B OE KBESCIIO UNINC ;

V A D E R L A N D S C H E

LETTEROEFENINGEN ,
O F

TIJDSCHRIFT
VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPP1 N,
WAA~IN DE

BOEKEN

EN

SCHRIFTEN,

DIE-DAGELIJKS IN ONS VADERLAND El*
ELDERS UITEO11IEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJMDEDIG
VERHANDELD WORDEN .

B E N E V E N S

MENG ELIT ER K,
tot Fraaije Letteren, Kunften en TVetenfehappen,
betrekkelijk .

EERSTE ST UK .
V O O R
1 820 .

J3OEKBESCHO UWING .
Te AMSTERDII?!1, bij

G. S . LEEN .EMAN VAN DEI, KROE
en
J . W. JJNTEMA .
1920 .

BOEKBESCHOUWIN G,
De Oosterlingen van vroegen en latcren tijd, of Ophelderingen der Heilige Schrift , nit de natunrlijke gefleldheid, de overleveringen, zeden en getvoonterr van
het Oosten ; door E . F . K.. R O S E N M U L L E R . Vertaald en met eenige Bijvoegfels vermeerderd, door
G. 1. F . CRAMER VON BAUI\IGARTEN, Predikant to Eenrum . Ifle Deel. To Groni,'gen, bij W .
van Boekeren . 1819 . In gr . Svo . VIII en ; .4o Bl.

f 2-16 . :
.lloezcer er reeds verfcheidene werken, vooral dat
van HARMER in bet Engelsch, en uit die taal in
bet F-loogduitsch door F A r. 'R a vertanla en met aantnerkingen verrijkt, en volgens deze vertaling in het
Nederduitsch overgebragt, zijn uitgekomen, tot opheldering der H . Schriften nit de gewoonten en gebruiken
der Oosterlingen, l :an men, echter, bet onderhavige
werk , van hetwelk wij alhier het eerfle Deel hebben,
niet als overbodig befchouwen . Ilet is , blilkens den
titel, uitgebreider van aanleg, en volgt de orde der
BijbAboeken zelve . -- De Heer R o s E N PI U L L E R,
gewoon Hoogleeraar in de Oosterfche Letterkunde to
Leipzig, en in ons land ook bij velen bekend door zij •
ne Scholia in Vetus Testamentum , vervaardigde dit
nieuwe werk naar aanleiding van cen foortgeliik Engelsch werk van B U R D E R, tot welks vertaling hij
aangezocht was, en vulde, hetgene hens voorkw~m in
betzeive onvolledig to zijn,aan,deels uit een anderEngelsch werk van W AR D , deels door zijne eigene bijvoegfels . Zoodanig werk vond de Eerw . C R A M E R
V o N B A U 11I G A R T E N waardig out in het Nederduitsch
overgebragt to worden, en werd in dit zijn gunllig
oordeel bevestigd door zijnen Leermeester, den Hoo leerA
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Jeeraar M U N T I N G H E . Dien ten gevolge floeg hij de
handen aan bet werk, en gaf, op verfcheidene plaatfen, zijne eigene bijvoegfelen : zoodat wij alhier aan .
merkingen hebben , door vier verfchillende Auteuren
gemaakt of nit andere Schrijvers verzameld, weike alle
voor den Lezer behoorlijk onderfcheiden zijn .
Dit eerie Deel gaat over Genefis en Exodus, en
met nog drie Deelen, van gelijke zwaarte als dir, zal
bet geheele werk over bet 0 . V. volledig zijn . Of er
nog iets over bet N. V. volgen moet, hebben wij met
genoegzame zekerheid niet kunnen ontdekken . De algemeene benoeming van de Heilige Schrift op den titel
fchijnt bet werk niet allUn tot het 0 . V . to bepalen ;
maar in de Voorrede fchijnt bet werk in vier Deelen als
compdeet to worden voorgedragen . Hoe bet daarmede
ook gelegen zij, wij befchouwen dir werk als eene
wezenlijke aanwinst, tot welks aanbeveling de aan •
moediging van den (leer M U N T I N G H E, om bet to
vertalen, zeer veel afdoet ; en wij twijfelen niet, of
vele verflandige beoefenaars der gewijde Letterkunde
zullen in hetzelve geen gering genoegen en nut kunnen
vinden . De Eerw . Vertaler heeft niet weinig, door
zijne meestal zeer belangrijke bijdragen, toegebragt, om
bet nog beter en nuttiger to maken dan bet in bet oorfpronkelijke is ; en wij hopen, dat hij op die zelfde
loffelijke wljze zal voortgaan . -- Op fommige plaatfen
is die werk vrij uitvoerig, vooral waar eene meerdere
uitvoerigheid to pas komt . Zeer veel is, b . v . , bijeenverzameld bij de merkwaardige befchrijving van So .
doms verwoesting en de daaruit natftane Doode Zee,
Genef. XIX : 24 , ^_ 5. Uit verfchillende berigten wordt
niet onwaarfchijnlijk gemaakt, dat er een werkelijke
zwavelregen gevallen is,waardoor de Naphta-bronnen,
waarvan bet dal Slddim vol was, aangeftoken werden,
en alles in brand-geraakte, totdat de geheele (reek in
bet onderaardfche meer verzwolgen werd . Tot de bee
tere kennis van dit meer is hier ook veel to vinden,
en de Vertaler heeft bier cene uitvoerige en rijke bijdra
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drage gegeven nit de berigten van den beroemden Reiziger SEE T ZEN , die overwaardig zijn gelezen to
worden .
Op bl . 325 vernioeden wij eene fchrijffout . Aldaar
flaat, van de verfchrikkelijke zwermen van fprinkhanen, die Egypte vverwoest hadden en nu in zee om .
kwamen, dat bet wonderbare van dit laatfte hierin ge .
legen was, dat dit op Pharao's bede gebeurde . Wij
gelooven , dat er flaan moest : op Mozes bede . Pharao
had er Mozes wel om verzocht ; maar de wind, die de
fprinkhanen naar zee dreef, nntflond op Mozes gebed,
Exod. X : 16-i9 .

Handbock over het Avondmaal, voor jonge Predikatsten . Uitgegeven door A . J . V AN D E It V E E N, Pre .
dikant to Gorredijk . Te Groningen, bU W . Zuide.

ma .

Ibis . In gr . 8'o . 287 L'l- f 2-4 . :

V1' ij hebben aan den E .erw. V A N Dan V E E N reeds
de uitgave in onze taal van de Overdenkingen van
D I E T S C II

over het Avondmaal,getrokken uit de

fchrif-

to danken ; nu geeft hij zijnen
jongen Ambtsbroederen dit Handb9ek, in hetwelk hij
gebruik maakt van bet beste en doelmatigfte, dat bij kon
bijeenzamelen, door hem oordeelkundig gekozen en gerangfchikt, met aanwijzing doorgaans van zijne bronnen ; en wij twijfelen geenszins, of ook deze zijn arbeid zal dankbaar ontvangen en met nut gebruikt worden van zoodanigen, die teregtwijzing en wenken en
voorbeelden behoeven , ter gelegenlreid der viering eener
gedurig terugkeerende plegtigheid, over welke dan gewoonlijk telkens drie malen gepredikt words . Het werk
heeft vijf Hoofdftukken . Het eerfle lleeft ten opfchrift
ten van

R E I N II A R D ,

Leerredenen, ontwerpen en redenen over bet llvondmaaf,
welke nog niet vertaald zijn, en is bet uitvoerigfte, daar
bet vijf Afdeelingen beef , behelzende : de natuur, aard
A 2
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en bedoeling van bet Avondmaal, ait verfchillende oog
punten ; - de hooge waarde , belarlg en nut van hetzelve, (hier ontvangen wij niet minder dan zeventien
verfchillende bijzonderheden ;) -- de verpligting der
Christenen, om bet Avondmaal to houden, (op zeven
onderfcheidene wi)zen aangedrongen ;) -- en eind$lijk
over de regte viering van bet Avondtuaal, (nog dertien
mede van elkander verfchillende overdenkingen .) Het
tweede Hoofdituk geeft fchetfen van Leerredenen, en
hoofddenkbeelden van Verhandelingen en Overdenkingen
over het Avondmaal, die in onze taal voorhanden zijn ;

dezelve zijn twee en twintig in getal. Het derde geeft
tekfen op, die gefchikte Jlof tot Avondmaalsleerredenen
opleveren ; natuurlijk kunnen deze alle niet regtftreeks

van bet Avondmaal handelen, maar alle zijn welgekozen en toepasfelijk . Eerst vinden wij tekften , die tot
elkander in verband ftaan ; dat zegt, dat dezelve gefchikt zijn, om bij voorhereiding, bediening en nabetrachting, bij vervolg, behandeld to worden ; dan volgen de zoodanige, die meer op zich zelve flaan, en
flechts tot gene dezer leerredenen kunnen gebruikt worden . Hierop volgt eene aanwijzing, hoe fommige tekften nuttig gebruikt kunnen worden, eerst uit uitgegevene gefchriften, en vervolgens uit door den Schrijver gehoorde, of hem door vrienden medegedeelde, of
door hem zelven geftelde leerredenen . Het vierde Hoofdfiuk zegt een enkel woord over de aanfpraken aan de
Nachtmaalstafel, en geeft daarvan eenige voorbeelden .
Eindeiiik wordt eene opgave van fchriften, welke men
over bet Avondmaal kan raadplegen , een vijfde Hoofdftuk genoemd . ,Het fpreekt van zelf, dat deze lijst
niet volledig is, en wij hebben er ongaarne, o . a .,
cenen H E R DI E S gemist .
Your bet overige hebben wij, bij bet deels naauwkeurig lezen, deels enkel doorbladeren van dit Handboek, geene redenen gevonden, die ons, bet gebruik
van hetzelve zouden doen ontraden aan zoodanige,jonge
of ook oudere Leeraars, die omtrent de keuze en beban .

IIANDBOEK OVER HET AVONDMAAL .

5,

handeling van 1'ekften en belangriike oogpunten bij de
viering van bet Avondmaal verlegen zijn, pier weten
to zorgen voor gedurige afwisleling, behoulens de
hoofdzaak en bet doel dezer plegtigheid,en deGemeente door berhaling van het alledaagfche vtrvelen ; maar
wij kunnen ons moelielijk in der zoodanigen plaats ftel .
len, en verblijdden ons , dat voor ons en voor velen
dit Handboek geene volftrekte behoefte was . Evenwet
vernamen ook wij van meer dan thuen broeder zeker
opzien en verlegenheid, omtrent het opzetten van den
arbeid bij die gelegenheid . Men danke dan den arbeidzamen V A N D E R V E E N, en gebruike zijn werk met
oordeel ; men zal wel niets nieuws, maar veel goeds,
ja voortreffelijks vinden .

Gefchiedenis der Yoden, van den dood van lllexander
tot de verwoesting van _7eruzalem, vervat in de tweo
eerie boeken der Maccabeen en in de werken van Fla .
wus _7ofefus ; door PP . VAN EYE, Y . U. D . en
Emeritus Conrector der Latip~fche Scholen to 's Hertogcnbosch . Te Amflerdam, bij A . B . Saakes . I31g.
In gr . 8vo. XII en i2o BI. f i
l et oogmerk van dit ftukje words op den titel , wel .
ken wij niet geheel afgefchreven hebben, opgegeven .
Dit flukje, namelijk, wordt aldaar befchreven als een
vervolg van de Bijbelfche gefchledenisfen, ten dienfic
van hen, die verlangen eene aaneengefchakelde kennis
van de ,Joodfche gefchiedenis to verkrijgen . Nader words
dit to kennen gegeven aan bet elude der voorrede, altivaar de Schrijver zegt , dat , dewiil de grootere werken
van PRIDEAUY, HAMELSVELD, MUNTINGHR
en anderen Wet inedrsha zijn,eokfl
mige derzelve weinig gefchikt zijn voor alte foortem
van lezers ., hij geoordeeld heeft, met de uitgave van
slit werkje, Been' onnuttigen arbeid op zich genomen
to
A 3
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to hebben ; daar zij , welke verlangen den Bijbel mar
zijne, to voren uitgegevene, Handlciding to lezen, in
betzelve vinden zullen, hetgene in de gewone Bijbel .
uitgaven Diet gevonden wordt, en tevens elk, die met
de gefehiedenis van bet Joodfche yolk tracht bekend to
worden , in hetzelve zijn verlangen voldaan vindt, en
ook onderwijzers van hetzelve gebruik kunnen maken ,
om hunne leerlingen van die gei'chiedenis eene aaneengefchakelde kennis to geven .
Wij hebben hier dan hoofdzakelijk bet eerfte boek
der Maccabeen, met inlasfching van bet merkwaardigfte van bet tweede bock, en met aanvulling van bet
vervolg uit Jofephus . Voorts wordt in de eerie der
aanmerkingen, die over bet geheel genomen tot het
oogmerk des Auteurs, om voor ongeleerden to fchrij .
yen, zees goed zijn, bet tijdvak, dat tusfchen Neheinia en den dood van Alexander is verloopen, kortelijk
aangevuld.
Wij wenfchec den Schrijver een genoegzaam vertier
toe van dit, naar zijn oogmerk welingerigt, werl je , en
hopen, dat hij daardoor moge aangefpoord worden,
om , ten algemeenen nutte, de belangrijke boeken der
JPijsheid en van ,7ezus Sirach, volgens zijn, in de
voorrede van dit ftukje aangekondigd, voornemen, uit
to geven,

Leerrede AV de opening van de nieuwgebouwde Kerk der
Hervormde Geineente in den Otldenbosch, gehouden
den 17 October 1819, door H E R M. JO . K R o M,
Predikant aldaar. Te Gouda, bij W . Verblaauw en
J. van Bentum . In gr. 8*o. nz BI . f : - 8

lletgene op de keerzijde van den titel , bij wijze van
motto, geplaatst is, doet ons vermoeden, dat de uitgave dezer Leerrede ook cog eene andere aanleiding
had, dan bet voorberigt opgeeft. Het had althans op
ons

H.
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ons lien invloed, dat wij met alle oplettendheid nagin.
gen, of wij ook iets vonden, hetwelk verbitteren of
ergeren kon ; maar wij verklaren rondborflig, dat wij
niets van dien aard hebben opgemerkt . De Leeraar
heeft to dezer zeldzame gelegenheid vrijmoedig, met
waarde, en geheel en al doelmatig, tot zijne Protestant .
fche Gemeente gefproken, en tevens met alle befeheiden .
heid -en in den goeden Christcli ken geest jegens anders .
denkenden . De Leerrede is cenvoudig, welfprekend,
zonder eenige gezochte fieraden der kunst, onderhou .
dend en voor iederen hoorder duideNk . \Vij twijfelen
ook geenszins , of ieder onbevooroordeeld lezer zal den
Redenaar regt doen ; en, al neemt hij geen bijzonder
deel in bet feest van dien dag voor de Protestanten in
den Oudenbosch, zoo leest hij toch dit optlel met belangftelling , rangfchikt den jongen x R o br onder d e
waardige Leeraars, welke der Leidfche Kweekfchole
grootelijks tot eer zijn, en verblijdt zich , bij bet
zien va-n deze proeve, in hem den man to vinden , die ,
bij al bet alwederom bijzonder keninerkende, den naam
van Vader en Grootvader in de vaderiandfche Kerk
waardiglijk kan handhaven .
.Sere-zuil, ter gedachtenis van de voor tweehonderd
jaren to Dordrecht gehoudene Nationale S3node, opgeregt door N I C a L A A s S C H o T S M A N , Predikant
is Leyden. Tweede Druk . Te Leyden, bij J . van
Thoir . i8ig . In gr. 8vo. (Than met eene Poor.
rede en voorloopige danrnerkirgen, beJlaande te zamen 24 bladz .) f 1-2- :

Il

etgene wij voorfpeld hadden, dat deze Ecre-zuil
voor haren Stichter eene Schandzuil zijn zou, is zoo
tamelijk bewaarheid . Bij alien , die er zich , zoo veel
wij weten, openlijk over hebben laten hooren, is dit
lastcr/chrift veroordeeld ; en wij hebben geen bijzonder
A 4
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lezer van hetzelve ontmoet, die bet niet verfoeid heeft .
Wit men het uit de fraaije Voorrede, die allezins
voor den tweeden druk(?) van d it fluk voegt , vernemen ? Daarin wordt geklaagd , dat „ de oude getrouwe
• Schildwacht," S C HOTS DT A N, (die zich, uit eigene beweging, voor den bouwval van bet Monnikenklooster der onzverdraagzaamheid, waaraan fchier nieiiand meer dacht, geplaatst heeft) „ in zijne oudera , wetfche montering, op zijn eenzamc post flaande,
• door een hoop baldadige jongens, van uit cen dais• teren fchuilhoek, met flijk en vuiligheden, en door
„ ftouter en kwaadaartiger knapen meer openlijk met
• fleenen gefmeten, en door die alien uitgejouwd en
• befpot is ." Ziet daar dan : zelfs de kinderen hebben moeten lagchen , en de banden niet t' huis kunnen
bouden ! Dat komt er van, als oude fchildwachten in
bet hoofd kriigen, om zich, in eene befpottelijke montering van vorige eeuwen, bij de puinhoopen van een
oud gellicht, waar weinigen meer belang in flellen, to
plaarfen, en de ftille voorbijgangers, die er den hoed
niet voor afnemen , to brutalifdren . Ondertusfchen hebben no , och laci! eenige van de door de kinderen ge.
%vorpene fleenen ook de dierbare,maar rankezoil ,door
S C H O T S Dr A N bij deze ruinen geflicht , zoo droevig
getroffen , dat zij gedreigd heeft to vallen , en gewis
reeds zoo zijn ter nedergeploft, had hij er niet, knapbandig, eenedommekracht weten onder to wurmen . At.
zoo that zij no, in fchijn, wear vast, en de trouwe
fchildwacht, als voren, op zijn' post. Maar evenwel,
cen weinig bevreesd voor nieuwen aanval, en no bij
ondervinding geleerd hebbende , hoe weinig hij daar .
voor befland is, heeft hij zich daartegen een geducht
befchermer meenen aan to fchaffen , door zich van eenen
grooten bond to voorzien, een' tweeden Cerberus, en
een zoo woest dier, dat vorige meesters zich van hem
hebben :noeten ontdoen om zijne kwaadaardigheid . De .
ze ligt no vlak voor hem, en hij acht zich veilig . Onnoozel zeker : want hij is thans evenzeer, als to voren 2
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rcn, zoowel als zijne zuil en bond, aan bet werpen
van vuiligheid en fteenen blootgefteld ; maar toch men moet
zich wachten, dat men bet beest niet to na kome, uit
vrees voor den muil . Een iegelijk zij dus op zijne hoe •
de ! -- Doch bet gevaar is, we! befchouwd, nie ; zoo
.ieel groot . De rekel bast, jankt, built, raast en tiert
met zulk geweld, dat men hem van verre hoort ; daar .
enboven ligt hij aan eene masfive ketting, zoodat men
hem ook, met zweep of ilok, mores zou kunnen leeren ; en eindelijk men mompe!t reeds, dat de buren zoo
bitter klagen over den overlast, lien zij van bet woedend beest lijden, dat zij bedacht zijn op middelen, om
bet zulk een' naauwen muilband to doen aanleggen , dat
bet noch bijten noch basfen zal kunnen . Dit molten
wij lijden : want bet heeft ook een' fprong naar ons ge .
daan , om ons in de beenen to bijten , toen wij flonden
to kijken, en ons met zijne magtelooze woede vermaak .
ten . Wij hadden bet gevoelig voor den fnoet kunnen
fchoppen ; doch achteden bet beest zoo min bet Iigten
van den voet, als den fchil .lwacht, die bet grijnzend
ftond aan to zien, een fcheldwoord waardig . Waren nu
de kinderen ook naar zoo w1js , dat zij zich verder met
bet een en den anderen, daar zij toch niet fchaden
kunnen, niet verder bemoeiden, en hield elk zijnen
bond t'huis, om niet tegen to keffen, de klucht zouj
fpoedig uit zijn . Het zij zoo !

Verklaringsproeve van bet Tafereel der seven Bazuipen, vit de Openbaring van ,7ohannes, als iets op
onzen tijd betrekkelijk ; door j . W. H . D E U S S E N,
Christenleeraar bij de Protestanten, to Maria Hoorebeke en bij bet Garnizoen to Oudenaarden . In gr.
Svo. 34 131. f : .lz- :
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De eerfle Oordeelsdag, als aanflaande voorgefleld, in
eene Leerrede over i Tesf. Y• 2 , ga. ; door deer_
zelfden. In gr . 8vo . a8 Bl4 f: - 8 - :
eide deze ftukjes zijn to Amfterdatn , bij
B
1819, uitgegeven, en een aantal foortgelijke van den
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Eerw. D E U S S E N, die daarenboven bet fltnflerdamsni
Letterlievend Maandfchrift met zijne verklaringen over
Michael enz . uit bet boek der Openbaring heeft verrijkt .
Als proeve van verklaring laten wij 's mans gefchrijf
gelden, wat bet gelden kan ; dewijl bet ons en anderen
volkomen vrijilaat, de fchouders op to trekken, bij
het lezen van dit en foortgelijk werk . Gelooft de man,
waaraan wij geenszins twijfelen , hetgene hij fchrijfc,
en meent hij bet niet to kunnen verantwoorden voor
God en zijn geweten, zoo hij er van zwijgt,--hij doe
dan, hetgene hij niet nalaten kan ! Maar zoo hij, bij
zijne verwa-chtingen, zich eeniglijk bepalen wilde tot
ernfi:ige en gemoedelijke poging, om de Christenen to
Maria Hoorebeke en het Garnizoen to Oudenaarden op to
leiden tot gegronde kennis en vaste overtuiging van de
altijd blijvende, eenvoudige, Evangelifche waarheid,
en zoodanige deugdzame gezindheden en heiligen wandel, door welke men toch wel bet best tegen iedere
toekomst des Heeren gefterkt en voorbereid wcrdt, zou
hij, naar ons inzien, wijzer handelen, beter aan zijne
roeping beartwoorden, en meerder nu`r ftichten . De
man leze in de Openbaring van Joannes, en geloove,
wat hij wil, van NAPOLEON BUONAPARTE, en
van MICHAEL PAUWLOWITZ,een'Rusfisch'Grootvorst, die in bet land, waar vele joden zijn, zetelt,
en van eenen aanftaanden oorlog van den Turk met Rus •
land, enz. enz . ; maar hij behoeft daafvan niet to prediken. Hij predike, dat Jezus Christus in de wereld
gekomen is om zondaren zalig to maken, en dat een
iegelijk, die op Hem hope heeft, affland moet doen van
alle ongeregtigheid! -- En, wij ontkennen bet niet,
zoo
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zoo hij het Evangelic niet beter kan aandringen, dan
door de aankondiging , dat N A P o L E O N uit St . Helena verrijzen , en , met nog anderen , vierdebalf jaar de
wereld beroeren zal , zouden wij nederig van oordeet
zijn, dat hij met zijn ilokpaardje kon worden op ftal
gezet .
b'erhandeling, over de .verfchillende Ziekten der Onderbuiksingewanden . Door c . R . P E M B E R T O N, buitengewoon Geneesheer van den Prins Regent van En .
geland flit het Engetsch , met eenige ,Yannjerkingen
en een Bijvoegfel vermeerderd, door J . J. V A N H 0 UT E N , Mod. Doer . to Haarlem . Met Platen . Te
Haarlem, bij F . Bohn . 1319 . In gr . $vof f i - ib- :

-Llaar de Latijnfche taal, in vroegere tijden de band
van verbroedering tusfchen de Geleerden van alle befchaafde volken, bij voortduring :veer en meer in onbruik fchijnt to geraken, zoo verheugen wij ons, dit
werk, in de Engelfche taal opgefteld, in de Nederduitfche to zien overgebragt . De gretigheid , waarmede
deze Verhandeling in Engeland is ontvangen , de lof,
waarmede zij in Duitschland werd aangekondigd, waarborgen dezelve hier waarfcI- jnlijk geen minder goed
onthaal . Zij verdient ook die onderfcheiding, welke
haar is geworden onder een aantal van niet minder be .
langrijke gefchriften, federt eenigen tijd in Engeland
uitgekomen. Wij gaan dadelijk over tot de vermelding
van derzelver inhoud, om bij een en ander belangrijk gedeelte iets langer to kunnen ftilflaan . Eene korte
Voorrede, van Schrijver en Vertaler, leert ons, dat
dit werk de vrucht is eener veertigjarige ondervinding .
Het is geene ftelfelmatige of volledige gefchiedenis van
de ziekten des onderbuiks ; maar het zijn de bevindin .
gen des Schrijvers, gedurende zijne langdurige genees .
kundige loopbaan ; dit verleent echter de meeste waarde
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de aan hetzelve, alsmede, dat middelen, geneeswijzt
en diagnosti/che teekenen alleen uit de ondervinding
zijn opgegeven, zoo als zij door deze zijn bewaarheid
geworden . De Heer V A N H o U T I N hebbe dus dank
voor zijne pogingen, om ook de Nederlandfche Artlen
met hetzelve nader bekend to waken . Daar bet ware
altijd belangrijk blijft, zoo behoeft bet niet nieuw to
worden ; de waarheid blijft altijd dezelfde ; zoo als zij
ten tijde van H I P P o C R A T E S was , beflaat zij ook
nog ; zij is de altijd bloeijende boom des levens ; de
ondervinding kan haar flechts nu en dan in helderder
daglicht plaatfen ; zij blijft dezelfde bier en overal,
ook in Duitschland, waar gewis de fcelfelzucht niet
erger woedt, dan elders . Weshalve wij ook bet gezegde voor rekening van den Heer Vertaler willen laten . Wij zouden althans aarzelen, zulk een oordeel
over een land to vellen, hetwelk onder zijne voornaamfte Artfen eenen HUBELAND, VOGEL, HILDEI: R A N D en FRANK telt, om meer anderen pier to
noemen .
Het werkje zelf is in elf Hoofdfrukken verdeeld, welker
opfchriften de navolgende zijn : de ont,/leking van het
darmvlies ; ziekten der lever - der galblaas - der al.
vleeschklier - der milt - der nieren -- der maag - .Wan de darmbuis ; de darmont/leking ; ontfleking van de
jlijmhuid der ingewanden - van de klieren der inge .
lvanden .

Een bijvoegfel van den Vertaler, over ver

ouderdee maagkrarnp, en eene waarneming van eenen
hardnekkigen buikloop(?) befluiten bet werk, in een
Nederduitsch gewaad ons bier aangeboden. De Vertaler fchrijft in zijn Voorberigt, dat, waar zijn Ed . zich
niet met den Schrijver konde vereenigen, hij fommige
geringe aanmerkingen bij diens arbeid gevoegd heeff .
Het was wenfchelijk geweest,dat hij bij dit voornemen
ware gebleven, en niet, zoo als b . v. op bI . 6, bet
aqua m enth. pip. i n aq . horde (lees aqua hordei) hadde
veranderd, latende dit ter verantwoording van den
Schrijver . Desgelijks moeten wij het ingelaschte recept
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sept op bi. 22 afheuren ; want hetgene den Vertaler in
zijne praktiik goeden dienst gedaan heeft, moet niet
.als middel ter aanvulling van des Schrijvers meening
worden voorgedragen . Wij zouden ook twijfeien , of
dit wel de ware meening des Schrijvers geweest zij .
Reeds in her op bl. ' opgegevene voorfchrift ontdekken
wii de ilordigite drukfeilen, hetwelk bijna in ieder voorfchrift herhaald words (*) .
Met kracht words er in dit eerfie Hoofdfluk aangedrongen, zich door geene fchijnbare zwakte bij onttteking van bet darmvlies to laten terughouden , maar, in
weerwil dezer ongunttige teekenen, die zich dadelijk
bij her begin dezer ziekte opdoen, dadelijk tot het lancet de toevlugt to nemen .
Belangrijk is in bet tweede Hoofdftuk de opgaaf der
onderfcheidende kenteekenen tusfchen borst- en lever .
ontfleking. Her bij de geneeswijze aangehaalde voorfchrift wordt, door deszelfs onnaauwkeurigheid, groot
ftendeels
s onverflaanbaar . Door de vermenging van eene
drachma pulveris gummofs met eene once fyr. althacac
op zes oncen aqua menth . zal dit door den Vertaler
voorgettelde mixtuur ook vrij lijvig worden, - De
regels bij bet adertaten in deze ziekte en bij alle andere
ontttekingen , over bet maken eener groote opening,
opdat de bloedvliet fchielijk en met een' ruimen fprong
gefchiede, verdienen overweging en navolging . Her
gebruik van den calomel wordt bier ook naar waarde
beoordeeld . De taraxacum , reeds door B o E R H A A V r
geprezen, wordt naar waarde beoordeeld . Bij de ont .
(eking der galblaas vindt men belangrijke aarmerkin .
gen over de galfteenen en derzelver wijze van ontlasting, waarbij eene zeer goede plaat gevoegd is . Bij de
ontfleking der nieren geeft de Schrijver eene wijze van
ver(*) 1lqu . Rofar . 3x denketiik r . Tinc: . opii gtt . t . (gtt.x)
mfr haustus!! Vefvolgens : R, inf. rofar . 3x fyr. mor. 3(3 nif;
houstus 1
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verdeeling der klieren op , die als zeer gegrond voor .
komt , en van welke hij zich veel belooft , ter betere
onderfcheiding van vele ziekten . Hij verdeelt ze in
zulke klieren, die eene vloeillof nit bet bloed afzon .
deren, ten dienfte van bet geheele ilelfel, en in zulke,
die vochten affcheiden, welke uit bet ligchaam moeten
gedreven worden . De eerfle zoude men, den Schrijver
volgende, voedende, de laat(le verterende klieren kunnen noemen . Gebrek aan plaats verbiedt ons, den
Schrijver bier vcrder in de uiteenzetting zijner denkbeelden to volgen, welke echter allergewigtigst zijn .
Bet zij genoeg, de rangfchikking van fommige inge .
wanden op to geven, tot welke foort van klieren zij
fchijnen to behooren . Dus kan men tot de voedende
klieren brengen : de lever, de alvleeschklier, de klidrer,
der ingewanden, welligt ook de maag en de dunnere
darmen . Tot de verterende : de nieren, de long, der+
elver flagaderen en de dikke darmen .
Van de milt
xvordt niets bepaald gezegd ; maar, dewijl hare ziekten
altijd uittering ten gevolge hebben, zoude men haar,
bij gevolg , ook tot de voedende klieren kunnen
brengen .
Der proefneminge waardig is de ftelling van den
Engelfchen Geneesheer B R A N D E, dat kleine giften
magnolia zeer werkzaam zouden zijn, om bet ontitaan
van zuren to verhinderen, en dat de magnets bet beste middel is tegen al de tot nu toe onderzochte iteenen .
Het onderzoek omtrent de biaasfteenen door Dr . w o LL A S T 0 N E fchijnt hiermede echter ftrijdig to zijn, dear
bet grootfte gedeelte derzelve door zuren , en wel
door bet zoutztiur, oplosbaar was ; hetwelk door de
proeven van P L M B is R T 0 N zeer vele waarfchijnlijkheid verkrijgt. Hij heeft de voordeeligfte gevolgen der
werking van zoutzuur op de fmeltbare fleenen of bet
fmeltbare zand van Dr. W 0 L L A S T 0 N E gezien.
Tot dit einde fchreef P E M B E 11 T 0 N alle twee uren
zes druppels van dit zuur in water voor, waarvan hij
bij vijf lijders goede gevolgen ontdekte .
hl•e t
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Hot gevoelen van r E M B E R T o N, dat de maagpijnen
bet gevolg zijn van de voornaamfte voeding door cardappelen, verkrijgt veel gezag, doordien deze ziekte bij
ons zoo menigmalen wordt waargenomen, terwijl zoo
vele der ingezetenen dezer landen enkel en alleen door
aardappelen en flappe warme dranken gevoed worden.
De overeenkomst tusfchen de zoetepisvloetjing en maagbranding is een verder onderzoek waardig ; als ook,
Dr. R o L L 0 volgende, dat zij met de jicht in verwantfchap ftaat . De Gum lfino wordt als eeu werkzaam
middel tegen de maagpijnen aangeprezen . Tegen de
werktuigelijke maagziekten worden melkdieet en kleine
giften calomel en cicuta geroemd . Of echtec bet extr .
cicutae tof vier greinen tegelijk, en wel tweemalen
daags, eene kleine gift genoemd kan worden, vooral
indien hetzelve echt en welbereid is, zouden wij
niet gaarne onderfchrijven . Behalve deze middelen,
vinden wij bier, zoo als overal, eene groote vooringe .
nomenheid met bet fulphas magnehae . Hoezeer dit een
gevolg der in Engeland heerfchende mode fchijnt to zijn s
biina uitfluitende met Engelsch zout en calomel op de
outlasting to werken, ware bet wenfchelijk geweest,
dat bet genie van dezen waarlijk grooten praktifchen
Geneesheer zich van deze banden eener flaaffche navol .
ging ontdaan hadde . Weinigen althans zullen, met ons,
het fal catharticurn voor een zoo algemeen aanwendbaar middel houden tegen al de anders bier zoo uitmuntend befchrevene ziekten .
Uit eene aanmerking van den Heer Vertaler, bl . in9,
zouden wij bijna oordeelen, dat zijn Ed . rog een aan •
vankelijk beoetenaar der Geneeskunde is ; anders toch
zoude bet door hem aldaar opgegevene geneesmiddel niet
met zoo veel zelfvertrouwen voorgelteld zijn gewor .
den, en hem wel reeds meer dan eenmaal in de aanwending mislukt zijn . In de aangehaalde waarneming
moest bet echter vooral mislukken ; wij vinden waarneming en opfchrift derzelve zeer ongelukkig gekozen,
en fchijnt de ziekte, bij eene nadere ontleding van des
Schrij-
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Sch -rijvers eigene opgaVe , geheel iets anders : deze bnik,
loop was immers niet de oorfpronkelijke ziekte, maar
meer eene bijkomende, mogelijk wel een gevolg der
overprikkeling door to menigvuldige prikkelende midde .
len, waarvan wij ter proeve een voorfchrift affehrijveu, hetwelk nog een der minst zamenge1 elde is
R . tort. peruv . rubr ., flava a 33, rad. valer. 5iIJ,
ferpent. 31j, c oq. e t inf. ad 'x col. adde fyr . alth .
St , fpir . c . cervi j)t , S. om bet uur een lepel . In de
meesre is bet eenvoudige niet tot grondregel aangenomen, met uitzondering van hetgene door Dr . L A N D Sr, R 0 0 N werd aangeraden . Zij bezitten echter de ver .
dienfle van naauwkeuriger to zijn nagezien, dan die
van den Heer P E M B E R T 0 N, welke , zoo als reeds
gezegd is, van drukfeilen overvloedig voorzien zijn,
terwiil wij er bier geene gevonden hebben . Nu, dit is
ook eigen werk ! Doch genoeg : keeren wij nog met een
woord terug tot bet, werk zelf van P E M B E R T o N .
Bij de befchrijving der colica pictonum ontmoeten wij
vooral belangrijke voorfchriften omtrent de behandeling
der verlamming, wanneer de band van bet gewricht
der handen fchijnt droog en flap to worden, even alsof
eene verzwering der band de banden heeft uitgerekt ;
waarbij dan nog dikwerf een gezwel boven op de hand
komt, hetwelk meestal week en beweegbaar , doch fomwijlen ook hard is en volkomen vastzit . Behalve de gepaste inwendige niiddelen, zoekt de Schrijver dit gebrek ook door de aanwending van eenige werktuigelijke
middelen to beftrijden . Hij bezigt hiertoe eene fpalk,
in den vorm van eene goot , die s onder den geheelen
voorarm gezegd, tot aan de toppen der vingers moet
vastgehecht worden . Op de tweede plaat vinden wij
de fpalk en de wijze van aanlegging afgebeeld .
De befcbrijving der febris remittens infant-una is eene
der belangrijkfte in dit geheele boek . Wij gaan dezelve
echter voorbij, dewiil zij voor geen uittrekfel vatbaar
is ; zij behoort geheel gelezen to worden door elken Arts,
die met een gelukkig gevoig bij kinderen werkzaam wit
zij n .
d-,

,

VERHANDELINa .

zijn . Vele dezer jonge fchepfelen dalen zeker ten grave, doordien deze ziekte dikwijls niet gekend, en der•
halve ook veeltijds verkeerd behandeld words .-De behandeling der darmontfteking verdient de overwegihg vait
lederen nadenkenden . Te regt worden lterke en h erhaal.
de aderlatingen voorgefteld, als bet voornaatnfte middet
om dezelve to beperken . Men kan bier niet voorzigtig
genoeg zijn, daar deze ziekte zoo fpoedig doodelijk wordt ;
naauwelijks gekend, beefs zij bare prooi reeds in bet
wisfe verderf geltort, en bet berouw der miskenning
komt to laat . - De kennis en behandeling der ontiteking van de flijmhuid der ingewanden, en van de klieren der ingewanden, befluit dit doelmatig werk .
Wij wenfchen bet, als een van de beste voortbrengfels der G eneeskunde, in veler handen ,vooral van eerstbeginnende Artfen, die bier op de gevolgtrekking eerier
redelijke ondervinding onthaald worden . Tot dit einde
was bet van belang geweest, dat dit werk beter uitge .
voerd, en tevens beknopter gedrukt ware geworden ,
om bet nog gemeenzamer to kunnen verkrijgen . Maar
vooral hadden wij van den Heer Vertaler meer oplet .
tendheid en zorg voor cene juiste correctie der voorfchriften verwacht, die thans door eene menigte drukfouten, en jammerlijke rangfchikking derzelve, ontfierd
worden, en hierdoor fomwijlen paar geneeskundige raadfels gelijken .

Over de Alleenheer/ching volgens het Charter ; door den
Burggraaf D E C n r E A U B t z A N D, Pair van
Frankrijk, Staatsminister, enz . Met eenige Aan.
merkingen over de Zitting der Kamer van 1315,
door de Uitgevers van den Nain , jdune. Uit her
Fransch vertaald, door .7'. w . Baron v . G . To
's Hertogenbosch, by D . Noman en Zoon . X en
255 BI. f -L-16 . :

II oewel dit werkje, door den overvloed der flof, en
7i0EKBESCH .
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omdat bet ent:el tot Frankrijks binnenlandfcllen toeiland
betrekking heeft, wat fang bij ons is blijven liggen,
zoo vereischt toch de gelj,annen toeftand van Europa,
en van Frankrijk in bet bijzonder, dat wij iets van het .
zelve zeggen . Nimmer toch werd her gezegdedesDhchters sneer bewaarheid, dan thans in dat Rijk, ja in ons
geheele Werelddeel :
Incidit in Scyllam, qui volt vitare Charybdim .
Twee magtige partijen betwisten elkander overal bet
oppergezag : de aanklevers van bet oude,van alle voormalige inrigtingen, wetten, zeden en Godsdienstinzet .
tingen v66r X789 ; en de onbepaalde voorllanders van
hetgene de Omwenteling, eerst van 4merika, daarna
van Frankrijk, tot beginfel gefleld, en op de Maatfchappij toegepast heeft, bet Schrikbewind van R or E S P I E R R E alleen uitgezonderd . E n oogenblik was
er, waarin men dezen geest uitgedoofd, of liever, g1
wit hij goeds had, met bet oude Monarchale ftelfel innig verbroederd waande ; Un oogenblik na den vrede
van 1314 : dan ach ! hoe ras verdween die fchoone droom
De terugkomst des Mans van Elba vertoonde de Revolutie weder in al hare dreigende en fchrikbarende geftalte .
Men onderdrukte then geest fpoedig in Frankrijk, en
waande hem voor goed gefmoord , aithans gebreideld
overal elders, dus dacht men, weerden hem de door
ondervinding wijsgewordene Volken en Koningen . Er
zijn na de laatile gebeurtenis naauwelijks vier jaren verloopen, en reeds fteekt de geest der Omwenteling, niet
flechts in Frankrijk , maar oak in Engeland, bet hoofd
op, en wordt in Duitschland naauwelijks door bet vernietigen van alle vrijheid der drukpers, door bet op .
rigten van Inquifitorialc Commisfien, en door bet aan
banden leggen der Akadenaifche vrijheid I in Spanje door
de hatelijkfte vervolgingen geweerd .
Wat de reden mag zijn van dit verfchijnfel, Nat ons
niet to onderzoeken, en zou ons ook to verre heenvoe .
ren . In Duitschland klaagt men over vecl beloven en
wei-
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svcinig geven ; in Engeland wil men door Parlements .
hervortuing de fabrijken weder aan den gang en bet yolk
aan brood helpen ; in Spanje eischt men verzachting
van bet Despotismnus, betwelk nu reeds bijna drie Eeuwen dat land onder den voet heeft gehouden. Men ziet
dUs , dat bijikomende oorzaken aan den oud-Monarchalen
en nieuw-Conltitutiondlen geest in ieder land eene bijzondere wijziging geven . In Frankrijk vertoonen beide
zich meer zuiver, meer ontdaan . van bijkomende toe.
valligheden . De Liberaler, eifchen bet Charter van L oD E w tI K XVIII in deszelfs voile kracht, en daarin heb .
ben zij zeker gelijk ; maar zij tellen onder hunne banieren (en roemen daarop) eenen drom van veile haven
des ouden Geweldenaars, die toen onderdanig kropen,
en nu luidkeels fchreeuwen, omdat zij bet veilig doen
kunnen, -- en voor deze beeft men, zelfs onder de
Regering der beste beginfelen, toch wel iets to vreezen . En wat widen daarentegen de zoogenoemde Anti .
Liberalcn, of iireng Koningsgezinden? De andere partij zegt : Terugkeerinq van al bet oude, zelfs de Heerendienften, de Kerk- en Adelgoederen, en de Tienden ;
vervolging der Protestanten ; herftelling der Jezuiten,
en der middeleeuwfche barbaarschheid ; benevens wraak
op de manner der Revolutie, op de Franfche krijgslieden, die de Republiek en B U o N A P A R T E hebben ver•
dedigd.
Tot op de terugkomst van N A P o L E 0 N waren dit
losfe aantijgingen, meer in vrees dan op Ilellige bewijzen van daadzaken gegrond, en verfpreid om den opRand eene kleur to geven ; na zijne tweede verdrijving
werden zij gedeelteljk bewaarheid .'Men heeft het werkje : Marfeille et Ntmes en 1815, tlechts to lezen, om to
erkennen, dat er zich in bet Zuiden van Frankrdjk een
nieuw Schrikbewind, cone Regering van bet Graauw
op naam des Konings - of liever der Prinfen- vestig .
de, die niet alleen in de genoemde twee ifeden, maar
ook to Avignon en Lyon een' tijd lang ongeifraft moorden pleegde op andersdenkenden, vooral op de ProtestanB a
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want (en dit verlieze men niet uit bet oog)
Godsdienftige onverdraagzaamheid en ingekankerdewrok
voegden zich bij ftaatkundige wraakzucht . Men zegge
ook niet, dat dit met bet boven door ons gezegde zou
ftrijden, alsof her in Frankrijk, zuiverder dan elders,
:
tauten

cen oorlog van

beginfelen ware . Immers, de onver .
draagzaamheid de haat tegen de Protestanten behoort
wel degelijk tot de beginfelen der ftreng Monarchalen,
gelijk D E B 0 N A L D en de welfprekende Pair, wiens
werkje voor ons ligt, (om nu van de mindere Echo's
dier partij to zwijgen) met zoo vele woorden gezegd
hebben. Ook heeft, tot hare fchande, de geheel in
then geest denkende en handelende Kamer der Franfche
Vertegenwoordigers van 1875 de moorden van datjaar,,
die geheel Europa reeds kende, durven logenftrafen ;
en ook C H A T E A U B R I AND doet dit zijdelings . Dit
moet ons verdenking tegen deze geheele partij inboezemen : want daden fpreken luider dan woorden . Het is
echrer nuttig, dat wij van een barer eerite, meest ge .
achte en zekerlijk buiten's lands meest gekende Hoofden
cene foort van ftaatkundige belijdenis hebben, waaruit
wij ook nu nog ten minfle de voorgegevene eifchen en
gronden van Regering der freng Monarchale partij leeren kennen ; een boekje dus, thans to merkwaardiger,
daar bet als oorlogsverklaring kan dienen van eene der
twee partijen, die thans in flagorde tegenover elkander
gefchaard zijn, om to zamen - gelukkig nog flechts
- eenen onverzoenlijken krljg to
voeren . De hoofdrefultaten zijn deze, bl . I98 : „ De
,, Godsdienst als de grond van bet nieuwe gebouw ;
met mond en pen

„ bet Charter en de eerlijke lieden ; de ftaatkundige
„ taken, maar niet de ftaatkundige mannen der Reva .

„ lutie : ziedaar geheel mijn felfel ! " En onder bet
woord Godsdienst verita men niet den Godsdienst des
harten bij eenen man , die met zoo veel verrukking
van de klokken fpreekt (Genie du Christianisme) , en de
getrouwde Priesters onhefchaamdelijk Godsmoordenaars

(Deicides) noemt . Het zijn al de bijgeloovigheden der
Mid.
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Middeleeuwen, door 2ezuiten verdedigd ; bet is de we•
ring aller Protestanten vooreerst uit openbare ambten,
tot men hen voegzaam weder van alle burgerlijke Reg.
ten kan berooven . De teruggave der geestelil ke goede •
ren, en het onderwijs der jeugd door de Roomfchc Gees.
telijkheid, (de herftelde Yezuiten, videatur Freiburg .)

ziedaar hetgene de Kamer van 1815 wilde, en hetgene
CHItTEAUERIAND ook begeert!
Maar wat nu zijn' anderen eisch betreft : ,, de ftaat.
~, kundige zaken, maar niet de ftaatkundige manners
„ der Revolutie ;" daarorntrent hebben wij reeds ge .
zien, dat bet tweede lid niet weinig voor zich heeft .
Wij oak, wij kennen de ftaatkundige mannen der Re.
volutie -- en van bet Keizerfchap : op den naam van
eenen affchuwelijken D E C E L L E s rijzen onze Karen to
berge, gelijk die der Ilamburgers op den naazn van
D A V 0 U S T en die der Bremers op then van V A N
Zulke booswichten to fnuiken, is nu, en
DAAIME .
was vooral in i8c5, onmiddellijk na de voorbeeldelooze verlating des Konings door hen, die hij voor zijne
getrouwilen hield, niet onbillijk . Maar ongelukkig
bleef bet daar Met bij . Onder den naam van to zuive
ten, wilde men ook mannen verftooten, eerwaardig
door hunne vrijheidlievende beginfelen, en die bun vs .
derland liever verlieten, om zich aan eene lange gevangenfchap bloot to itellen, dan de fchanddaad van is
Augustus en den ondergang van den Troon goed to
1euren ; gelijk L A F A Y E T T E . Ook in den jongiten
tijd hebben de fl.reng Monarchalen wel getoond, dat zij
alles of niets wilden hebben ; dat zij den Ministers niets
vergaven, wanneer deze niet volkomen in hunne
maatregelen, in hunne voetitappen traden .
,,Maar zij willen toch, volgens c H A T E A U B R I A N D,
„ de ftaatkundige zal;en der Revolutie ." Hier is bet
groote punt , waar wij den Burggraaf toeven . Hij heeft,
zoowel in dit, als in andere gefchriften, meermalen
f}elligbetuigd, dat hij de herltelling van den ouden Rege .
ringsvorm voor ondoenlijk hield : maar no-tans ziet
men ,
B 3
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men, met welk eenen tegenzin hij de vervreemding der
tegenwoordige Nationale Domeinen (die, bij alle on .
regtvaardigheid in bet beginfel, nogtans aanFrankrijks
landbouw en welvaart een' otleindigen dienst heeft bewezen) befchouwt, en bet nog niet verkochte dadelijk
aan de Geestelijkheid wil hebben teruggegeven, hetwelk ook bet verkochte, door de vereenigde werking
van dat magtige ligchaam, zeer in gevaar zou brengen .
Ook zoekt hij meer voorregten en eigendommen aan de
waardigheid van Pair to hechten, dan bet Charter
daaraan toekent ; hij wil de waardigheid aan den grond

Frank„ tijk die 4ristokratifche familien weder to brengen,

verbinden, want „ dit is bet middel, om in

„ welke de wachters en bolwerken van den Troop
„ ziin .

Indien de Kamer der

Pairs minder eerbewij-

„ zingen en landeigendommen dan de Kamer der Afgevaardigden heeft, is bet evenwigt verbroken ."
gevaardigden
(Bl . 23) Maar, aan den anderen kant, fchijnt c u AT E A U B It I AND de voorregten ook van de Kamer der
Afgevaardigden, dus van bet

Demokrati/che gedeelte

der Staatsregeling, Wet alleen to handhaven , maar ?elfs
uit to breiden, door aan die Kamer bet regt van voordragt toe to kennen, hetwelk, volgens de Franfche
Grondwet, uitfluitend aan den Koning behoort, (bl .
7) door de verantwoordelijkheid der Ministers niet alleen, maar zelfs hunne gedwongene onderwerping aan
den wil van de meerderheid der Volksvertegenwoordi .

Engeland, (bl . 64) vast to fteilen . Dit is nog niet alles . Onze Koningsgezinde Pair
ijvert zoo fterk, als een Con /litutiondle dit zou kunnen
gende Kamer, gelijk in

doen , voor de affchafhng van bet Ministerie van Policie
(bl. 48), voor de vrijheid van drukpers (bl . 35), en tegen
de bemoeijing van Vreemden met de zaken van Frank-

rijk,(b1 .I68 en very.) . Doch hierin handelt o

H A T E A U-

volkomen naar de toenmalige omftandigheden zijner partij. De Kamer van igiS was ftreng
B R I A N D

monarcbaal . Zij ging in hare plans van

zuivering en

hcrflelling .veel verder, dan de Ministers noodig of
selfs

DE ALLEENHEERSCH1NG TOLCENS BET O,IARTER .

'z3

zelfs uitvoerlijk keurden . Deze trachtten vergeefs door
cenige opoferingen, de Kamer terug to bouden van
verdere geweldige ftappen, die elkander nu fuel opvolgden, en van welke de ballingfchap der Eoningsmoorders , die hunne fchuld door nieuwe verkleefdheid
aan B U 0 N A P A IL T E na zijne terugkomst hadden verzwaard , geenszins de onregtvaardigfte of onbillijktte
was . In deze omftandigheden riepen de Ministers ge6
durig den naam en den perfonflen wil des Konings in,
om zich ftaande to houden , en om de Koningsgezinden to
beter tot zwijgen to brengen (*) . De Liberalen trokken destijds ook, belangshalve, met de Ministers rs ne
lijn, en verhieven 's Konings voorregten . Er fchoot
dus aan de voorf'anders van bet oude niets over, dan
zich met den mantel der volksgezindheid en vrijheldsliefde to omhangeti, en hunne partij van zucht voor
bet ministeri6le Despotismus to befchuldigen, die op
hare beurt de Kamer van i$$ i5 bij de Conventie onder
11. O B E S P I E R R E vergeleek, en baar insgelijks befchuldigde van niet getrouw aan hare beginfelen to
blijven . Het fcheen this , alsof de beide partijen, door
de zijde, welke de Ministers kozen, (een gevoig van
de tooneelen in bet Zuiden, en van de hevigheid der
Kamer) de rollen gewisleidhadden ; en vandaar de ongemeen liberale geest, die in bet flaatkundige dit boel je
febijnt to bezielen . In bet Godsdienftige blijft elk,
die niet Roomsch is, den Heere C H A TEA U B R i A N D
ten gruwel .
Over bet algemeen zijn bet de Revolutionaire belan .
Zen, die bier aangetast worden . Het zij verre , dat
wij ons tot verdedigers derzelve zouden willefl opwerpen ; bet tegendeel is waar : maar, zoo men under bet
woord belangen ook die van de verkochte en in dui.
zend hander overgegane Nationals Domeinen veritond ,
(en
(*) Zie dit aangetoond in het achter dit werkje geplaatfle
uittrekfel nit den Nain June .
B4
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(en dit kon zeer wel eerie arriere penfde van den Burg,
graaf zijn) dan ware dit niet alleen hoogst onvoorzigtig
voor de rust, maar auk zeer onftaatkundig voor de
v elvaart van Frankrijk . De boerenfland, to voren
tloodarm en veracht, is thans grootflendeels welvarend,
ja rijk en zeer in achting . Wee der Geestelijkheid en
den Adel, wanneer zij dozen fland verdringen willen !
En i'choon wij C H ATE AUB RIA ND met dit voorne .
mien net befchuldigen, vreezen wij echter, dat uit vele van de voormaals bevoorregte Casters dit denkbeeld
ztiet geweken is .
Ziedaar dcn geest van dit werkje, ii ar ons inzien,
gefchetst ; hetweik wij haven eene doorloopende ontleding van hetzelvw de voorkeur hebben gegeven . Veel
goods is er buiten twijel in : het valt gemakkelijk, in de
f childering der OinwentAing en der mannen des bloeds
welfprekend to ziin ; en welk cen veld levert dit dan
iaiet op voor eenen C H i TEA U D R I A N D, wiens wegflepende IIijl zelfs bier en daar in deze vertaling doorfchittert ! Als er ook flechts de helft waar is van hetgene op bl . ssi gemeld wordt, is men fchreeuwend
partiidig voor de 7anitfaren en Igehoorzame dienaars
van B u o N A P ART E . MM-Iaar, zoo ale gezegd is : Dun;
vitant jlulti ?4tia, in contraria currunt.

Fragmenten uit een Dagboek,
jaren 1 77 0-- 177 8 , door u . E

ge,'zouden in Greenland, in de
G E D E S A A B Y E, sveleer geordend

Zendeling in de Dijlrikten Claushavn en Christianslzaab,
spans Predikant to UJdbye in hot Stift Fuhnen ; uit hot
Deensch in hot Hoogduitsch vertaald, door G . F R I E S , wel.
eer Koninklijk Deensch Kapitein, en verrijkt met eene Foorrede des Hoogduitfchen Vertalers, bevattende eenige berig .
ten nopens de levenswijze der Groenlanders, bet Zendelingfchap in Croenland, benevens andere daarmede verknochte
enderweopen, en cone Kaart van Croenland . Tolgens de
Hoogduitfche vertaling in bet Nederduitsch evergebragr . Te
G,.,'
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Croraingen, by W . Wouters . 1St8 .
en 214BI.f2-I6- :
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In gr . Svp. 93 Yoorr,

Onder alle k!asfen van menfchen heeft de Aardrljkskttnde
bijkans tan niemand grootere verpligting, dan aan de Zende .
lingen . Volgens den card van bun work naar ruwe , weinig
bekende volken afgevaardigd, om aldaar niet enkel met de
hoogere klasfen der maatfchappij, maar met bet yolk to ver .
keeren, en, ten einde op deszelfs karakter to werken, verpiigt, dat karakter door en door to befluderen, de cant des
lands aan re leeren, en tevens door den omgang de zeden
en gebruiken des yolks, waarmede de Zendeling zich ditt.
wijis gelijk ftellen moet, to Iceren kennen, voor eigen wel .
zijn en dat zijuer hoorders to zorgen, en daartoe fomtijds
ook de inlandfche planten als geneesmiddelen to gebruiken,
waartoe hem vaak een veeljarig verblijf in flint felt, kan
niemaad, die ilechts voor genoegen, of zelfs voor weten .
fclappelijke doeleinden reist, enkele Cenien , zoo als een
coot, FORSTER, HUMBOLDT, enz . uitgezonderd, met
hem gelijk getleld worden in gelegenheden, om echte en
naauwkeurige aardrijkskundige bijz_ouderheden op to lezen .
De ondervinding heeft deze redenering bevestigd : China,
Indostan, Siam, Abysfinie, de binnenlanden der Kaap de
Goede Poop, de T estindi;•,ie eilnuden, de boorden van den
Orovoco, zelfs Canada en Croenlend zijn ons bet eerst door
Roomfche en Protestar •t fche Zendelingen bekend geworden ;
en hoe groot is niet dle :nasfa van kundigheden, door dezc
diltwerf verachte menf.;hen aangebragt, federc den Monnik
R u B au Q i u s , die bet eersc Groat- Tartarije bezocht, tot
de Doops~ezinde Zendelingen C ARE? en W A R D, die oils
de jongfle en beste berigtcn over Indostan hebben geleverd ! Bet veer ens liggende boek is dnarvan een nieuw bewijs .
Nieuw-Groenland tech is zijne gehecle ontdekking aan de Zende .
lingen -- anti den braven Deenfchren redikant EGEDE, en
tan de 11?oravifche Broeders , onder welke c It A N z van dat
land zulk een uitgebreid tafereel heeft geleverd -- verfchuldigd . Ben der aff ammeltngcn (de dochters zoos) van ge .
melden E G E D E, de Zendeling H A N S E G E D E S A A B Y E,
levert oils bier eeu nantal bijzonderheden van zijn verblijf
in dat barre gewest, (waar ook hij den voorvaderlijken naam
13 5
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met eere- ophield) die, door eenvontligheid, hartelijkheid et
zuivere waarheidsliefde, na den toets eerier dubbele overgieting to hebben doorgeftaan, ons nog bekoren, ja fomtijds
zoete tranen den menfchelijkheid in ons oog doer verrijzen .
De kundige Hoogduit/$he Vertaler F R I E s heeft ens op bet
fiandpunt weteu to plaatfen, waar wij met vruche van de
Fragmenten nit een Dagboek, hetwelk natuurlijk meerdere
beltendheid aan Gxoenland vooronderiielt,
gebruik kwnnen
waken . Deze Voorrede (of Never Inleiding) ggtuigt van
meet dan gemeene kunde diens lands, en maakt ons, in eenzeer
tort beflek, vrij volledig en meet /ystematisch met hetzelve
bekend, dan de Fragmenten nit her Dagboek zelve : moor dic
laaFfte wint bet verve in onderhoudende, well eeils dramatf/che voordragt ; her wijdt ons its den geest, de denk- en
handelwijze der Croenlanders volkomen in, en toont tegelijk den onuitfprekelijk lastigen, behaefcigen en wel eens
gevaarlijken toeftand van eenen Zendeling in dic Ultima Thuld,
waar hij , met con nietig inkomen , nail ongemak van allerlei
card, de koude van den
oolkring, eenen nacht van bijna
twee maanden, nan overfiroomingen, nan moeijelijke en Toms
halsbrekende reizen, an gebrek van befchaafden omgang,
sin wor(teling tegen menig vooroordeel der inlanders , aan
levensgevaar zelfs, bij eene al to ijverige waarneming van
zijn atnbt, (fchoon dit, bij bet doorgaans zach .caardige en leerzame karukter der ingezetenen, ten uiterlle zeldzaam is, en
fleehts dan plaats beefs, wanneer bunne vooroordeelen of
bun bijgeloof in hot fpel komen) en eindelijk aan de noodza
kelijkheid
d is blootgefteld, om, ter bewaring van zijn krediet,
ogk voor Arts to fpelen, hetwelk hem fbmtijds moeijelijk
genoeg volt . Doch veel van deze bezwaren words vergoed
door genietiugea des harten, wanneer de brave Zendeling,
zoo ass ooze E G E D E S A A B Y E, in de gemoederen van dit
goede yolk echt Christelijke beginfelen mag opwekken, en
zelfs den flerltften hartstogf van ruwe Natien . de zucht tot
bloedwraalt , everwinnen ; zoodat een zijner leerlingen zelfs
den moordenaar zijus vaders, om weens dood to bewerken
hij opzettelijk in dot oord was gekomen, van harte vergaf,
Nn en dan gelukt bet hem ook, oude
(bl . 139-153 .)
vrouwen, die, even als in de Middeleeuwen bij ons, ais
booze hekfen veel gevaar loopen , son de klaauwen van her
bijgeloof to onttrekken , (bl . 40-47 .) De zorg der Voor•
ziei
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2ienigheid fchijnt bijzonder over deze afgeiegene Godsdienst .
l .eeraars to waken ; aithans meertnalen zlen wij den Zendeling
in de grootfte gevaren bijna wonderdadig befchermd, ( b l . t r .
50 . 6t .) Dan, hij moet fotns voor de onmenschkundige
hardheid ¢ijner Opperften onderdoen, die van den bekeer .
ling, welke, volgens de Groenlandfche wijze , met twee
vrouwen gehuwd is, fcheiding van eene derzetve eifchen, at
is bet, dat de man daarbij verfcheidene kinderen heeft, (W .
3o en verv .) Eindelijk griefc den eerlijken en gemoedelijken
Zendeling de fehandelijke hebzucht en bedriegerij der .Deer .
fehe kooplieden ten aanzien der acme Groenlanders geweldig.
Waagt hij bet, daarover zijne landsileden to berispen, dan is
hij van hunne genegenheid en hulpe verftoken ; en dit zegt
iets in Greenland! 3a, zij befchuldigen hem zelfs wet in bet
Vaderland met hunne eigene misdaden , (bl. 69. 76.) Het
is een fehouwfpel, hetwelk den mensch verheft, wanneer
hij zijnen natuurgenoot dergelijke zwarigheden, uit de zuiverfte begin£elen, ziet braveren, en bet in zulk een land, op zulk
eenen post , acht jaren uithouden, met geene andere uitwenm
dige belooning, dan dat hij bij zijne tertigkomst door zijne
Gebieders vrij keel ontvangen wordt, (laatfte bi .)
Bij zoo vele goede eigenfchappen van onzen Zendeling ,
en bij de behoefte van omgang met de Europeanen, verwon•
derde bet ons meer of min, hem genoegzaam volftrekt niet
van de Hernhutfche of Moravifche Broeders to hooren gewa.
gen, die toch ook aanzienlijke Zendingen in Greenland beb .
ben . Dan, een oogopflag op de Kaarc toont ons, dat de
woonplaats van E G E D E SAAB Y E wel 4 graden noordelljker
ligt, dan de noordelijkfte Moravifcht volkplanting NiduwHernhut. Daarenboven geeft ons de 1-leer FRIES In tilne
Voorrede geen zeer gunftig denkbeeld van de werkzaamhe .
den dezer Gemeente, in zoo verve zij de Groenlunders,, door
hen rondom bunne woningen to verzamefen in het bekameu
van onderhoud door jagt en vischvangst beletten, (Voorr.
bl . 65,) Het is zeer mogelijk ; maar wij hopen niet, dat bier
fektengeest in bet fpel kome! De inrigtingen der Broeder.
gemeente elders worden toch door iedereen zeer geprezen ;
en zouden zich deze in Greenland verloochenen?
Het karakter der Groenlanders is , over het algemeen, zacht
en goed . Dieverij van kleinigheden , ( :veer dan to rijkelijk
opgewogen door de dieverijen in bet groot der Deenfche
koop .
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kooplieden) bijgeloof, hekfenmoord, bloedwrsak door de
nabeftaanden van den vermoorden, en toch lafhartigheid ;
ziedaar de voornaamfle vlekken op hun karakter . En het
ichijnt zeker, dot door de Zendelingen daarin groote verbe .
tering is to weeg gebragr . Hunne zonderlinge vrijerij en
andere trekken hunner zeden, (uic s AA a? , zoowel als uic
v R t It $ ) hebben wij bij cone andere gelegenbeid non onz •
Lezers medegedeeld (*) . De jeugd is Aug en leerzaam ;
zedigheid en ingetogenheid worden er, door weigering des
buwelljks vooral bij de Heidenen, tot een belagehelijk ui, .
terfle gedreven, en do redikant moet fomtijds met gezag
tnsfchenbeide komen, om de flugheid der ouders to buigen,
(bl . 79.) Doch juist hieruit blijkc hunne ingetogenheid .
Zindelijkheid, vooral in bunne winterwoniugen, is alles be .
halve hunne deugd ; echter drinkers zij geeno traan, gelijk melt
bun heeft nagegever#, maar leggen dngelic4-wortels in, door
waivischfpek to kaauwen, en op die wortels nit to fpuwen!
- Meer fialen vanlpeen en anger mede to deelen, duldc one
beflek niet ; Men leze die. zeif in bet belangrljke boek . E G L•
ltE acht de ontdektting der oostkust, of van Oud.Groenland,
(welke men wpet, dot onlangs door de Engelfche ool . Ex.
pedicie vruchceloos gezocht is) voor zeer mogelijk, al ware
hec alleen om de zoidpunt van Memo Greenland been. On.
der rljue locgevallen behoori ook de aanftelling en inwijding
van eenen Leeraar op Greenland, onder anderen door het
houden eener .Latijnfche mis, (bI. 2ot .) Wij wisten niet,
dot van den ouden koomfchen zuurdeefem, in de Evange .
Jisch- Luterfche Kerk in Denemarken, nog zoo veel tot diep
in de achttiende Eeuw was overgebleven 1
De vertaling van dit book, betwelk wij ais eene aange .
name uitfpanning zoowel, als eene nuttige bijdrage tot lan .
den. en volkenkennis, ja als eene belangrijke lectuur voor
vrienden des Christendoms allezins aanbevelen, is vloeijend .
(') Vaderl. Letteroef. Mengelu'erk, Maart 18 i9.
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Gedichten Van Ii a N D R 11t H A R R E N K L Y N . Ilde en laatfle
Deel. Te Haarkm, bij F . Bohn, i8iq. In gr. 8v#. 1/111,
X78 Bh f 4 • Io ;
Wonderlijke teggnilrijdigheidl Wij zijtl geene liefhebbers
van theoritn omtrent de Dichtkunst, en wlj beginners geene
recenfie van eenig nieuw dichtwerk, of iedere Welding is,
21s ware bet, eene theoretifche les over dichten en Dich .
ters. Ja, zoo ongelijk is de mensch, en dus ook de beoordeelsar, aan zich zelven! Maar is deze tegenftrijdigheid vat,
beginfel en betrachting ook meer fchijnbaar dan wezeniijkt
Er is toch eene eeuwige waarheid ; er is Loch gezond ver
wand ; er is toch een onvervalscht gevoel ; er is toch een
vaste en gelouterde fmaak ; er is Loch oordeel, kennis, tranc,,
befchaving, juistheid, gemakkelijkheid, en wat al zoo meer
loffelijk heeten mag ; met din woord, er beftaat eene deugd
van fchrijven en van dichten ; bierin ftemmen wij overeen.
Last ons een en ander flechts Diet to veel uicpluizen, niet to
zeer in de fraaije Letteren als raft indren ; laat ons over woo'den vooral Diet twisters . Wij erkennen, er is in de beoefening
der edele Dichtkunst goed en kwaad, dat fpreekc van
zelf. a. Maar er is toch iets karalteristieks in de Dichtkunsc zoowel, als in aile kuniten ; er bettnat dus zeker eene
theorie, zoo van site kuniten in bet gemeen, als van Dicht .
kunst in bet bijzonder ." Lascige Filozofent Nu je dan . Wilt
gij weten, waarin bij ons de theorie van alle kunst in bet ge .
meen, en ookvan de Dichtkunst, gelegen zij, wij kunnen bet
u met ddn enkel woordje zeggen, in - harmonie. „Maar wat
is harmonie? en harmonic is geen Hollandsch ." Loopt, wijs .
neuzen i wij willen geene overeen/femming, maar wij willen
harmonie van bet overgebragte met bet wezen, dat is her
doel ; harmonie van de deelen met bet geheel ; harmonie in,
met en door zich zelve ; harmonie van bet verttand, gevoel
en fmaak ; wij willen ons barmonisch gevoel tevreden ge .
field bebben, of wij een fchilderftuk zien, muz}jk hoo .
ren , of poezij lezen . Of wij gaed, dat is harmonisch gonoeg geflemd zijn, om zaak en bebandeling, en wat er al
zoo meer opgefloten ligt in bet deugdelijke van kunst, m
amvatten, dit laten wij aan bet oordeel van anderen ; genoeg,
dar
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dot wij aan dot gevoel of die (lemming datgene toetfen, wat
men oils ter beaordeeling geeft. Anderen mogen op hunne
wijze, door hunne of anderer oogen, of we! door bulpglazen zien, -- wij gebrniken ons natuurlijk licht, ell willen
her niemand opdringen, of eens anders glaken aan flukken
ilaan. In deze !lemming din dit tweede Deel der Gedichten
van H. H. K L Y N gelezen hebbende en 'It, aankondigende,
vonden wij in den ganfchen bundel lets harmonisch tusfchen
een warm Vaderlander, vurig Kunstliefhebber, hartelijk Vriend,
regt gevoelig Echtgenoor, diep getroffen Vader,edelMensch,
en- een uitmuntend Dichter . Uit alle poetifche werken kan
men juisc den mensch Wet ltennen ; bier ontdekc zich overal
eene edele inborst, zuivere deugd en hartelijke liefde, met
teederheid en fljngevoeligheid ; bier vloeit a1les zoo wdl en
gemakkelijk naar bu_iten, dot de bron inwendig wel rein en
zuiver zijn moet . Wij dachten dikwerf, bij her lezen deter
meestal roerende, creffende en der dengd en liefde gewijde Gedichten, son de woorden van YouNG, in den zesden Zang
der Nachtgedachten, volgens s c u E 1v K
.7a, 't hay-t, en 't hart alleen voegt alle lof en prijs .
Al 't goede ontfpringt van daar . Die flerv'ling handelt u'ijs ¢
Die 't beste middel kiest, on ; 't beste doel to trefen .
Deze inleiding en uitfpraak zullen den Lezer misfchien doen
vermoeden, dat deze Gedichten nu als her toonbeeld -- liever zeggen wij proeffeeu, van alle dichterlijke volmaaktheid,
volgens ons, zijn nan to merken, en deze alzoo door ons
gekeurd worden ais bet eenige echte goud . -Neetr, waarlijk
nietl Ook in deze Gedichten vonden wij Binds en elders wel
lets, dot wij gaarne anders hadden . De regte gekuischte
tan!, waar men tegenwoordig zoo kieseh op is , ontbreekt
bier en daar. Sommige woorden, enkele zinnen, een en ander
denkbeeld is fomwijlen niet juist, pier proefhouderrd ; hetgene wij bier, der waarheid getrouw, niet verzwijgen willen .Dan, leveren wij daadzaken, (ziedaar een woordje van den
fmaak!) en toonen wij, no bet vermelde wegens her eigen .
dommelijke (ook aI naar de model) van KLYN's dichttranr,
thans door proeven, dot ons oordeel met ons harmoniseh
gevoel bier geene fchipbreuk lijdr .
Van alle gedichten melding to maken , last ons bet bellek,
0113
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ions gegeven, Met toe . Wij moeten dus al aanftonds bet nit .
voerig gedicht , De Hoop, Ihoe belangrijk, laten liggen ; en
inderdaad, bet daarop volgende, Onafhankelijkheid y Met
minder uitvoerig, zouden wij verkiezen : al dat warme en
gevoelige voor Vaderland en Kunst, It L Y N zoo zeer eigen, blinkt bier uitnemend door ; wij keuren bet geheei mees .
terlijk, en geftemd op den echten en hoogen dichterlijken
coon ; bet is vol verftand en goed van bonding ; zeer vele
pisatfen konden wij Met zonder buitengewone geestdrift,
flier don overlaid lezen ; inzonderheid trof ons de opprop .
ping der kunst in bet Franfche Mufeum en de terugvoering
der vaderlandfche fchilderijen, en diep voelden wij de regels :
De Stier van otter kwijnt pier sneer op vreemden grond ;
Maar loeit weer tIoliands Erf, en klaverweiden rond !
De vreemdling die ons minde om 't eerlijke in den handel :
De vreemdling die ons roemde, om hart, en geest, en waudel,
Staat roerloos bij bet zien van zulk een eedlen buit,
En galmc met Nedriands detgd, - wedr Neerlands kanstroem nit .
Dan , deelen wij ook van bet vroegere sets uitvoerigers
suede, hetwelk bewijzen kan bet hooge en welgeflemde der
vaderlandfche Lier van onzen Diehcer omtrent dit onderwerp :
't Was niet genoeg dat de card' lag in iijn boei geflagen,
En yolk bij yolk bet jrik van d'Aartstiran moest dragen :
Hij fprak (zoo b ruit. d e bet,) zijn' wreedften banvloeli: uit :
„ Der volkea laatfte fteun, bun kunstfcbar, zij mijn bust ."
Zie hoe die plunderaars, als uitgevaste dieren,
Zich florten op Euroop', en door bear fleden gieren,
En rooven war de kunst, als grootsch en fchittrends biedt,
En fparen in bun won Gods heilge cempels tier .
o ZwakheidI die zich bier bet fcheemrend oog laat blinden :
Die in den tastbren nacht, dtsn' lichtfraal denkt to vinden ;
Die van bet heerlijk green, gerukt, geroofd van 't veld ,
En in de fchuur gepropt, zich nog een' oogsc voorfpelt ;
o Dwaas ! bet mist zijn' grond , bet mist zijn kracht en groeijing,
Het derft de vrije lucht, de zuivre dauw befproeijing :
't Is, van zijn fteng gerukt, door licht noch lucht verkwikc,
Tot bergen opgehoopc, en eer gij 't denkt, verllikt .
Suet
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Snel nu naar 't Babel been! ga daar uw' fmaak vereedlen,
Ga, ('t is zijn vuurge wensch) om kunst den dwingland beedlen
Gij zwelgt, de geest geboeid, bedwelmd van hart en zin,
Met franfche woestheid, ook bun' zedeloosheid in .
Befchermgeest van de kunstl glj hebt die fchand' gewroken :
Uw mond heeft dan in 't eind bee magtwoord uitgefproken ;
De tweede heervaart, die den dwingland heeft verplet,
Heeft, voor 't vetlost Euroop' haar' kunstent
fchat gered .
o Onvergeetbre dag ! o jublen oiler volken !
o Heilig dankgebed dot ftijgt door lucht en wolken!
o legtige ommegang I o fchande en fmaad ontvlidn!
Zoo als Euroop', nooit zag, of nimtner weer zal zien ;
Snelt! foeh uw vesten uitl fnelt aan, o Landgenooten!
De hoorn des overvloeds words op u uitgegoten!
Hij komt, de reine iloet, hij komt de ontroofde fchat :
Rukt, poorten! rukt u op! en wat ooit grendlen had !
Breidt, wallenI breidt u uit! buigt, vesten! buigt u neder!
't Verloste Nederland, ontvangt zijn' kunst-fcbat weder!
Rijst, fledenl half gefloopt, rijst uit uw' puinhoop op!
Heft! heft de hijmnen aan, en voert uw vreugd ten top!
Juicht,achtbreTemplenf juichtI fchudtafdatmoedloostreurea,
Uw heilgen hellen wedr in uwe ontfloten deuren i
Men zegt, dat Rubbens beeld, (op 't needrig praalgeflichc,
Wedr door bet juichend yolk met geestdrift opgerigt,)
Het oog ten bemel lloeg, als of bet danken wilde,
Terwijl zijne asch bewoog, en 't beilig Marmer trilde .
Weinig beduidende viekken vinden wij in bet fchoon gebeel van dit gedicht ; b . v . b1 .40. In het vloeijend zilverbaden .
BI- 42 . 't Yerachtlijk wier en flijk, dat gij veraardt in goud .
El . 44 . Waar 'erst en yolk to zadm zich 't vreemd geweld
verzet, moet noodzakelijk zijn : zich tegen 't vreemd geweld
verzetten. Bl . 64 . Die onafhanklijkheid, ons erf eens INCezwoREN ; dit woord, ook elders gebruikt, behaagt ons geenszins . - Dan, dit zijn kleinigheden . De lierzang achter dit
gedicht is zoo vol verheffing en zoo gemakkeliik van verfifi .
catie, dat bet ons teed doet, daarvan niets to durven aaxibalen .
If et
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Het dnrop volgend Krijgslied is doeltreffend, en juist van
gank en meat .
De Cantate tot lof der Knnflea, in drie deelen, is bet onderwerp volkomen waardig,
De Hulde aan l, x. V A N L I N s B E R G E N is welmeenend,
ongeveinsd en zonder vleijerij , zeer gefchikt voor bet doel,
waartoe dezelve, zoo wij meenen, vervaardigd werd .
Uitgenomen eenen enkelen prozaifchen regel, geviel ous
merle zeer : Bede aan Hesperus.
Regt kunftig, naif en uitfiekend gevonden is get Klaver .
biad, hetgene wij ter lezing, ook om de keurigheid van nitdrukking, inzonderheid aanbevelen .
De Zangen, bij gelegenheid van het derde Eeuwfeest der
Hervorming, deden, op den tweeden November 1$17 in de
Luterfche KerkteAmfierdam uitgevoerd,eene uititekendewerking ; en, hoezeer hij de lezing bet gemis der harmonie van
ftem en inflrumeut met de woorden bet regte accoord van bet
geheel natuurlijk doet misfen, zijn bet blijvende gedenkflukken
van den verlichten Godsdieufligen enjwelgeftemden geest,welke onzen Dichter vervult, die bet moeijelijk werk, om near
eisch verzen, voor de muzijk gefchikt, to maken, uitnemeud
verftaat, gelijk zulks bier en elders blijkt .
Het gedicht, De Deed een /leap, ademc al dat droefgeestige, roerende en Godvruchtige, dat in volgende gedichten de
gevoelige ziel van tc L Y N zoo treffend kenmerkt : Het is vol
troostrijke denkbeelden, waarvan geen der minst fraaije en
waarlijk wijsgeerige dit is :
Ben geest die de eeuwigheid kan denken,
Beflaat Met voor den oogenblik ;
'Ben deutd, wier majefteit, noch fmart noch fmaad kan krenkenp
Vervliegt niet met den jongften fnik .
o Neen, zij is, en blijft, en zal hear banden flaken :
tens komt ge o zaligend ontwakenl
Gewenschte morgenftond ! verheerlif kt wederzienl
6 GIj, die met mtj zorg en finarte,
Die met mij 's levens itormen tartte,
Klemt, Gade en Telgje, u aan mijn harte!
De Mensch, gewis de Menscb, zal't hougrig graf ontvliIrS
SORIZESCx. 180. NO. 1 .
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Ja , gevoelige K L Y N ! klem Gade en Teig aan uw hart ;
nog weinige jaren, en gij voegt uwe Gade toe (bl . i88) :
't Eenigst kind van God gebeden :
Alles wat Gods liefde on gaf :
Al ons uiczigt bier beneden,
Stortte naast uw zijde in 't graft
Er is voor zacht. en welgeftemde harten eerie hemelbreagd
bij Gade en Kroosr . De ware wijsheid des levens verheugt
zich in den huisfelijken bring en ouderlijken pligt . Wat is
het levee zonder deelgenootfchap, zonder to verkeeren met
die c8nige, die wij kennen en van wie wij gekend zijn, die
leven door ons en door welke wij flechts leven, die wij liefhebben en die ous vurig beminnen? Voelt bet, Ouderg, wat
bet is, d8n eenig Kind to hebben, dat Kind heerlijk to zien
ontwikkelen , en , ontwikkeld , allergelukkigst gehuwd ze zien ;
voelt bet, wat bet is, met opgetogene blijdfchap to zien na .
deren den heugelijkfl;en aller flonden, dat uwe eenige Dochter
moeder wordt ; fmaakt den wellust in uw hart en verbeelding
der Grootouderlijke en Ouderlijke vreugde, en gevoelt dan
den afgropd onder u zich openen, en al die vreugde in een
oogenblik onherilelbaar verzinken ; terwiji gij bewusteloos alleen ftaat, en u daarover flechts beklaagt, dat die zelfde af •
grond zich to ras heeft toegefloten, om ook niet dadelijk u,
en met u uwe ondraagbare, moordende fmart, to verilinden!
Maar neen ! gij kunt dit niet gevoelen, of gij moest in
bet ontzettend lot van onzen Dichter gedeeld hebben, en
bloemen, als bij, kunnen hechten aan bet graf van zulk een
eenigst Kind. Geen gevoelig Lezer, verbeelden wij ons,
kan, vooral na de lezing der gedichten, gekweekt in de uren
mijner vreugde, die, gekweekt in mijne diepfle finarte, met
drooge oogen lezen . Alles is bij de laati a (want bij de eerfte ons op to houden, verbiedt ons ons medegevoel, door de
laatfte zoo grievend opgewekt) zoo vol, zoo roerend, zoo
regt natuurlljk overftroomend gef'ort nit eene overkropte
borst, die niets voelt dan onuijdelijke fmart, dat wij ons
naauwelijks herinneren, bij eenigen Dichter, uitgenomen mis .
fcbien den diepdenkenden Y o u N G, elders, en den gevoeligen
D E DECKER bij den dood zijns Vaders, onder ons, iets der .
gelijk treffends to hebben gelezen . Is nu bet opgewekt ge .
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voel, gelijk wij meermalen beweerd hebben, de ware bron
der poezij , zoo kan men nagaan, hoedanig deze gedicbcen
zijn. Dezelve zijn, met den sanhef, ig in getal . Uit dezelve eene keus to doen, is moeiiel4jk, om de voortreffelijkheid
van alle ; bet leattte, -let Trrosten getiteld, is aeker geen der
minfe, en wie roeren niet regels als deze
Al 't verzachren, al . bet troosten s
Alles wat bet in zich uit,
Loopt niet alles op 'c vergeren ,
Van den aangebeednen nit? rWee mij, zoo 'k door IIw begoochifng,
Ooit mijn kind vergeten kon :
Laat de fmarc me aan 't leven knagen ;
Zegen is 't wet zij verfllndt ;
Zij vermolmt in 't eind den agboom,
Die mij affcheidt van mijn kind .
Weent dan! weent date, Iijdende oogent
Vloei! vloei daaglijks droeve traan!
Bij de Rooping van mijn leven,
Is den rouwpligt eersc voldaan .
Op taalonnaauwkeurigheden, ginds en elders voorkolnende,
bier opmerkzaam to niaken , komt ons koud en ongepast
voor . De Letterkunde deter dagen bepaalt zich iii meer en
meer, helaas! tot eene kinderachtige en naauwkeurige Gram .
matica , die wel prijsfeliik in zich zelve is , maar met hooge
letterkundige en dichterlijke verdienaen in geene de minttevere
gelijking komt, dear zulks veelal ook door een' goeden Cor.
rector, vast in deleer van S I E G E N B E E 8 Of n t L D E RD iJ Y,
ligt verholpen wordt . Daarom zouden wij den Zuid-Neder
landfchen Broedera
n gaarne hunnen eerften naamval derv to bun
ae later , zoo zij maar, gelijk zij meer en meet beginnen,
met de werken onzer Letterkunde van den besten itempel,
en alzoo met bet ware pit, Inerg en fieread onzer taal, zich
gemeenzaam waken . - Dan, keeren wij, ten otte, tot onzen Dichter weder, en wenfchen wij hem en zijn Gade
verligting van (mart, door banden van liefde, vrienttfcbap en
pligt, bovenal door to bedenken en to beleven hunns
godvruchtige betuiging :

Ca
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Op den Drempel,
Van Gods Tempel,
Zinkt vocr ons de nacht van 't graf :
DMir, daar koelt her drukkend gloeljen ;
DA#r, daar werpt de ziel boar boeilen,
Met eeue eedle fierheid of .
Vol vertrotlwen,
Op 't aanfchottwen,
Stijgt zij nit her flof omhoog ;
En her zwaar, en fehriklijk ftrijden,
En bet onverdraagbaar lijden,
V1ugt als dampen voor bet oog .
Mar, daar treft boor,
En verheft haar,
War bier onbegrijpbaar fcheen
Door verklaart zich al ons kampet} :
Door den nacht van onze rampen,
Schittert eeuwge wijsheid been
Gij beveiligt,
Sterkc en heiligt,
Godsdiensti bij her zwaarst geniis ;
War vraagt bij naar 't leed verduren,
Naar den ftrijd van weinige urea,
Die door u gelouterd is?

Aerhandeling over de Ce/lachten der Naamwoorden in de
Nederduiffche Taal, door Mr . W. B I L D E R D IJ it . Tweede
Druk, met Bijvoegfelen en vermeerderde Aanteekeningen .
Te At/ierdam, bij J . C . Sepp en Zoon. t8t8. In gr. 8voe
.Behalve de Voorbtrichien, 374 Bl. f 3- : - :
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ooverfchijntden eindelijk de zoo long beloofde en verwach .
to tweede druk der taalkundige Verhandeling van onzen beroemden B I L D E R D IJ It 1 Reeds in 1805 zag de eerfte druk, als
cene proef van eon grooter work, bet Iicht, in 144 bladzijden. De Schrijver had zijue nadere aanteekeningen gereect,
en
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dacht die in 1811 nit to geven . De omftandigheden van
then tijd belemmerden die uitgave . Welligt ware er, zouder
den aandrang van eenige vrienden, nog niets van gekomen ;
en dank zij hun, die zulks aandrorgen, daac wij aihier een'
fehat van waarnemingen en aanmerkingen ontmoeten, die netgens elders voorkomc! Een ieder begrijpt ligcelijk, dat dit
werk geenszins cene algemeene Spraakkunst bevat, maar daartoe alleenlijk den grondflag legs, daar de Schrijver de kennis
der gefachten van de etymologie, en de vorming en aflei.
ding der naamwoorden nit de eenvoudig(Le kianken en beteekenisfen ontleenc .
Na de Inleiding, waarin eenige taalftelfels van fbmmige Geleerden beoordeeld worden, behandeic de Schrijver, in acht
Afdeelingen, de algemeene grondbeginfelen der taal en de
grondwoorden, waarbij , ten opzigte der oorfpronkelijke ge .
luiden, de tusfchenwerpfels (interjection) , en, ten aanzien
der hoedanigheden, de adjective en verb,; als famwoorden
golden ; voorts, de vorming der zelftandige naamwoorden,
welker uicdrukking de tongletter aanduidt ; verder, de onder.
fcheidene gefachten van mannelijk, vrouwelijk en onzljdig,
met derzelver toepasfing, die nit den acrd en bet wezen, en
sevens nit tie wording der naamwoorden ontfaan ; en, elndelijk, de verklaring van eenige uitgangen van naamwoorden,
waaruic men alsdan de zwarigheden ontdekt , die of van den
tegenwoordigen vorm of klank van een woord, of van de
verwantfchap van verfcheidene woorden, of van de verande .
ring der medeklinkers, of van een tweederlei gefacht, of
van de ongelijkvloeijende werkwoorden, of wel van hec mo .
derne of ingeplante, of vanheroud,ctneigard,
ge, voor de bepaling der geflachten, voortvloeijen .
Her refultaat des Schrijvers is, na eene befchouwing der
perfooniijke en algemeene toepasfing, die de gefachten door.
gains regelt, hierin gelegen : dad de vorming des woords tilt
een adjectivum, door deszelfs aanneming, bet gefacht vrouwelijk, - uic een verbum, door aanneming van den wortel,
mannelijk,-nit de aanneming van . bet participium activurn en
pasfivum vrouwelijk, - door aanneming van den infIniMvus
onzijdig, en door toevoeging van bet zelfftandigheidsteeken
pannelijk maakc ; terwijl de zigtbare en verholene zamenftelling, zoo door koppeling van erkende naamwoorden lls
door aangenoniene uitgangen, bet gefacht primitief vrouwe .
C 3
lljk,
on

gg

Kr. B I L D E R D IJ It, VERHANDELIN .

in enkele gevaflen mannelijk doer zijn, en de vervorming, of in de verandering of in de opvatting van het woord
zelf, heczij in de vervrouwelijkende uitgangen of bet gebruik
in concreto, bet geflachc der naamwoorden onzijdig ftelt .
Eerie menigte van geleerde Aanteekeningen wordt dus gebe .
zigd, om alhier de noodige ophelderingen en bewijzen to leveren, welker groote uitgebreidheid van 232 bladzijden de boo
.,
gore waardij van dezen tweeden druk, die fleehts 48 bladzijden daartoe bevattede, van zelve doer in bet oog vallen .
De Deer B I L D E R D Ii i legt, gelijk in al zijne gefchriften
en dichtwerken, ook alhier wederom zijne ongemeene oorfpronkelijkheid en fchranderheid aan den dag, en bovenal
zijne ontzettende taalkennis, daar hij niet tlechts her Gotti .
fche, Mezogoccifche, Angelfakififche, ljslandfche, Schijft .
fche, Keltifche, Teutonffche en de tebenwoordige Europe .
ache levende talen, moor ook de oude, her Lacijn, Grieksch,
Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Arabisch, Syriseb en erzisch,
bezigt, om tot de oorfpronkelijke afleiding der woorden op
to klimmen . Alleenlijk moecen wij twijfelen, of niec eene
diepe achting voor ons Nederduitsch taaleigen zijne fcherpzinnigheid, ten aanzien der aangenomene gronden en van de
afleiding der woorden, een weinig verfchalkt of overdreven
hebbe, door toch de aanneming der bijvoegelijke naamwoorden tot zelfftandige, en de afleiding van zeer vele woorden
uit de oude talen, door de menigvuldige verhuizingen der
onderfcheidene volksltammen, alhier een aantal bedenkingen
en zwarigheden doen ontflaan, welker behandeling zeer ligte .
lijk tot eene andere uickomst doer befluiten . Dan, men
dient dit werk zelf in to zien, hetgene niec vatbaar is voor
eene mededeeling van enkele proeven . Den zeer geleerden
Schrijver zij intusfchen de opregtfte dank toegewijd voor
deze zijne taalkundige navorfchingen, en met een vurig
verlangen zien wij zijne fang beloofde Nederduitfcbe Spraakkunsc to gemoer.
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Gcdgchten over eenige Onderwerpen , betrekking hebbende tot
de aanflaairde Nederlandfche kFetgeving . Te Zutphen, bij
H . C . A. Thieme . I8I9 . In gr. 8vo . 84 Bl. f : - 15 - :

T

ot de belangrijkite gebeurtenisfen van eenen Staat behoort
gewisfelijk de invoering van een nieuw Wetboek . Het is
alsof men door eene nicuwe verordening den Staat hervor .
men en zuiveren wil van den zwadder, die denzelven uit
vooroordeel, gewoonten en zeden des vorigen tijds nog aan .
kleeft . En echter heeft de ondervinding meer din overvioe .
dig geleerd, hoe moeijelijk en gevaarlijk zulk eene onderne .
wing moet gefchat worden . Ondauks de vele voorbeelden
van andere Natien , en de verligting van den arbeid , die daar.
uit , als ware bet , fcheen to moeten voortfpruiten, bleek
bet bij de uickomst, dat al de voorarbeid zeer weinig to
itade kwam, en wet daarom, omdat de juistheid en vorin van
ieder Wetboek naar de heerfchende gevoelens en zeden van
den tijd Inoeten gerigt worden , en omdat de regtsgeleerden,
nan welke die arbeid doorgaans wordt toevertrouawd, flechts
zelden zoodanige land ., wereld. en menschkundigen zijn, als
tot denzelven vereischt worden, en nog to zeer gehecht aan
de duizende victerijen , waarin de nog niet genoeg hervormde hoogefcholen hen, in hunne akadeinifche jeugd, gewoon
waren to verwarren .
Geen wonder alzoo, dat, bij onze annflaande Wetgeving,
menig kundig en vaderlandsch Schrijver zijne begrippen daaromtrent in openbaren druk mededeelde . Van dezen card
zijn ook de alhier aangekondigde Gedachten, Zij zijn zeven
in getal, en betrefFen, zeer vooroame punter .
Het eerfie geldt bet openbaar Ministerie, hetwelk hij, met
onzen beroemden Advocaat en Schrijver M E IJ E R, hoogstnoodzakelijk acht, om bet politiek en adminifiratief gezag
door eenen naauwen band nan de regterlijke magi to verbinden , en daardoor de algemeene rust, veiligheid en handhaving des regts to verzekeren.
Tot bet tweede punt maakt de Schrijver de publiciteit
der Teregtzittingen tot anderwerp zijner befchouwing . Iiij
geefc ce regt, in de Iijfflraffelijke regtspleging, nan de tnon .
delinge debatten bij verre de voorkeur boven de fchrifcelijC 4
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ke, welke laatfle, bij bet opmaken van verklaringen, maar al
to ligtelijk aanleiding geven tot dwaalbegrippen ; doch MI
yindt tevens , ondanks alle zwarigheden , die daartegen worden
ingebragt , in dat openbare eenen voornamen fleun voor deregte
vaardigheid der regters, mits deze flechts de vrijheid heb .
ben, om de zeer teedere en de zedelijkheid kwetfende regts .
~ediny,en voor bet groove publiek to fluiten, en mits (die
zouden wij er gaarne bijvoegen) bet vonnis in bet openbaar
wierde uirgefproken, en daarbij de redenen vermeld, waarom men die zaak niet openlijk had behandeld .
De in dructie van criminele regtsgedingen, in eenen ruimeren zin, maakt bet derde punt uit. Hij wil, overeenkomfig
den waarborg der individudle vrijheid, zulks niet aan den
bepaald perfoon, maar nan de geheele regtbank opdragen,
welke alsdan den een' of anderen barer Leden, voor eenen
bepaalden tijd, zoude verkiezen, en zeer zeker, tot eigene
verantwoording, geenen onbevoegden benoemen zal .
Het vierde punt dringt aan op de vermeerdering van i .e>
den bij de Regtbanken van eerften Aanleg, mec wegfchaf.
fing der plaatsvervangende Regters , welker dienst toch in verre
de meeste piaatfen zeer onvoegzaam is . Hij wil, dat oolt
de traktemencen verbeterd worden ; dat de gegradueerde Mees .
ters in de Regten, als bijzonderlijk tot deze posten be .
voegd, daarin vergoeding vinden voor de kosten hunner flu .
dien ; dat bet onderfcbeid van rokureurs (flvouds) en Advocaten wegvalle, en de laatfte alleen, ais geadmitteerde
Regtsdoctoren, zullen mogen pleiten .
De Vredegeregten worden in bet vijfde punt behandeld . Te
regt wil bij dezelve in ftand houden, zoo tot conciliacie,
als tot penale regtsmagt in zaken van enkele politic, miss de
misbruiken geweerd worden, de gedagvaarden in perfoon
verfchijnen, de uitfpraak flelliger zij , de correctionele Its .
mer uit meerdere Leden befta, en Vrederegter en Grifier
veel beter bezoldigd worden .
Het zesde punt betreft de intime convictie des regters in
lijfftraffelijke zaken, waaromtrenc de Schrijver vordert, dat
in bet Wetboek duidelijk bepaald worde, war als regterlijk
bewijs in criminele zaken gelden kan, gelij k zulks in civile
zaken vrij naauwkeurig wordc omfchreven .
Aau dic punt greust ook bet zeveude of laatfte, namelijk
be.
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b.t bewijs door getuigen, waaromtrent de wet de grootstmoge!ijke zekerheid geven moet . Hij wit daarotn, dat er
verandering kome, zoowel in den Eed, door de eerbiedige
verklaring van den Getnige , „ to zullen z,weren bij den dl.
inagtigen God, dat hij zal fpreken zonder haat en zonder
vrees, en de waarbeid, en Wets meer dan de waarheid, zeggen
ral," als in den vorm met bet opileken der twee voorfte
vingers van de regterhand, waarvoor hij dan voorflaat het
teggen van de hand op bet hart, of bet uitilrekken van den
regterarm, of iets anders uiterlijks, dat meer indruk op de
ziel maakt ; terwijt hij to regt vordert, dat de Eed altijd in
perloon worde afgelegd .
De Schrijver dezer Gedachten toont in alle opzigten, een
zeer bekwaam Regtsgeleerde to zijn, die zeer wet in ilaat is,
om over regterlijke zaken to oordeelen . Het flukje verdient
allerwegen gelezen en wet overdacht to worden, en wij hopen , dat bij bet to arresteren Wetboek van zijne anninerkingen een allezins gepast en nuttig gebruik zal gemaakt worden .

lVendelgarde van Linzgau , of Geloof , Liefde en Hoop . Door
5. C. A
E N Z E L L E R . In III Boeken . Uit het Hoog.
duitsch. Te Haarlem, bij A . Loosjes, z. In gr. 8vo, To
zamen 565 Bl. f 4 .4-t
In dit romantisch verhaal, dat zeer wet gefchreven is, en in
de Gefchiedenis gegrond, worden wij tot in den nanvang der
tiende eeuw teruggeze ., en vinden de zeden en Godsvruchc
van lien vroegen voortijd. De lotgevallen der fchoone en
waardige vrouw, hare edele grondbeginfelen enGodsvrucht,
in den geest van then tijd , hare huwelijksliefde en trouw, en
hare kinderliefde en overige deugden, leveren allezins een be .
langrijk onderwerp voor den romandichter ; en de korte, itch .
cer ieder boek gevoegde, aanmerkingen, tot welke, gelijk
tot bec geheele verhaal, de beste hulpbronnen gebruikt zijn,
Illaken bet werkje ook voor de Gefchiedenis Met onbelangrijk. De mare van bet theuvelen van Graaf U L R I Ii VAN
L I N Z G A U, in eenen veldflag tegen de invallende Barbaarfche
Borden, deed WEN D E L G A R D z rijkdom en grootheid en alI
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le wereldsch genot, ja zelfs hare kinderen opotferen, en de
toevlugt semen tot ftrenge kloosterlijke afzondering en out .
bonding ; - zij legde hare gelofte af. Dit was dan hear GELOOF , in bet eerfte Boek geteekend . Her tweede bevat hare
LIEFDE, hare blijvende liefde, tot kinderen en overledenea
echtgenoot,en Karen worfcelt'.rijd tusfchen die aardfche liefde
en hetgene zij zich zelve nu cen onherroepelijken pligt had
getteld . Her derde behest hare Hoop , door de gelukkigfte
vickomst bevestigd. Deze hoop was ihtusfehen minder de
mare, dan die van hare vriendetr, die eerder dan zij wisten,
dat Graaf U L R I K flech is gevangen was , en die bet wederzien bewerkltelligden . Met weinig moeite werd de dpli~ffrng
der gelofte verkregen ; en W END E L G A R D E'S geluk ware
beflendig gebleven , zoo niet haar gemoed verontrust was
door eenen ellendigen geestelijke, die hear aan bet wettige
der vernietiging barer gelofte deed twijfelen . Zij ftierf to
vroeg, en in bet kraambed van eenen zoon, die bet verlies,
dat de Kerk door bet terugtreden der moeder geleden had,
san dezelve Inoest vergoeden . Wij lazen geheel her verhaal
met genoegen, en bet gaf ons velertei aanleiding tot naden .
ken over bet menfchelijk hart en den invloed van ecbte of
vermeende Godsdienfligheid . De voorrede van den Schrijver,
hoe afgebroken, en bier en daar donker misfchien ook, ge .
tuigt van zilne liefde voor vaderland, deugd en Godsdienst,
en verdient de behartiging van ieder, die her goede en kwade
van den lateren leeftijd opmerkt, en daarbij pier onverfchillig
is . „ In deze verhalen is bet beeld outworpen van die tij .
• den, welke ons geheel vreelnd zijn geworden ; doch zou„ den wij ons daarop wet veel laten voorfiaan ? Zoo min als
• wij meer kloosters ftichten, en lust gevoelen, om de ont„ eerende kluisters des bijgeloofs to torfchen, of ons gedwee
• to buigen onder bet finadelijk juk des gewetensdwangs ;
„ even min durven wij ons wagen op de woeste padeu des
• ongeloofs, en in de vermetele aanmatiging : - ors ons zel.
• ven genoeg to ziin, her anker wegwerpen, dat de Voor„ zienigheid ons in bet Christendom, tot troost in tegen„ fpoed zoowel , als tot een behoedmiddel tegen trotsch• held en euvelmoed in voorfpoed, aanbiedt ." - Eene fraaije
pleat, die de Gravin voorftelt, zoo als zij naar her klooster
trekc, verfiert den titel .
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Antsvoord van j. H . V A N D E R
A L M op de laninerkingerk
van den Hooggelcerden Heer u . M U N T I N G H E, geplaatSt
in bet XYde No . der haderlandj he Let#eroefeningen
voor 1819 .
Het doer mij opregtelijk Teed, den Heere M U N TIN G n E
reden, en, gelijk ik vreeze, geene geheel ongegronde redden
gegeven to hebben, om zich over mij to beklagen . Moest ik
bet gefchrevene en gedrukte aangaande de Inleiding van
S C H U L T E N S op het Boek van Job nog fchrijven of drukken laten, bet zou niet, aithans niec op deze wijs, gefchie .
den. Doch daar dic, helaas! onherroepelijk is, blijfc mij
niets over, dan mij, zoo goed mogelijk, to verdedigen, en
aithans alle verdenking van mij to weren, dat ik den Heer
M U N T I N G H E heb willen grieven ; eenen man, wiens uitgebreide geleerdheid, en groote verdienften omtrent alle vakken
van Bijbelftudie, op geenen to hoogen prijs kunnen gefehat
worden, en in wien de gaven des geestes door die des ge .
moeds en des karakcers ten minfle worden geevenaard . Hij
boore mijue verdediging, en, hoe die uitvalle, hij blijve bet .
gene hij was, mijn hooggefchatte vriend!
Mijne Yerhandeling over den aanleg en de voortrejfelijkheid
van bet Boek Job is met veel warmte en ijver gefchreven ;
inzonderheid dat gedeelte derzelve, hetwelk de echtheid en
oudheid van bet historisch deel diens Boeks betreft, wasr .
omtrent bet mij tot onuitfprekelijk genoegen verilrekt, ook
den Heer MUNTINGHE aan mijue zijde to hebben . Ik
moist, welk een' zwerm ik bier tegen mij had, zoo van welmeenende oude, als van moedwillige nieuwe Uitleggers ; welke laatfte, uit de jongheid van dic gefchiedkundig deel, tot
den laten oorfprong van bet geheele Boek , op hunne wijze,
befluiten . Maar aan die alle kreunde ik mij minder . Doch
IIENDRIR ALBERT SCHULTENS, den man, wiens naam
ik niet dan met diepen eerbied en vurige erkentenis noemen
kan, onder de zoodanige to vinden, die de oudheid des ge .
heelen Boeks meenden niec to kunnen handhaven, zonder de
rtieuwheid der eerfle Hoofdftukken (en dus ook van her laat .
; griefde mij , pier zoo
fle) flaande to houden, dit griefde vii
zeer voor 's mans eer, die noch door zulk eere bijzonder.
heid,
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heid, noch door iemands ootdeel kon beneveld worden ; maa*
hec griefde mij voor mij zelven, die in mijn gevoelen over dic
punt de eer des ganfchen Boeks begrepen achtte . Daar ik
mij dug diet herinnerde, gedurende mijne f}udiejaren, vin
1778 tot 1784, sex It L T E N s dit gevoelen to hebben boo .
ren uiten, alchans niet in dien tijd, toen ik hem dagelijks ge .
mecnzaam zag ; en daar bet mij uit die Inleiding ontwijfelhaar bleek, dat g C 11 U L T E N S , toen hij bet eerst dezelve
opflelde, bet werk van u r It o E R over de Hebreeuwfche oezij niet kende ; vermits bet onmogelijk was, dot bij, dit ken.
nende, van L o W T H alleen zou gefprakeli bebtlen , als dien,
die de Hebreeuwfche dichtkunst in bet licht heft gefteld ;
zoo was mij bet denkbeeld welkom, dat dit een arbeid van
S C H U L T E N s vroege jeugd was, dien HIJ nimmer aan bet
publiek zou gegeven hebben ; hoewel dit oude Dictatum,
inet zijnen lateren arbeid over Job , in hetzelfde loket had
kunnen gevonden worden . Wanneer zulk eene gedachte eens
post heeft gevnt, en ons uit eene opkomende belemmering
reds, words zij ligt voor onbetwistelijk gehouden ; en ziec
daar mijn geval!
Maar waorom dan die Inleiding niet ternggehouden? Ik zott
dit misfcbien gedaan hebben ; maar behoefde de Heer i ur .
T I N G H E bet re doen, die zelf destijds, op voetfpoor van
A . S C II U L T E N S , den Grootvader des laacften, aan de echtheid der betwiste Hoofdftukken twijfelde? Voorzeker neen
Wat de Heer M U N TI N G II E in 18 t8 zou gedaan hebben,
komt bier niet to pas ; maar war hij deed in *794. En bovendien beb ik bet altijd daarvoor gehouden, dat hij Met geheel vrij was in bet al of niet plaatfen der hem toegezondeue
ilukken, of gebruik maken van dezelve .
tit geef ik den Hooggeleerden Heere M U N T I N G II E ala
inijne verdediging : wat daaraan ontbreekt, zal de vriendelijke
toegevendheid des waardigen mans, beter dan iemand anders,
aanvullen .
J. H . VAN DER

ALM .

J-•I iefhoven, bl . ,, Iaatfte reg ., faat vljf, lees vier.

BOEKBESCHOUWING.
Nieuwe erhandelingen van het Genootfchap ter verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen des .
zelfs hedendaagfche heflrijders . oor den fare i8t6.
II. In den Haag, bij de Erve J. Thierrij en C .
Menfing en Zoon . In gr . $vo . f ; - 1- :

,1Jit Deel behelst cen antwoord van den Eertiv . sI.LT EIN R E ° I C H over de
rijsvrage nopens „ de kracht
van bet bewijs voor de waarheid en Goddelijkheid
„ des Christendoms uit deszelfs voortplanting in de
„ eerfte eeuwen en inftandhouding tot onzen tijd toe,
„ met wederlegging der nieuwfte tegenwerpingen van
„ G I B B o N en anderen ." Lezers van ons vorig verflag herinneren zich gewis den naam van dezen Sakf .
fchen Leeraar, wien bet alzoo gebeuren mogt, in eene
en dezelfde Vergadering des Genootfchaps, dubbelen
lof to behalen, door zijnen reeds vermelden letterarbeid
met zilver, dezen, die voor ons ligt, met goud bekroond to zien .
Zijn ftuk, oorfpronkelijk in bet Latijn gefohreven,
verfehijnt in het light, door eene kundige hand niet
flechts vertaald, maar bovendien verrijkt met eenen
fehat van Xanteekeningen, die, onzes oordeels, niet
weinig de waarde verhoogen dezer Verhandeling . Want
doorgaans dienen zij tat naderen aandrang, of toelichting tip uitbreiding, van hetgene door den Eerw . Sr. z.T L N R E I C H beweerd en betoogd words ; ook wel
geven zij blijk van teregtwijaing en befcheidene verbetering van deszelfs misilagen ; en overal getuigen zij
eene belezenheid van onzen onbekenden Landgenoot,
welke met die van den verniaarden Duitfcher mag vergeleken worden . Ons beftek verbiedt ons wear to zeg.
gen, of eenig bewijs aan to voeren tat Raving van den
nOEKCESCfl . I820. NO . 2 .
D
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lof des Vertalers ; daar wij ons haasten moeten tot
cenige opgave wegens den inhoud der rijsverhandeliug, van welke een kundig oog, bij bet nagaan der
Vrage, daarin beantwoord, gemakkelijk doorziet, dat
zij eenen grooten omvang en verfcheidenheid van floffe
bevatten moet . Zeer gepast opent zij dus met cen
overzigt van bet wijde veld der geheele gefchiedenis van
bet Christendom ; en bebelst bet Ifte Hoofdituk eene
beknopte fchets van deszelfs oorfprong en voortgang,
in een vijftal onderdeelen behoorlijk onderfcheiden .
Daarna traedt de Schrijver, in bet IIde en uitvoeriger
Hoofdftuk, toe, ter wegneming der tegenwerpingen
en twijfflingen, door GIBBON en anderen geopperd
tegen bet bewijs, dat Christenen bouwen op den fnellen opgang en duurzame inflandhouding van 's Heilands
naam en kerk op aarde . Met genoegen lazen wij hier
de wederlegging van G I a B o N, die, met terzijdeftelling van de kracht der waarheid van Jezus leere, en
Gods wonderdadige medewerking in de eerfte eeuw barer flichting voorbijziende, als Wijsgeer en Gefchiedkundige, een vijftal andere en tweeds oorzaken aan •
voert, en ook genoegzaam keurt, ter oplosfing van
die hoogte en uitgebreidheid, waartoe in weinig jaren,
of bij bet verval van bet Romeinfche Keizerrijk, bet
Christendom verheven werd . Wijsfelijk ontkent s E LT E N R E I C H de beguniliging dier oorzaken niet , door
01 B B o N opgegeven ; dan toont hij omtrent elke der.
zelve aan, hoe er wezenlijk meer vereischt werd, dan
deze, om den naam des Gekruisten to doen zegevieren
over eene wereld, vijandig tegen deszelfs zedeleer, en zich
ergerende aan then Mesfias en zijnen gehaten evenzeer als miskenden aanhang . Anderen, als FR. E R ET,
de Schrijver van bet lasterfchrift, to C'hristianisme dd.
voile, deze en gene Duitfche Neologen, Waaronder
ook, naar bet oordeel vooral des Vertalers , de Hoogleeraar H E R K E to rangfchikken is, tastten meed on.
befchaamd en iloutelijk onzen Godsdienst aan, her
fpoor van G I a B o N wel volgende, nnaar ten eenemale
vreemd
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vreemd van die zedigheid en befcheidenheid, waarmede
de fchrandere Brit bij herhaling betuigd heeft, niet als
Godgeleerde, maar als Gefchlerdfchrijver,den voortganf
des Christendoms na to vorfchen . Deze alzoo worden
wegens hunne vermetelheid, beide van Schrijver en
Vertaler, met fchexpere pen wederlegd en tot ftilzwij .
gen gebragt, zoo aan bet einde van bet Ilde, als op
menige plaats van bet hide Hoofdftuk, waar hij niet
misfen kon, hen bij herhaling to ontmoeten op zijnen
weg . Aldaar , nameli k, ontwikkelt S E L T E N It E I C H
zeer in bet breeder eerst, hoedanig bet plan des Hee+
ten geweest zij, en wie zich Jezus betoond heeft to
zijn, in bet ftichten van onzen Godsdienst ; daarna ont .
vouwt hij den aard en de (trekking der Evangelieleer ;
vervolgens bewerkt en ontwikkelt hij de middelen , waar•
door de Voorzienigheid zoowel de voorbereiding door
de rofeten, als de voortplanting van bet Christen .
dom beide v66r en na de tijden van K o N S T A N T U N,
had begunftigd ; aismede, hoe God in de tijden des vervats de kerk in ftand gehouden, en later bet geweld der
Hierarchij geknakt heeft bij de Hervorming . Eindelijk
toeft hij den Lezer bij bet aangelegen punt van onderfcheidene heilzame uitwerkfelen, vroeger en later door
bet Christendom , met name federt de Hervorming, der
wereld aangebragt ; doende hierbij inzonderheid den faster uitkomen, door gezegde onbefchaamde Schrijvers
den Godsdienst van Jezns aangewreven, welker taal,
indien zij eenige waarheid behelze, hard voor de Christenkerk, dat gedeelte derzelve alleenlijk treft, welk nog
gelegen ligt onder den aufelijken zetel en bet ijzeren
juk van domheid en bijgeloof.
Ziet dear, moor zoo vets arts beflek gehengt, eenig,
fchoon oppervlakkig, overzigt van deze hoogstbelangrijke rijsverhandeling . Naar de uitgebreidheid van bet
tijdvak, en bet onderfcheid van middelen, waardoor de
Voorzienigheid bet Christendom eerst vestigde, uitbreidde en in grootheid verhief, daarna in fland hield,
ondanks alle list en geweld van bet rijk der duisternis,
D z
had
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had bet voorzeker moeite in, de verlangde bewijzen
voor de waarheid en Goddelijkheid van Jezus leere en
zending in een geregeld betoog to vatten, en bov i .
then de menigerlei tegenbedenkingen des Ongelool's uit
den weg to ruimen . Men beichuldige des onzen Scbrijver niet voorbarig, wanueer men bij hem in bet betoogend deel herhaald vindt, wat bevorens bij de wederlegging van Gin B O N en anderen voor bet minst werd
aangeroerd . Immers de Vraag des Genootfchaps, van
zoo wijden omvang en verfchillende ftrekking, was,
onzes inziens , bezwaarlijk to beantwoorden , zonder
in dezen min of meer to ftruikelen . Dan, bet m ishaag .
d e ons, in dit verdedigfchrift van Jezus Godsdienst,

bij herhaling plaatfen to ontmoeten, waar de Eerw .
Schrijver, buiten that om geheel bet Christendom tegen de lastertaal van bet fchaamteloos Ongeloof to verdedigen, alleen de Hervormden kon vrijpleiten, maar
de regtmatigheid der befchuldiging ten aanzien der Roomfche Kerk erkennen moest, en haar alzoo die fmet aanwrijven, waarvan hij de rotestanten zuivert . Niet dat
wij in de zaak zelve van S E L T E N R E 1 C H zoo zeer
verfchillen, of in zijne uitdrukkingen zoo veel berispelijks vonden;maar onwillekeurig rees telkens bet denkbeeld
bij ons op, dat zoodanige, hoe befcheidene, verdedi .
ging van eigen' aanhang, ten koste van bet oudfte en
talrijkfte Genootfchap der kerke, welk de Voorzienig .
heid alsnog in ftand houdt, ten aanzien van bet Chris-

lendom, of bet geheele ligcbaam der Gemeente des Heeren, weinig klem heeft ; dat vijanden der leere daarover
juichen mogen, als zij den Christen met nedergeflagenen
hoofde over zijne Geloofsgenooten zien fehaamrood
warden, of met andere woorden in deze XZXde eeuw
lezen
udet
H,cc dici potuisfe, et non potuisfe refelli.
En wii huiverden bovendien van vreeze, of niet de
verwijdering tusfchen Roomfchen en Onroomfclien, en
hun wederzijdfche aanttoot, aangewakkerd mogee worden
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den door zulk eene aanklagte, en vrijfpraak tevens van
eigen' aanhang. - Dan , mogelijk vraagt men : hoe zulks
to mijden, en tevens de waarheid niet to krenken? Wij
verbeelden ons, dot eene andere orde in de Verhande .
ling daartoe had kunnen leiden, en ftellen dezelve hier .
nevens , onze gedachte aan deskundigen ter toetfing
aanbevelende.
Eerst hadden wij eene voordragt in bet algemeen verlangd van de weldaden, door den invloed der Evangelieleer, of de belijdenis van Jezus, der wereld in het
algemeen aangebragt . Daarna mogten die voordeelen
volgen,die meer bijzonder uit de denkwijze en de kerkeorde, federt de Hervorming bij de rotestanten aange .
nomen, hunnen oorfprong ontleenen, zonder vermel .
ding van bet kwaad, welk nog to dezen in bet ausdom is overgebleven . Eindelijk zou, dus vertrouwen
wij, de geheele verdediging van bet Christendom met
nadruk worden aangedrongen door bet bewijs, ten
flotte, van den langzamen, maar wisfen gang, waarmede de kerk zich zuivert van de onkunde en verbas .
tering, welke den luister en de gezegende uitwerkfelen
des Evangelies benevelen moest, en ook belet heeft,
gedurende den loop van den nacht der middeleeuwen .
Behalve deze onze bedenkingen tegen den vorm der
rijsverhandeling, willen wij nog eenige minder algemeene aanmerkingen onder deze bladzijde plaatfen , (*)
en nemen thans een minzaam aftcheid van den SakffehenLeeraar, aan zijn werk gaarne den welverdienden
rang toekennende onder de fchriften tot verdediging
van het Christendom .

De
(*) Alhoewel wij doorgaans in deze rijsverhandeling eerie
zeer redelijke
rotestantfche denkwijze aantrofleu , met
welke wij vertrouwen, dot, over bet geheel, zelfdenkende Christenen zullen inftemmen , hebben wIj echter op
deze en gene ptaatfen, waar S E L T E N R E I C H Van Christus
en diens Goddelijke Nature fpreekt, in toepasfing op bet
werk der Verldsfing, (bl . 15s, 165 en 582) den Godgeleer .
de,
D 3
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De Godsdienstleer van don Bijbel uit het flandpunt
van on:e geestelijke behoeften be/chouwds door J . L.
E W A L D . Ilde en laatfle Deel . Te Dordrecht, bij
Blusfd en van Braam . i8z8. In gr. Svo . VIII en
375 Bl. f 2-i8- :

V

an bet eerie Deel dezes werks een kort verlag gevende, hebben wij hetzelve, over bet algemeen, zeer
aande, aan zijn flelfel gehecht, meer zien doorflralen, dan wij
oorbaar keuren in een gefchrift tegen bet Ongeloof. De Kerk,
gefchiedenis toch heeft geleerd, dot de twisten over diepe
verborgenheden, tusfcheu de kerk en ketters van verfchillende
namen, weleer M A x o M E D begunftigd bebben . Niemand d oor.
o m verbeelde zich, den Wijsgeer onzer Eeuwe ooit to zullen overreden, ten zij de Openbaring hem voorgefleld worde
als een belder licht of woord, tot verflandigen gefproken, die
deszelfs kracht en waarheid erkennen zullen, met onzijdigheid oordeelende.
Ook is bet, oozes inziens, vergezochr, dot de Serw,
Sebrijver (op b1. 172) aandringt, „ als ware de Christelijke
,, Doop door den Heere ingeffeld in plaatfe der Befhijdenis,"
en (gelijk hij op bi . 261 beweert) „ die kerkplegtigheid een
„ gezegend middel geweesc tegen bet to vondeling leggen
„ der kinderen, order de Heideuen in zwang ." Maar omtrent
bet eec fIe beefs hem alreede, in uoot b, de kundige vaderlandfche Vertaler teruggewezen tot den Doop der rofelyten,
waaruit die van Joannes beide en Christus fchijnt ontleend to zijn . Met dezen ahhans flemmen de voorwerpen en bet doel der heilige bediening overeen, die beide
daarentegen Wets gemeen hebben met dot uitwendig, blijvend
teeken, waardoor de Isragliet ten acht/len dage onderfcheiden
werd, als behoorende tot Abrahams Nage/lgcht . En omtrent
bet andere wilier wij Diet betwisten, of de zwakheid en bij .
geloovigheid der Christenen van de derde en latere eeuwen
door kinderdoopen eenig goed geflicht hebbe ter afTehafling
van bet re vondeling leggen . Maar, zoo ja, dan diende dit
uitdrukkeiijk toegefchreven, minder aan de gewtjde plegtig .

heid,
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aangeprezen ; en bet tweede Deel komt ons nog ruim
zoo aanprijzenswaardig voor . Trouwens bet handelt
over bet voor den Christen belangrijkfte gedeelte des
Bijbels , en geeft tevens een overzigt over deszelfs geheele leer zoowel, als over de gronden van de Godde .
lijkheid der openbaringen, in denzelven vervat . De on.
duidelijkheid, uit eerie afgetrokkene en wijsgeerige voordragt ontfproten, en op cenige plaatfen van bet eerie
Deel voorkoniende, zal men in dit tweede Deel net eantreffen, en ook door minder drukfouten gehinderd worden ; fchoon er, behalve de opgeteekende,nog wel enkele bier en daar zijn overgebleven : b . v . b1 . 5 . reg . 7 .

v.

o . aamet Matth . IX : I I , in plants van Mattib . IV : I I,
Dit tweede, dan, en door deszelfs itihoud gewigtig .

lie Deel handelt over den perfoon van Jezus, -- over
den geest zijner daden, -- over zijne leer,--over zijne
lotgevallen, als gevolgen zijner leer en daden befchouwd,
-over de voorbereiding der Apostelen tot bun leeraars .
ambt en hunne leer,

over de openbaringen van den
Bi-

held, door Jezus aan de beliidenis des geloofs in Hem ver .
bonden, dan wel aan reeds gedachte verbastering dier tijden .
En dewiji nul de Overbeid tegen die grove en onnatuurlijke
misdaad van Ouders genoeg vermag to waken, vleiJen wij
ons, dat eerlang DE KELUt moge terugkeeren tot bet gehoor_
zamen van des Heeren last, ,, o1n zijne leerlingen to doo„ pen," na de geborenen in haren fchoot iaartoe to hebben
opgekweekt.
Zacht genoeg , alverder, waken, voor ons gevoet over de
mishandeling, door K A L V IJ N S E R V E T U S aangedaan, de
ultdrukkingen des Schrijvers op bl . 25l ; en de imam vnn
NA OLEON BU0NA ARTE, als hert'eller van bet Katholi-

cisme

in

Frankrijk, (bi .

2z7)herinnerde ons onwitlekeurig nan

zijne ftaatkundige rot, weinig vroeger in Egypte gefpeeld, wanneer his zich vertoonde als voorftander van den rofeet m A .
B 0 M E D . Voorwaar, den Dwingeland bier in d8nen adem ge .
noemd to vinden, na de ttaatkundige bemoeijingen van Keizer JozEF 11 ten behoeve van den Godsdiensc, is onteerend
voor de nagedachtenis van dezen .
D4
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Bijbel, als berekend naar de geestelijke behoeften der
menschheid, - over de bewijzen voor de waarheid der
openbaringen van den Bijbel, -- en, eindelijk, over de
tegenwerpingen tegen de leer des Bijbels in bet alge .
meen, en over bet bewijs uit eigene ondervinding .
Achter iedere dezer afdeelingen voigen, meestal, aan .
merkingen, even als in bet vorige Deel . Voorts heeft
de Eerw. Vertaler eenige aanmerkingen onder den tekst
van E W A L D gevoegd, waar hij zulks eenigermate noodig oordeelde .
In de behandeling der zoo even aangeduide onder .
werpen, volgt EWWAL n weder zijnen eigenen weg .
Men ziet er overal in den zelfdenkenden en waarheidzoe •
kenden man, die, zich door bet voorbeeld der nieuwigheidzmekers onder zijne landgenooten niet latende
wegflepen, den Nbel ais een waarlijk Goddelijk boek
eerbiedigt, en de buitengewone tusfchenkomstder Godheid op eene befcheidene en verltandige wijze tegen de
nieuwerwetfche uitvlugten bandhaaft . Flij verwerpt
derhalve de mythifche yerkiaring van Engelenverfchijningen, Ta vcrdedigt de voor velen, in onze dagen,
aanftootelijke leer van booze geesten . Met groot genoegen zagen wij, hoe hij de bewijzen voor de waarheid der Goddelijke openbaringen, in den Bijbel vervat,
wikt en weegt, en, bijzonder, bet bewijs, uit de wou .
deren van Jezus en de Apostelen ontleend, op de duck •
tigfte gronden ftaaft : dit gedeelte is, zoo als bet ons
voorkomt, meesterlijk, en overeenkomftig de behoe€ten
van onzen tijd,behandeld, en de gefchiedkundige waarheid der wonderen, waarop her, in onze dagen, vooral aankomt, words daarin zeer overtuigend aangetoond,
zoodat een onbevooroordeeld lezer bet gedrongene en
bet nietige der pogingen kan gevoelen, waarmede men
A bet wonderbare en bovennatuurlijke op cene natuurlijke wijze zoekt weg to verklaren . Zeer gepast en be.
langrijk zijn ook E W A L D's aanmerkingen over de te •
genwerpingen tegen den Bijbel en deszelfs leer, waaromtrent wij ons vergenoegen, net een enkel woord,
de-
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deze twee aanmerkingen op to geven . Er is geene
zaak in de wereld zoo zeker, tegen welke men geene
tegenwerpingen Stan maken, die moeijelijk to wederleggen zijn . En : Bij tegenwerpingen tegen zekere leerllukken van den Bijbel vrage men zich :

zoude men niet

dezelfde tegenwerpingen tegen den zoogenaamden Na .
tuurlijken Godsdienst, of tegen de regeringswijze van
God kunnen maken, die ons de Gefchiedenis toont, of
die wij voor oogen zien?
Wij bevelen dit werk ten flerklle , vooral den Leeraren van den Godsdienst, aan . Schoon zij bier en daar,
in de bijzondere gevoelens van t, W A L D , nog al lets
vinden zullen, dat bun minder aanflaat, zoo als wij,
voor ons, gevonden hebben, zullen zij echter, gelljk
wij vertrouwen, zeer veel in bet werk, even al's wij,
vinden, dat een gezond en geen alledaagsch voedfel
oplevert voor verfland en hart . - Wij befluiten met
den wensch, dat een gunflig vertier den kundigen Uitgever, den Eerw . G . C . S AAN, aanfpore, om,
zoo als hij, onder deze billijke voorwaarde, eenigzins
in zijn voorberigt belooft, een aanhangfel in bet licht
to geven, beheizende eenige ophelderingen van niet
algemeen verilaanbare uitdrukkingen, als ook beantwoordingen van tegenwerpingen, welke in de Duitfche
Boekbeoordeelingen tegen dit werk zijn ingebragt .
Door beide gelooven wij, dat dit werk meet volledigheld zal bekomen .

Leerboek der Christelijke Kerkgefchiedenis , ten gebruike
bij Voorlezingen, door w . M VI N S C H E R, iti leven
Conh/loriaalraad, Doctor en rofesfor der Godge
leerdheid to Marburg. Naar de tweede verbeterde
uitgave, bezorgd door L . W A C H L E R, Doctor en,
rofesfor der Gefchiedkunde to Breslau , tilt het
Hoogduitsch vertaald . Met eene hoorrede van j .
rofesfor der GodgeleerdC L A It I S S E, Doctor en
D 5
heid
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bead to Leaden. Td 4m/lerdam, bij J . van der Hey .
z8i&. In gr. Syo. In alles 5Ia BI . f d.- Io -
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Voorrede van den Hoogleeraar C L A R I S S E,
waarvan de titel gewaagt, onderrigt ons, dat zijn H .
Eerw. de vertaling en uitgaaf van dit boek heeft bevorderd, en behelst deszelfs lof, inzonderheid als
Leerboek , ten gebruike bij Voorlezingen , waartoe
zijn Ed . bet, boven andere, zoo zeer fchat, dat hij
verklaart, dat, indien hij de Kerkelijke Gefchiedenis to
onderwijzen had, hetzelve daarbij zijn handboek zijn
zo#de . Zijn Ed . draagt bet echter voor, als niet lechts
gefal>ikt voor Studenten, maar ook voor alle Christen,
belijders , hetzij Roomschgezinden of
rotestanten ,
om, met weinig moeite, een overzigt van de geheele
Gefchiedenis, en een kort, aaneengefchakeld en ge :regeld denkbeeld van hetgene in dezelve wetenswaardigst
is, to verkrijgen . Na zulk eene aanprijzing van zulk eenen
man mag zich bet publiek wet verzekerd houden, dat
bet bier lets voortreffelijks ontvangt . Wij kunnen dit
beamen, en fchatten dit boek mede zeer hoog. Evenwet een, tot bet aangewezen einde, voor alle Christenbelijders gefchikt boek is bet, naar ons oordeel, niet .
Hooren wij, welke de eerfle regel zij, naar welken de
oorfpronkelijke Schrijver zelf ons, in zijn Voorrede,
ineldt, bet opgefteld to hebben . Hij is deze : „ Een
„ Leerboek is berekend tot bet gebruik bij l7oorlezin •
„ gen. Het moat belangflelling voor de Kerkelijke Ge .
„ fchiedenis gaande maken, en den toeheorderen tot
„ beter gebruik van de voorlezingen dienen . Het moet
„ dus de leergierigheid opwekken, maar niet bevredi .
• gen ; het moat tot de mondelijke voordragt voor• bereiden, en helpen, om zich deze weder to binnen
„ to brengen en vast to houden, maar die in bet geheel niet onontbeerlijk (lees ontbcerlijk) maken . Een
heel
,, boek tot onderrigting van zich zelven moet dus van
• een leerboek ten dienfte van voorlezingen in deszelf's
„ geheele inrigting onderfcheiden zijn, en die een
,, bruik .
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„ bruikbaar leerboek leveren wil, moot van de gedach .
„ te, tegelijlt een leesboek daarvan to maken, afftand
„ doen, wijl beide deze bedoelingen to angelijkfoortig
„ zijn , en to veel tegen elkander overftaan , dan dat
„ men, door edn en hetzelfde gefchrift, beide tege„ lijk kan hopen to berekken ." Hieruit blijkt, dat de
Schrijver zelf van dit boek het niet alleen niet
tot een boek tot onderrigting van zich zelven, of tot
een leesboek voor alle Christenbelijders, bettemde,
maar zelfs verklaarde, dat her daartoe niet dienen kon.
Wij nioeten daaraan ons zegel hangen . Het is voor
zulken, die in de Kerkgefchiedenis vreemdelingen zijn,
en er geene Voorlezingen over hooren kunnen, on .
genoegzaam, om een duidelijk begrip van zaken to
verkrijgen. - Men zegge niet : zij kunnen, tot ophel .
dering en uitbreiding, de Schrijvers, welke in menigte aangehaald worden, raadplegen en lezen, en alzoo zich zelve onderrigten : want dat kunnen flechts
bij verre de nunile der Christenbelijderen, -- dat
kunnen alleen zij , die niet flechts de Gefchiedenis le .
zen, maar ze ook befuderen willen, - ja zelfs deze
flechts voor een Bering gedeelte ; want dan moeten zij
ook in flaat zijn, om zich ten minfte de uoornaar/le
der aangewezene gefchriften aan to fchaften ; dan moeten zij weten, welke die inzonderheid zijn, waartoe
zij volilrekt nadere aanwijzing behoeven, en welke aantivijzing de Heer At ii r: s c H E R zelf aan de Voorlezingen wilde hebben voorbehouden ; dan moe'ten zij ook
die bedoelde gefchriften kunnen lezen , dat is , zij
moeten Lat jn, Engelsch, Fransch, vooral Iloogduitsch enz . verftaan ; daar ondertusfchen de vertaling
zelve van dit boek onderftelt, dat deszelfs lezers de
laatstgemelde taal niet ver,Jlaan, dewiji anders deszelfs
vertaling onnoodig was. - Wij herhalen dan, niet
voor alle Christenbelijders, maar flechts voor Studewten is dit boek beftemd en gefchikt . Of nu Studeartcn
deszelfs vertaling behoefden, is eene andere vraag ,
welke men met ja beantwoorden lean, veer zoo veel
zij
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zij mede geen Hoogduitsch kunnen lezen . Doch wat
hebben zij er dan veel aan, daar zij bet, gelijk wij za .
gen, zonder de kennis dier taal, Diet bel}uderen kun .
nen, vermits een groot aantal der nader to raadplegene
gefchriften alleen in die taal gefchreven en voorhanden
is ? Zulke Studenten behooren dan Diet tot bet geral
der zulke, waarvan de Heer M U N S C H E R aegt, dat
de Leeraar hopen moet, dat zij, in hun volgenti leven, door to lezen, hunne gefchiedkundige kundighe .
den zullen zoeken nit to breiden ; en waarlijk, daar bet
lezen van Hoogduitsch, hetwelk de Nederlander zoo
ligt leert, thans eene onontbeerlijke behoefte is voor
Studenten, die inzonderheid bij de kennis der Kerkge .
fchiedenis belang hebben, en zich regt bekwaam zoe .
ken to maken, is bet bedenkelijk, of men voor hen
dergelijke boeken, als bet tegenwoordige, wel behoor.
de to vertalen, opdat zij eene drangreden to meer mog .
ten behouden, om zich de kennis der gezegde taal ei •
gen to maken .
Ondertusfchen voor hen moet dan bet boek voornamelijk dienen, en is bet inderdaad uittnuntend ingerigt .
Of bet al de voorregten boven andere uitfluitend bezit, welke de Hoogleeraar C L A R I S S E er aan toekent, willen wij nu Diet naauwkeurig onderzoeken .
Doch zeker gaat bet alle andere to boven in de keurige
aanwijzing der bronnen, waaruit de vollediger kennis
der Gefchiedenis geput moet worden ; en men heeft
aan den Hoogleeraar verpligting voor hetgene hij gedaan heeft, om bet, in dit opzigt, voor een ge •
deelte nog to verrijken . Jammer, dat zijn 11 . Eerw.
niet in de gelegenheid is geweest, om dit voor bet
geheel to doen, waardoor bet inderdaad nog veel zon
gewonnen hebben . - Om nu van hetzelve eenig denkbeeld to geven : na de inleiding levert bet een overzigt
van de algebeele Gefchiedenis in zes tijdvakken, waarvan de vier eerfte die v66r, de twee laatfl :e die van en
na de Hervorming bevatten . Het Ifl'e tijdvak loopt van
JEZUS CiiRISTUS tot Op KONSTANTIJN DEN
GR 0 0-
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bet sde tot op den dood van G RE G o .
RIUS DEN GROOTEN, bet 3de tot Op GREGOR I u s VII, bet Ode tot aan de Hervorming, bet $de
tot oop den Westfaalfchen Vrede, bet 6de tot op den
tegenwoordigen tijd . De Schrijver heeft deze wijze
van voordragt boven de gewone van doorloopende jaarboeken , of afdeelingen van eeuwen, verkozen ; dock,
opdat men, met een' oogopflag, de opvolging der gebeurtenisfen in tijd zou kunnen opmerken, is achter
elk tijdvak eene tijdrekenkundige tafel gevoegd, waarin
kortei ;jk de regeringen der Voriten en Bisfchoppen en
de opmerkelijkfte voorvallen zijn aangeteekend . Voorts
is alles in pat agrafen afgedeeld, en boven elke paragraaf een hoofd geaeld, derzelver inhoud meldende .
Daar nu de behandeling van een aantal bijzonderheden ,
door alle of eenige tijdvakken been, bij vervolg,
wordt voortgezet, heeft hij, die bet geheel wil zamenvatten , (gelijk de Heer C L A R I S s E aanmerkt) flechts
in elk tijdvak die paragrafen op to zoeken en to lezen, welker opfchrift dezelfde ftof aankondigt . Dit is
echter (gelijk elk zich daarvan ligtelljk, bij proefneming, overtuigen kan) niet zoo gemakkelijk als to
wenfchen was, omdat de bladzijden, noch boven, noch
ter zijde, aanwijzing van bet tijdvak hebben, noch
de Schrijver overal de bijzonderheden in dezelfde orde
verhandelt . Hierdoor vindt men niet gereedelijk betgene men zoekt ; en (betgene hierbij van wezenlijken
dienst had kunnen zijn) een register of algeweene Iijst
van al de opfchriften der paragrafen , zoo als zij in
bet boek volgen , met aanwijzing der bladzijden, is
niet gegeven . Het is waar, dit zou oolc wat veel plats
hebben ingenomen , en toch nog een lastig zoeken noodig gemaakt hebben. Best ware geweest eene kortere
aanwijzing der bladzijden, waarop elke doorloopende
bijzonderheid words voortgezet . - De correctie heeft
heeft bier en daar wel wat to verbeteren overgelaten .
Wij hebben, onder anderen, geltooten op de volgen.
de misftelling in de Voorr'ede van dew Schrtjyer, op
bl.
G R O O T E N,
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hi . XV . De zamenhangende ontwikkeling zclVe meet
hij voor de Voorlezingen overlaten , will hij aan dezen
anders meest uitlokt, datgene, vat tot denzelven voorvit reeds ontnemen zoude. Dit is onverflaanbaar . Men
leze : ,, wijl hij anders aan deze vooruit reeds ontnemen zoude datgene, wat tot dezelve meest uit .
men
„ lokt ."

Lesfen over de eerie begdnfelen der Wijsbegeerte, door
J. F . H E N N E R T, in leven Hoagleeraar to Utrecht 1,
enz . Naar des luteurs affchrift vertaald en uitge.
geven door r, . C . S AA N, redikant to Heerjansdam . Met eene korte Levensbefchrijving door j .
N I E U Vr E N H u I s, Etogleeraar to Deventer . 1fle
Deel. Te Leyden, bij L . Herdingh en Zoon . I8i9 .
In gr. Svo . Behdtve het 'oorberigt en de Levensbejehrijving, 213 Bl. f 2-8- :

S

ij hebben alhier den uitvoerigen titel van dit werk
eenigzins verkort medegedeeld . De naam van wijlen den
Hoogleeraar H E N N E R T is bij ieder, die niet geheel
vreemd in de letteren is, zoo wel bekend, zijne nagedachtenis bij alien, die hem gekend hebben, om zijne
ultmuntende hoedat ;igheden zoo zeer vereerd, en zijn
roem in bet rijk der wetenichappen zoo algemeen ge.
vestigd, daft wij de Nederduitfche uitgave van 's mans
voorlezingen door eenen erkentelijken leerling flee alleen niet wraken , maar in tegendeel ten voile goedkeuren. H E N N E R T , toch, was de man, die bij eene
natuurlijke vlugheid, fchranderheid en vrolijkheid een
edel karakter voegde, op belangelooze goedwilligheid
en echte Godsdienftigheid gegrond, van alle dweeperij
vervreemd ; hij was in waarheid de toevlugt, raadaman
en vriend van atle fluderende jongelingen , die de letteren beminden, en tevens een zoo ijverig en onpartijdig
dnderzoeker der waarheid, dat bij, hoe zeldzaam dit
bet
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bet geval onder geleerden en wijsgeeren is, geen oogen .
blik aarzelde, om zijn voormaals aangenomen flelfei
vaarwel to aeggen, zoodra hij oordeelde, dat bet door
een beter vervangen werd . Van zulk eenen man is elke
wetenfchappelijke bijdrage , oak na zijn' dood uitgege .
ven, een onwaardeerbaar gefchenk, waarmede zijne
liulde aan de nakomelingfchap geheiligd words, gekjk
deze , van hare zijne , door eene dankbare aanneming,
deze hulde vereeuwigt .
Zeer algemeen bekend zijn 's mans korte wijsg eerige
ilellingen, onder den naam van 4phorismi phiIofophicj
to Utrecht in 1781 uitgegeven . Deze waren her, die
hem tot leidraad dienden zijtler voorlezingen, offchoon
deze door hem niet altijd in denzelfden vorm jaarlijks
herhaald werden . De tegenwoordige Uitgever, de Heer
S A A N , had die op de collegian zorgvuldig aangeteea
kend . Hij deed den Hoogleeraar, omtrent eon jaar
v66r diens overlijden, bet voorftel, om dezelve in orde
to brengen en in bet Nederduitsch to vertalen . Do era
biedwaardige Grijsaard gaf daartoe gereedelijk zijne toe+
flemming . De Uitgever vergeleek dit 'ijkans onleeshaar
fchriftelijk opflel met zijne eigene aanteekeningen, en
tevens met die van andere leerlingen ; en op deze wijze
is dan bet alhier aangekondigde Leerboek onntflaan, het .
welk , wat de orde betreft , geheel zijn eigen work is ,
offchoon volgenss den geest van x E N N L R T's wijsbe•
geerte geheel en al ingerigt . En daar daze uitgave ten
uitvaerig berigt van bet lev e n de gel erde werkzamn
heden des beroemden mans noodzakelijk maakte, kwam
daarbij uitnemend to flade de Redevoering van den Hoog .
ieeraar N I E U W E N II U I S, over 's mans wijsgeerige
verdienften, in de Amflerdamfche Maatfchappij : Felix
Meritis op 3 Nov. 1813 uitgefproken, welke dan ook
nu aan bet 14oofd dazes Leerboeks geplaatst is .
Wat nu dit etrite Deel betreft , hetzelve beast , its
41 paragrafen, eene zeer voortrefelijke en duidelijke
ontvouwing van hetgene wij Rede aeerkunst noemen, of
de wetenfchap om juist to leeren denken en alzoo de
waar-

go
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waarheid to vinden . Zij vangt aan met de onmiddellijke
en middellijke klaarblijkelijkhe :len, gowaarwordingen,
zintuigen en derzelver beoefening . Zij gaat voort met
de befchouwing der opmerkzaamheid en haar gebruik
tot op bet oordeel, betwelk de verfehillende voor1l ;el•
len onderfcheidt en vergelijkt . En hierua volgt dan de
leer des betoogs , in deszelfs veelvuldige wijzigingen ,
tot op de fluitrede, welker onderfcheidene formen
worden opgegeven .
Hoe verfchillend men over Logika en derzelver be •
handeling voor bet fchoolfche onderwijs ook denken
moge, zeker is bet, dat de voo'rdragt in bet aangekon .
digde werk zoo geleidelijk , van de eerfte beginfelen tot
de meer zamengel{elde opklimmende, zoo eenvoudig,
duidelijk en verilaanbaar is, en al datgene bevat, wat
voor bet algemeen menfchenbegrip tot bet vinden van
waarheid doelmatig kan geacht worden, en wel door al .
lerlei voerbeelden uitnemend opgehelderd, dat bet zich
van rondom aanbeveeir . Wij betuigen alzoo den Uitgever onzen dank voor deze genomene moeite, met bij •
voeging van den wenscb, dat bet boek alom eene me .
nigte lezers zal aantreffen, vooral onder de fluderende
jeugd, ten einde de wezenlijke verdienfen des grijzen
Wijsgeers nog lang onder ons mogen erkend en geeer.
biedigd worden . Wij verlangen zeer naar de gerchie.
denis der Redeneerkunst en de voorfehriften over de
le r der wa rfchijnlijkheid, bet Sceptic smus, de twij,
feling, dwaling en vooroordeelen, welke in bet lIde,
en dan eindelijk naar 's mans bljzondere gedachten over
de inrigting der Akademifche iludien, die in bet IIIde
of laatfte Deel zullen medegedeeld worden . Bij deze
gelegenheid kunnen wij tevens niet afzijn, om met den
Uitgever ons verlangen to openbaren naar de Confpectus
hilofophiae Kantianae (Overzigt van de Kantiaanfche
Wijsbegeerte), door den beroemden man aan fommige
ziiner leerlingen medegedeeld, en voegen ons verzoek
bij bet zijne,dat de bezitter van een goed affchrift bet
.
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zelve aan den Heer S A A N zal gelieven to zenden,
ten einde zulks door hem almede worde uitgegeven .
Thans blijft ons nog overig , met een enkel woord
gewag to ruaken van de Redevoering des Deventerfchen
Hoogleeraars N I E U W E N H U I S, waarin ons eenige
levensberigten, en bijzonderlijk de wijsgeerige verdien
lien van wijlen den Utrechtfchen Hoogleeraar , zeer
net, eenvoudig en zonder de minfle vleijerij, worden
voorgedragen . Het blijkt daaruit, dat H 8 N N E R T, op
den i9 October 173 ; , to Berlijn geboren werd ; dat hij aldaar,, en ook elders, de lesfen der bekwaamfle manner
bijwoonde ; dat hij, in 177, naar Leyden kwam, en
aldaar onderwijs gaf in de wiskunde ; dat hij, in bet
jaar 1764, aan Utrechts Hoogefchool beroepen werd
tot onderwijs van de wijsbegeerte , wis- en flerrekunde ;
dat hij dezen post, gedurende den tijd van 47 jaren,
met ongemeenen ijver en roem heeft waargenomen , en
dat hij, na eenen zeer gelukkigen echt, eerst met Vrou .
we . J. D E T I M M E R M A N, Wed. van den Heer A .
HAVE R K A M , en daarna met Vrouwe C . A . D E RED E R, Wed. van den Heer C . R o S E, op den 3 Maart
1813, aan de gevolgen eener beroerte, overleden is .
Zijn beminnelijk en goedwillig karakter, met al de hem
eigene opgeruiindheid en vrolijkheid, komt alhier in deszelfs voile waarheid en waarde voor . Ook zijne verdienften als wijsgeer worden onopgefmukt ontvouwen ,
daar wij hem nu als zelfdenkend onderzoeker, zonder
gehechtheid aan eenig flelfel, dan als verdediger van
den diepzinnigen , doch zoo fchaars begrepen' en fchamper beleedigden S I N o S A, nu eens als vereerder, maar
tevens als fchranderen beoordeelaar van den beroemden
KANT, dan weder als ernfligen zedeleeraar, dock tegelijk als letterkundige, als mensch , en als vriend van
vermaak, dichtkunst en tooneel leeren befchouwen en
eerbiedigen . De Heer N I E U W E N H U I S heeft zich
door deze Redevoering zeer verdiend gemaakt bij bet
vaderland, dat zulk eenen fchat bezeten, doch misfchien wel eens miskend heeft . De Iijst van 's mans
Uit1i0EKBESCH, 1$20 . NO . 2 .
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uitgegevene gefchriften van onderfcheidenen inhoud,
door den Uitgever alhier naar de tijesorde medegedeeld ,
bedraagt niet minder dan 67 fluks, waarin veelal de in .
gewikkeldfte en belangrijkfte onderwerpen verhandeld
worden.

landboek der Genees- en Verloskunde van het Tree,
hoofdzakelijk getrokken uit onderfcheidene in- en uitlandfche veeartfenijkundige Schriften, vooral ingerigt
naar de behoeften van het Koningrijk der Nederlan .
den ; onder opzigt der lllaatfchappij : Tot Nut van
't Algemeen, vervaardigd door A . N U M A N, Lid
der Commisfie van Landbouw en van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzigt voor de rovincie Gronin .
gen, en practizerend Geneesheer op het Iloogezand .
Met laten. Te Groningen, bij R . J . Schierbeek.
i8i9 .
In hl . 8vo, Buiten het Voorberigt, 656
Blady f a- . - :
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ngetwijfeld is de Veeartfenijkunde, als wetenfchap
befchouwd, tot dusverre, bij ons grootelijks verwaar .
loosd geworden, en wij than daarin nog verre ten achteren bij velen onzer naburen, bij wie dezelve door een
regelmatig fchoolsch onderwijs kan worden verkregen,
waardoor bekwame Veeartfen, ten dienfte der maatIchappij, worden gevormd ; terwijl dit zoo belangrijke
vak, in ons land, met uitzondering van weinigen, die
hunne kundigheden aan eenige buitenlandfche vdtdrlnaire fchool hebben opgedaan, en als geExamineerde
Lands Veeartfen in onderfcheidene rovincien zijn ge.
plaatst, flechts in de banden van louter empirifcheVeeineesters verkeert . Zoodanige Geneeskundigen toch,
die zich voor hunne eigene liefhebberij, of nit befef
van bet belang der zaak, als voorgangers voor anderen, op de nafporing en bet verkrijgen eener grondige
kennis, aangaande onderfcheidene Veeziekten, hebben
toe-
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toegelegd, aan hoedanige mannen bet bij ons nimmer
heeft ontbroken, en ook nog niet ontbreekt, wier arbeid genoegzaam van hunne belangftelling in dit vak
getuigt, gelijk bet voor ons liggende Handboek bier .
van tot een nieuw bewijs kan verffirekken, -- deze,
zeggen wij, komen, als praktifche Veeartfen, bier zoo
zeer niet in aanmeiking .
Men heeft zich van overlang, en niet zonder reden,
beklaagd over bet ontbreken der gelegenheid van openbaar onderwijs in deze wetenfchap ; daar toch de voor .
deelige en gezonde Veeflaat met den Landbouw, aan
welken dezelve, als onontbeerliik hulpmiddel, ten
naauwfle verknocht is, tot onze nationale welvaart in
tie onmiddellijkfle betrekking {last, en als een van hare
bechtfle Iteunfels moet worden befchouwd . En wie
twijfelt er aan, of eon zeer groot aantal van nuttige
en noodzakelijke dieren kon, ware bet Land overal
van behoorlijke veeartfenijkundige pulp voorzien, worden bebouden, welke nu, ingeval van ziekten, of ook
vooral bij tuoeijelijke en tegennatuurlijke verlosfingen,
wegens gebrek aan gepasae hulp , of welligt evenzeer
door verkeerde behandeling, tot wezenlijk nadeel van
den bezitter, en tevens van den Staat, ontijdig verloren gaan ? Doch wij voeden de hoop, dat betgene in
dezen, bij de verledene wisfelvallige en ongunflige toe .
dragt der algemeene zaken , waarin naauwelijks aan bet
inflandbrengen van nieuwe inrigtingen to denken viel,
beeft moeten achterblijven, onder bet tegenwoordig
genot van gunfliger en beflendiger tij1en, door de zorgen van 's Lands Beftuur, dat zich feeds genegen be .
toont, om de wetenfchappen, vooral in zoo verre de .
zelve op bet maatfchappelijk beftaan den heilzaamflen
invloed kunnen hebben , to bevorderen , eerlang zal
worden verwezenlijkt . -- Dan, ter take .
I-let was de overweging van den gebrekkigen flaat der
Veeartfenijkunde in ons Land, en bet, Heeds voortdurend, geniis van genoegzattm bekwame Veeartfen,
welke den Heere N U MAN , in bet jaar i$is, bet beE A
i1urt
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iluit deed opvatten, om bet lillgemeiraes Vieharzneibuch van J o H. N i C . R O H L W E S, ten dienee zijner
Landgenooten, to vertalen, in hetwelk de, inDuitschland meest voorkomende, uit- en inwendige ongefteld .
beden van bet Vee, als der aarden, van bet Rundvee, der Schapen, Geiten, Zwijnen en Honden, op
eene eenvoudige en beknopte wijze, worden behandeld ;
en hij meent zich overtuigd to mogen houden, dat die
verrigting niet nutteloos is geweest, daar toch niet alleen bet werkje, nu federt lang, is uitverkocht, betwelk genoegzaam de behoefte van zoodanig Handboek
beeft aan den dag gelegd, maar ook deszelfs nuttigheid
door de ondervinding van velen is bevestigd geworden .
Intusfchen miste dit werk, wegens eene al to groote
kortheid en oppervlakkige behandeling van fommige on .
derwerpen , die volkomenheid , welke gevorderd werd,
om geheel aan bet oogmerk to vo4doen, waartoe bet
voor den Nederlander dienen moest ; wordende daaren .
boven vele gewigtige ongefteldheden , die bij de ver.
fchillende Veefoorten in ons Vaderland worden waargenomen, daarin of geheel niet, of flechts als ter loops
aangeroerd (men zie de beoordeeling hieromtrent in No .
i, voor 1814, van dit ons Tijdfchrift), terwijl eenige
andere ziekten, bij bet inlandfche Vee zeldzaam of nimmer voorkomende, daaruit zonder nadeel konden wore
den gemist ; zoodat derhalve eene omwerking en uit.
breiding van dit werkje, in gemelde opzigten meer gefchoeid naar de behoeften van ons Koningrijk, zeker .
lijk als eene nuttige en belangrijke zaak mogt worden
befchouwd .
De Maatfcbappij : Tot Nut van 't fllgemeen, heeft bet
geenszins met bet oogmerk barer inrigting ftrijdig ge .
oordeeld, zich deze zaak aan to trekken, met bet
weldadig doel, om daardoor aan de bevordering van
bet belang des Landmans onmiddellijk werkzaam to
zijn . Off'choon ook hare verrigtingen zich vooral en
in de eerfte plaats bepalen tot de bevordering van zedelijke verlic1rtitlg en verbetering, befchouwt zij bet ech .
ter

HAND80ER DER GENEES- EN VERLOSK . VAN HET VEE .

6S

ter niet buiten hare taak, om zich onledig to houden
met onderwerpen van een' iloffelijken aard ; de zoodaiiige, namelijk, welke eenen onmiddellijken invloed op
de gezondheid en den huishoudelijken toeitand van den
lezer hebben kunnen ; gelijk onderfcheidene door haar
uitgegevene werken getuigen .
Op haar aanzoek, derhalve, is bet, dat de Heer
N U DI A N op nieuws aan de omwerking van bet gemelde werk zijnen arbeid wel heeft willen belleden, om
betzelve, overeenkomilig bet bedoelde oogmerk, alzoo
in to rigten, dat de min bruikbare gedeelten weggelaten, en deze vervangen werden door zoodanige meer
noodzakelijke opgaven , als zijne vlijtige nafporing hem,
als belangrijk voor Nederland, deed kennen . Dit werk
is alzoo een zamenilel van zaken, waarvan bet Handboek van R O H L W E S, to voren door Dr . N v DI A N
vertaald, den grondflag uitmaakt, doch hetwelk, door
de omwerking, zoo vele veranderingen, aflatingen en
bijvoegfels, uit andere, zoo in- als uitlandfche, veeartfenijkundige fchriften, en eigene, als ook medegedeelde, waarnemingen en nafporingen, heeft ondergaan, dat bet hierdoor eene gedaante beefs verkregen,
welke niet gedoogde, hetzelve den titel, als aan den
eerstgemelden Schrijver toebehoorende, to doen behouden ; waarom men aan bet boek lien heeft gegeven,
welken bet thans draagt .
Dit zij genoeg, om den Lezer, naar luid van bet Voorberigt en der Voorrede, voor bet werk geplaatst, bekend to maken met de om[tandigheden, die tot deszelfs
oorfprong aanleiding hebben gegeven . Wij molten aan
deze bemoeijingen onze goedkeuring niet ontzeggen,
daar wij door dezelve den voorraad van nuttige Volksboeken , onder medewerking van gezegde lofelijke Maatfchapp1j uitgegeven, met cene belangrijke bijdrage vermeerderd
zien, waardoor tevens in eene allernoodzakelijkfle behoefte is voorzien, en welke dus vooral door bet veehoudend gedeelte onzer Landgenooten alshoogstwelkom moet
worden befchouwd . Wel is waar, wij bezitteta buitendien,
E 3
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dien, over de Genees- en Verloskunde van bet Vee,
onderfcheidene, en onder deze fchoone werken, of enkele verhandelingen ; tnaar dezelve zijn meestal, als loss
fe ftukken, onder andere genees , natuur- of landbouw.
kundige floffen verftrooid, de voorftellingen niet altijd
gefchikt voor de vatbaarheid van een' ieder, en boven,
dien is bet aankoopen van alle zoodanige werl-en to kostbaar, dun dat de daarin voorhandeti zijnde veeartfenijkundige kennis tot bet algemeen zoude kunnen komerl .
En wat de Handboeken aangaat, welke er beftaan, inthen wlj eenige, over de ziekten en gebreken der aarden handelende, (waaronder bet, onlangs in bet licht
verfchenen, geleerde en nuttige Ilandboek van den verdienftelijken Majoor C . A . G E I S W E I T VAN D E R
N E T T r N zeker de eerlte plaats verdient) uitzonderen,
zoo bevatten de meeste overige flechts enkele, onberedeneerde en niet zelden ondoelmatige , raadgevingen
tegen deze en gene kwalen van bet Vee, ontbloot van
oordeelkundige toepasfing en aanwending, naar den verfchillenden aard of de onderfcheidene tijdperken der ziektetn ; terwijl meestal de kenteekenen der ungefteldheden
niet duidelijk worden opgegeven, noch de ziekteverfchijnfelen, derzelver zamenhang en oorzaken, eenig.
zins, op eene bevattelijke wijze, ziektekundig worden
ontwikkeld en voorgetteld .
Het Handboek, dat wij bier aankondigen, bezit al
de vereischten , welke men in een werk van dezen aard
zoude mogen verlangen, daar men in hetzelve volledigheid met beknoptheid vereenigd vindt ; wordende de
kenteekenen, oorzaken en uitwerkingen der ziekten,
alsmede derzelver geneeswijzen, duidelijk , en, naar
den verfchillenden aard der onderwerpen , met meerdere
of mindere uitvoerigheid, onder eene gepaste opheldering of verftandige verklaring, in bet Iicht gefteld, in
zoodanigen eenvoudigen en bevattelijken ftijl, als juist
gefchikt is voor hen, die van bet werk voornamelijk gebruik moeten waken . Volgens de vermelding toch van
den bekwamen Schrijver, werd bet werk vervaardigd
met
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met een tweevoudig oogmerk ; vooreerst, orn to dienen
voor den Landman, die zelf, bij voorkomende ligte
ongefteldheden van zijn Vee, zich daarvan, ter onder .
kenning, genezing en verhoeding van dezelve,zal kunneu bedienen ; en ten andere, om to llrekken tot eene
gefchikte handleiding voor hen , die, hoewel eigenlijk
geene Veeartfen van grondigen aanleg zijnde, zich evenwei opzettelijk met de behandeling der Veeziekten be.
moeijen, tot hoedanige Veemeesters de Landman meestat verpligt is zijne toevlugt to nemen, wanneer zijn
Vee door meer gewigtige ziekten wordt aangevallen,
waarbij bij zich zelven de behandeling niet kan toevertrouwen, of in gevallen, waar bet op bet doen van
eenige handverrigting (operatie) aankomt . Wij erken.
nen gereedelijk, dat dit gezigtpunt, ter bevordering
van algemeen nut, als bet beste meet worden befchouwd,
en dat de behandeling aan zulk een voorgetteld doel over
bet geheel zeer wet beantwoordt ; terwijl wij echter te .
vens van oordeel zijn, dat in bet werk, bier en daar,
veel belangrijks ter leering of herinnering, ook voor
den Veearts van eene meer geoefende en wetenfchappehjke opleiding , to vinden is , om daarvan als dagelijksch
Handboek een nuttig en gemakkelijk gebruik to kunnen
waken .
De hoofdinhoud des werks is bevat in negen afdeelingen, waarin gehaudeld wordt over de uit- en inwendige ziekten en de verlosfingen der aarden, van bet
Rundvee, der Schapen, der 7,wijnen, en der Honden ;
terwijl de werking der vergiften, en onderfcheidene
operation of handverrigtingen, welke, zoowel aan gezonde als bij zieke dieren, fomwijlen moeten worden in
bet werk gefleld, zoo als b . v . bet aderlaten, bet zetten van etterdragten, bet verlvijderen van ligchamen,
die in de Jlikbuis blijven fieken, bet opzetten en verkleinen der ooren, bet afjlaan van den flaart bij aarden,
bet -elnglifdren, bet afzetten of korten der bloedaderr
aan de achterbeenen, bet fnijden der verfchillende die-

ren, zoo mannelijke als vrouwelijire, alsmede betwaar-
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pols en bet zuiveren van befnnette fallen
door middel van bet overgezuurde zeezoutzuvr, in een
bijvoegfel achter bet work worden voorgefteld . Uit deze zaakrijke opgave moge de belangrijkheid van dezen
letterarbeid des Heeren NUM A N worden afgeleid , zon .
der dat wij daarvan opzettelijk eenige proef meded .eeJen.
In bet algemeen zeggen wij, dat bet werk voor ooze
Landgenooten, bij deszelfs omwerking en verrijking,
in alien opzigte veel heeft gewonnen ; waaronder wij
ook als eene hoofddeugd aanmerken , dat de volksbenamingen, bij welke vele ziekten van bet Vee, in onderfrheidene oorden onzes Lands, bet meest bekend zijn,
aan derzelver befchrijvingen doorgaans zijn toegevoegd ;
iets, hetwelk, ter voorkoming van twijfeling, welke
ziekte bedoeld worde, allezins nuttig is, daar toch
misvatting in dezen tot verkeerde en zeer nadeelige bebandeling aanleiding kan geven . Het draagt onze goedkeuring weg, dat de verloskundige gedeelten, en in bet
bijzonder dat der bet meest moeijelijk barende Koeijen,
met zoo veel naauwkeurigheid en uitvoerigheid zijn behandeld ; offchoon zulks gefchied zij ten koste van an .
dere onderwerpen, in bet oorfpronkelijke Handboek voorhanden, zoo als b . v . van de afdeelingen over het aankweeken, opvoeden en voederen der dieren, welke zaken de Ileer N U M A N meer als eigene onderwerpen der
Landhuishoudkunde,dan der Veeartfenijkunde, wil heb .
ben befchouwd, en van de ziekten der Geiten, welke
bier weggelaten zijn . De laatfte, trouwens, hebben
veel overeenkomst met de ongefteldbeden der Schapen,
zoodat de behandeling der eerfte gemakkelijk naar die
der laatfte zal kunnen worden geregeld . In tegendeel
fcheen hem eene duidelijke bandleiding tot de verloskunde aan bet oggmerk des werks allezins to voe--en ;
en to regt, want er heerscht in Been vac der Veeartfe
nijkunde,, bij bet algemeen, meer onkunde en dwaling,
en hebben meer misbruikeil plaats, dan juist in dit .
lle Landman en Veehelper zullen bier op de duidelijkfte wiizc vinden voorgedragen, wat hun omtrent bet
dragnemen- van den
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ciragtige Vee, zoowel ads bij Iratuurl}jke vetlosfingen, t :e
does fa, of als nadeelig voor hetzelve moet vermijd woir .
den, en door welke hahd .grepen bet Vee, in onderfch .eiden e
gevallen van moeijelijke of tegenuatuurlijke geboortgn, kan
worden gered. In bet bijzonder zij.n ook de kenteekeneq
van dolle en vergifigde dieren met oordeel en jttistheid aan .
gewezen, en is bij derzelver behandeling van de jongfe proe~~
ven en ondervindingen omtrent fummige vergiften, zoo alts
b, v . het bijtende zeezoutzure kwik, of de fublimaat, waar .
tegen , volgens D' O R 11 1 L A, de eiwitfof, als bet vermo
gendfe tegengif, met bet beste gevoig words aangewend
gebruik gemaakt . Wij vinden hierbij ook eenige Inedege..k
deelde waaxnemingen, betreffende de vergiftige nitwerkingen
van de bezien der zwarte nachtJchade (folanum nigrum) op
Iloenders, van den Hoogleeraar I) R I E S S E N , en door eett
voorbeeld gefaafd, dat bet Rundvee, door bet binneniliklaen
van oude heidefruiken, die de maag werktuigelijk zoodanig
beleedigen , dat zij door ontfeking en bet vuur words aan .
gedaan, plotfeling ferven ]tan .
Het refultaat der belangrijke waarnemingett, dat op bladz .
359 bet publiek , to eeniger tijd, wordt toegezegd, opzigte .
lift de wee of het bloedpisfen bij bet Rtwdvee, door den ge.
melden Hoogleersar gedaan , en waaromtrent de verdere na,
fporing, door de Cotnmisfie van Landbouw in de
rovincie
Groningen , san de Heeren D R I E s s E N en N U M A 19 iS opge .
dragen, moge, gdlijk wij vdrWachten, over deze, zoo alge .
meene en gevaarlijke, maar, wat derzelver oorzaken en wit .
ren acrd betreft, feeds weinig gekende ziekte een meet hel .
der licht verfpreiden ; weshalve de mededeeling hunner ion .
dervindingen, nopens die fink, door ons met verlangen wo,rdt
to gemoet gezien.
De afbeeldingen der heel- en verloskundige wer>ttuigeu
kunnen als eene prljzenswaardige toegift en wezenlijke ver .
rijking van bet werk worden befchouwd, dear 'hierdoor het
duidelijk begrip van derzelver gebruik veel bevorderd wordr.
De voorgeflelde werktuigen zulten, in vele gevallen, het
voordeel eener doelmatige aanwending niet doen ontberen .
Wij kunnen den verdienfelijken Schrijtter omen welmee .
nenden dank niet weigeren, voor zijnen, naar ons inzien, a1»
lezins welgelukten arbeid, en befchouwen die werk als eet3
inderdaad allernuttigst ge£chenk voor den Vaderlaidfcht>.u
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I,andtnan, Veehottder en Veearts . De goedkem ng, bereids
door de Hoogleeraren DRIESSYN, BAKKER enuILRENS,
an wier herziening en beoordeeling bet werk vddr bee of.
drukken werd toebetrouwd, aan hetzelve gegeven, kan tot
den veiligflen waarborg voor de regtmatigheid van die ons
gevoelen verflrekken . B4oge dan bet werk vele koopers vin .
den, waartoe wij vertrouwen, dot deszelfs geringe prijs niet
weinig zal bijdragen, ten einde bet beantwoorde aan de weldadige bedoeling van hen, die er de hand aan leenden, en
ook, om den billijken Uitgever, door eenen rumen en dour .
zamen aftrek, voor zijne aangewende kosten met goedewinst
to beloonen!

Verhaal van het verongelukken der Bmerikaanfche Brik de
Koophandel, en Befchrijving der groote Steden Tombuctoo en
Wasfanah ; door Kapitein J. R I L E Y. Uit het Engelscil . Ilde
Deel.

Te Dordrecht, bij Blusfd en van Braam . 181?.

bh
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Wij

hebben R I L a Y in bet eer(le Deel to Santa-Cruz ge.
brags, op bet punt om bevrijd to worden van bet gevaar
voor flavernij , door de vlugt voor den magtigen, listigen
$ H E I C a A L I.

Nu volgden de gelukkige ontmoetingeu feet
op elkander. R I L E Y's goede meester, s t D •i - II A as E a, en
zijn bevrijder, de Heer W I L T S H IRE, kwamen hem nog vddr
bunne ictrede binnen Zwearah of Mogadore to gemoet . Het
eerfle gezigt van lien redder onzes Reizigers is zeer aandoeu .
lijk befcbreven . Te Mogadore aangekomen , woog R I L E Y
niet meer dan negentig, en zijne lotgenooten zelfs niet meer
dan veertig pond! Ook flortte hem de geledene jammer een'
tijd long in waanaionigheid . Tot zich zelven gekomen, erken .
de hij met bewondering in zijne lotbefchikking den gang der
Voorzienigheid, die hem, door bijkans wonderdadige verbs .
fang nit ongehoorde rampen, gedeeltelijk het werk der on .
baatzuchtigfle menfchenliefde, van den menfchenhaac genezea
had, waartoe hij op bet punt fond to vervallen. De edelfle van
al zijne weldoeners was de 1merikoanfche koopman S R A a U s
ce Gibraltar, die eenmaa! 150 zijner ongelukkige landgenoo'
ten uit zijne eigeue middelen onderhouden had, en nu dade .
lijk, op de allervriendelijkile wijze, bet geld voor RILEY
aan
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aan W I L T S H I R E overmaakte. Welk een contrast met de
4rabieren der woestijn, RILsY's eerfte meesters! Maar zoo
vereenigt de menfchelijke natunr de uiterllen .
Verder is dit Deel Met zoo zeer san de bijzondere lotge .
vallen van RILEY, die thans van Mogadore to laude near
Tanger ging, in gecelfchap van eenige Joden, en zijne lotge.
nooten near Gibraltar inicheepte, als aan aardrijks- en
itaatkundige bijzonderneden gewijd , waarvan bet eert'ce
Deel zeer fchraat voorzien is . Verreweg bet gewigtigtte dezer
berigten is niet van RILEY zelven, maar van zijnen geese .
zen' fleer S 1 D I-H A WI ET, bet verhaal namelijk eener reis door
de groote woestijn near Tombuctoo, bet middelpunt des Bin •
nen .l4frikaanfchen handels en der Europefche nieuwsgierig .
heid, en verder near eene groote Stad, Wasfanah, nog verder dan Tombuctoo in bet hart van 4frika gelegen, en nog
eens zoo groot en fterk bevolkt ; eene Stad, van waar men,
op den Niger, binnen drie mannden near de Atlantifche Zee
kan afzakken, (zijnde du s de gisfing van ARK , dat de Zar.
re of Congo de mond van den Niger zou zijn, volkomen
bewaarheid .) De vraag is nu maar, in hoeverre men op dit
berigt kan that man? Het beste zal wezen, de overeen .
komst tusrchen hem en ROBERT A D A M S , die ook, volgens bet bovengemelde, (zie ons No . 16 voor 1819 .) te Tombuc.
too was, to onderzoeken . Komt hij in de meeste hoofdzaken
met S I D 1-11 A M E T overeen , (die zekerlljk van dezen Ma .
troos niets kon weten , zoo min als deze van hem) dan wor .
den beider berigten zeer waarfchiJnlijk, om niet to zeggen
onbetwistbaar echt . Het Unige, dat men tegen dezelve dan
slog zou kunuen inbrengen, mogt bet vermoeden zijn , eat
Kapit. RILEY de Reis van ADAMS gelezen, en near dezelve dic berigt van S I D I- H A M E T verzonnen had ; doch dit
wordc hoogst onwaarfehijnlijk, eensdeels door 's mans braaf
en godsdienfig karakter, hetwelk op elite bladzijde zonder
getnaaktheid uitfchitcert, anderdeels door de getuigenisfen van
verfcheidene schcingwaardige Engelf hen en ,fmerikanen, ten
derde door bet korte tijdsverloop tusfchen de uitgave der
Reizen van ADAMS en RILEY, wanneer men daarbij den
aftland rekent tusfchen Engeland en .lmerika. Zien wij dus
nu, in hoeverre beide verhalen overeenftemmen .
De Koning en zijne Onderdanen zijn, voigens beide, te .
gen bet algemeene gevoelen san, Negers, en geene Muzel.
man-
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De huizen zijn vau fleeo, volgens S I D I • H A M E 4', van klel, volgens ADAMS
; loch doze kan in de zon
.
zoo hard als fleen gewordea zijn. Hetgene ADAMS gray
noamt, waormede men de flaken der hutten dekt, is I volgens
zijnen Uicgever, de palmala ; 181D1 -1AMET zegt, dot Tom.
buctao rieten flakeo heeft, met de bladen van den dadelboom
gedekt . De woningen der kleine fleden zijn volgens s I D I .
H A M E T bijna letterlijk zoo, als ADAMS die befchrijft. Eon
gedeelte der flad is bevestigd , en door een' flerken muur en
poorcen van het andere gedeelte afgefcheiden ; dit getuigen
beide. Tombuctoo ligtq, volgens A D A M S, door zijoen Uitgevet
verklaard, aan eenen arm van den Niger, op 12 mijlen (Engelfche) afflands van deszelfs voornaamlien flroom ; volgens s iD I -H A M E T, uicgelegd door RILEY, aan eene breede rivier,
isyee uren ten noorden van eenen arm (den hoofdarm) des
Negers of Joliba (Rolibib), die in deze flreek eene menigce
takken ontvangt, (waaronder ook de Mar Zarah van ADAMS
Jtan zijn .) ADAMS houdt de flad voor zoo groot als Lisfabon ; s I n I H A M E T fchat hare bevolking op ruim 200,000
zielen, hetwelk ook met die van Lisfabon overeegkomt. De
llaveumarkt mankc, volgens beide, eon aanzienlijk gedeelte
des handels van Tombuctoo uit. De Negers to Wasfanah Cook
doze zijn Heidenen) hebben dezelfde goede eigenfchappen ,
die A D A M s (en A a x) in de Negera van Tombuctoo, en nog
meer westelijk, roemr . Zij zijh gastvrij, en geene dieven,
zegt de eerlijke Ss D I-II A M E T, die bun daarom van harte de
bekeering tot M O H AM .M E D toewenscht, (eene zeer veree.
rende getuigenis in den mond eens Muzelmans ten aanzien van
Ongeloovigen!) De zucht tot Bans, den geheelen nacht door,
is to Wasfanah , valgens dezen Muzelman , zoo groot, als to
Tombuctoo en elders in Soudan, volgens den ~4merikaanfchen
Matroos en den Reiziger A R x ; doch fchijnt , in plaats van
eens in de week, flechts bij elke nieuwe mean pleats to heb .
ben . (Doze nachtdanfen fchijnen een kerakteristieke trek der
Negers ; men vindt die zelfs in de Kolonien .) Trefiend is ook
de overeenkomst tusfchen de beide Reizigers daarin, dot zij,
tegen de meening der Geleerden, den kohosboom can de oe.
vets des Nigers hebben aengetroffen, waarvau S I D I -1I A M E T
nit den buitenflen bast gemaakte kleedingfbukken zag .
Het is waar, bij zoo vela Mjken van overeenkomst zijn
ook vele, waar de Reizigers van elkander afwijkeu, zoo als
de
manvsu .
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de fchoonheid van Tombuctoo, die volgens s I D I • H A MET veel
grooter is, dan volgens AD AN. S ; de daarbij gelegene Milla&
of ftad der Muzelmannen, welke alleen de eerfte vermeldt ;
en vooral de voorwerpen van handel, die bij beide geheel
en al verfchillen : doch dit kon niec wel anders, bij eene zoo
geheel verfchillende wijze van zien, en weert ook alle denkbeeld van letterroof van de zijde van RILEY .

Mogen wig

dus s 1DI-HAMET'S verhaal voor echt nannemen, zoo outfloat daaruic eene aanmerkelijke verrijking derAardrijkskunde ;
en, dic kleine opftel (ook als reisverhaal belangrijk , door bet
vermeldem des ondergangs eener karavaan-van duizend matd
en vier duizend kameelen, waarvan flechts een en twintig man
en twaalf kameelen overbleven) heeft, in dat opzigt, (zoo
to regt aanmerken) sneer
waardij , dan R I L E Y's ganfche reis . H geefc nogtaus eeni.
ge, zeer aangenaam lezende, berigten omtrent de groore

als de Geographifche Ephemeriden

woestijn, die hij maar al to zeer had leeren kennen ; omtrent
de zeden der Arabieren, welke hij bij die der Aartsvaderen
vergelijkt, doch bij welke zij in humaniteit zoo oneindig
ver achcerflaan ; omtrent die der Nooren of fledebewoners,
den kameel, bet Arabifche paard,, de fprinkhanen, van wier
verwoestingen hij getuige was, en bet Keizerrijk Marokko,
door RILEY bijna in de geheele lengte doorgereisd . Overal
toont de Reiziger blijken van waarheidsliefdo : doch op d6ne
plaats willen wij liefst ons oordeel opfchorten omtrent de
waarheid (bl . I16) ; hij fchat, namelijk, volgens de opgave
Van S I D I-H A M E T, vele Arabieren der groote woestijn op
vijf zillen, of twee honderd jaren , ouderdom, en 66nen Ara.
bier zelfs up nagenoeg drie honderd jaren. A I LE Y's meestes
Ieide dit flit door de gezonde kameelmelk, bet 66hige voed .
fel der wbestijnbeworers, waartegen wij echter de verfchroeijen'de bette eener bijna loodlijnige, door bet hoekig$
zand wedrgekaatfte, zon mogen overitellen . In alien gevalle
vereischt deze vreemde daadzaak wel degelijk conflrmatle . -Onder de tegenftfijdigheden behoort, dat de half wilde, on.
menfchelijke bewoners der woestijn, wtar zelfs de Vrouwen
een' zeldzsmen trap van barbaarschheid bereiken, alle lezed
en fchriiven leeren, en hunnen Godsdienst Wet alleen nnsnw
gezet, maar met voorbeeldigen crust verrigten . Zij gebruiken
nog Arabifche cijfers, en ftonden zeer verbaasd, RILEY
daarvan ook gebruik to zien maken . -- Men heeft aan de
zwcr.

,

J. R I L E Y, VE1tHAAL EN 8I SCHR

JV1N6 .

zwervende herdersvolken, die den kameel bezigeu , to aarfehiju,
lijk de uitviuding der boter to darken ; de Inelk, in geitenbuiden bewaard, wordt door de getladige gelijke beweging
van den kameel, die ze draagt, van zelve gekarnd, (bl . 13 30
Nog eene aanmerkel31ke biizonderheid was de komst van
een' Joodfchen riester nit Jeruzalem to Mogadore, om de
liefdegiften zijner Marokkaanfebe geloofsgenooten op to zamelen . Hij had in 1813 bet aardige fommetje Stan 580,000
dollars, en dus bijna anderhalf millioen van ons geld, op .
gezameld . Jeruzalem telde, volgens lien
riester, than$
3o,ooo Turken en 2o,ooo Joden en Christenen ; (ditgetal fchijnt
ons veel to hoog toe,) De bedelmonnik begon, op RILEY'S
verheal van den tlaat des .Jodendoms in Amerika, naar dat
sand van belofte to watertanden, en zou er met der tijd ook
nog eens heengaan . - De Joden en Christenesi beide (waar.
van de laatile genoegzaam alleen Europeers zijn) wordeu
in bet Marokkaanfche diep veracht en verdrnkt ; en over bet
algemeen is her ,, de ilaatkunde van den tegenwoordigen Kel„ zer, zijne onderdanen zoo arm to bouden als mogelijk is,
„ en hen dus in de onmogelijkheid to (lellen, om een gevaar„ lijk oproer to beginnen ." Dit moge in Afrika bet regte
middel zijn, in Europa zou die mijn juist verkeerd fpringenl
De koophandel words, volgens dit beginfel van zijne Moor
fche Majesteit, op allerlei wijzen geplaagd, geltweld en verboden. Eenige havens werden gefoten ; in andere de uit- en
invoer zoodanig gewijzigd, dat de handel zoo goed als to
niet was, (bl . 161 .) - Eindelijk vinden wij in dit reisver .
11aa1 .goede befchrijvingen van Mogadore, Safy, Darlbeda,
Afidallah, Rabat, Laresch, alle havens aan de Atlantifche
Zee, maar door bet fluiten van den handel doodelijk verarmd, en van Tanger, waaraan bet verblijf der Europefche
Confuls, de nabijheid van Spanje, goede haven, en de aflevering van koren war Gibraltar, eenig meerder vertier
geven .
Men ziet uit dit alles, hoe beiangrijk en aangenaam dit
reisverhaal is . Wij zijn daarom ook, in onze beoordeeling
van hetzelve, eeu weinig breeder geweest, dan naar get
woonte.
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X E N o H O N T I S E II E s I I de Anthia et Habrocome Epheliacorum Libri V . Greece et Latine . Recenfuit, adnotatio.
nibus aliorum et fuis illufravit ET R U S H o F RI A N EER I.R AM , Gymnafii Harlemenfis Rector . Harlemi, spud Y=_
duam Adrian Loosjes, . A i81"u . qto . form. maj . Cog.
flat f 12-:- :
Len boek van zwaar kaliber inderdaad, zoowel om deszelfs
uitgebreidheid, als om zijne innerlijke waardij ! Recenfeut
!last hier tusfchen twee vuren in de asch . Aan den eeneu
karat befeft hij, dat eene algetneene loffpraak, zonder details,
niet aangenaam kan zijn . WUj
aan den Heer
E ER L K AM
zijn hem een bewijs van onze achting fchuldig ; en dat bewijs kunnen wij niec beter geven, dan door hem to toonen,
dat wij zijn werk naauwkeurig bekeken hebben . Aan den
anderen kant voorzien wij , dat de fchoone fekfe en bet ove%
rige ongriekfche publiek, bij bet zien van zoo veel Griekscb,
met dit No nmer onzer Letteroefeningen nagenoeg zullen handeien, als velen met de Hsarlemfche Courant, die, zonder
zich aan de Infurgenten in Amerika, of aan Koning C HR
s T o H E op Haiti, to bekreunen, onmiddellijk op de Advertentlen losgaan, om to zien, wie er geboren , getrouwd
en geltorven zijn. Recenfent, om zich uit deze netelige pofitie to redden, wil met den Heer E E R L It A M en bet publiek capiculeren, op deze voorwaarden : Vooreerst . dat hhij
zich alleen tot denzelven bepale, met voorbijgaan der Aan.
teekeningen van CAS ERIUS,
ALAIRET, ALBERTI,
ABRESCH, HEMSTERHUIS en LOCELLA, met welke
E E R L KA M
zijnen arbeid verrijkc heeft . Ten tweede : dat
hij, om ook met de ruimte, die hem vergund is, to rade to
gaan, flechts een gedeelte van des Uitgevers arbeid beoordeele, bij v oorb . d e zestig eerfle bladzijden van de Aanteekeningen . Hierdoor hopen wij den card en de waardij van
bet werk genoeg to doen kennen, en meer kan men van eene
recenfie niet verwachten . Even zoo heeft onlangs een ander
Recenfent in dit Maandwerk de vertaling van H O M E R U S
door den Heer VAN 'S G R A V E N W E E R T beoordeeld ; en,
om ons eens op een groot voorbeeld to beroepen, ook WYTT E N B A e H hardelde aldus ten aanzien der uitgave van L I .
3 A.
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door REISI{E, hepalende zich, in zijne b eoordee .
ing,
flechts
tot BEne redevoering. Zie de Bibgioth . Unit .
li
1/01. Ill. p. II. p. Bo. - Ziedaar de voorwaarden der capicu .
l atie! Alisfchien is geene der beide parcijen tevreden . Nu, ef# en is kwaad pasfen .
Wij bebben elders gehoord of gelezen, als eene les van
1N YT T E N B A C H, dat de Uitgever van een oud Aucteur
s :ich, voordat hij nan bet werk gaat, drie vragen moec voorilellen : vooreersc, of de Aucteur waardig is uitgegevetl to
urorden? ten tweede : of er niet reeds eene goede uitgave
van befla? ten derde : of hij, Uitgever, voor dezen arbeid
2ij opgewasfen? De eerfle en de laatfle vraag zijn, ten aan2ien van X E N O H O N E H ,E S I D S, gemakkellj k to beanttvoorden . Een Aucceur, waarop mannen als HEM S T E RfI U I s, A L E E R T I en L O C E L L A zoo veel moeite hebben
2angewend, moec voorzeker wel waardig zijn, in eene goede
uitgave in de rij der luctores Clasfsci to verfehijnen. En war
de laatfle vraag betreft , of E E R L R A DI de man zij , oin
zulk eene uitgave cc leveren? her werk zelf, dat wij beoordeelen, moge daarop antwoorden . Waarlijk , hij is geen Rector van den gewonen flempel. Hij is, buicen tegenfpraak,
eon voortreffelijk hiloloog . Als zoodanig had hij zich reeds
door zijne Oratio en Specim . Animadverss . op X E N O H .
E II ., door zijne Vit.e aliquot excell. Batav ., door zijne
Epistohe, en door zijne regt antieke Carmina doen kennen .
En zoo hij nog niets gedaan had, zijne uitgave van x EN oR H O N E H E S . zou genoeg zijn, om hem eenen rang naasc
de H o o G EVE E N S met regt ce kunnen toewijzen . Niet zoo
kunnen wij de tweede vraag ten voordeele van den Heer
beautwoorden . De vraag is niet, of deze een
EERLKAM
nuttig en voortreffelijk werk gedaan hebbe, en of zijne uitgave van X E N O H O N beter zij dan die van L O C E L L A?
Voorzeker is iij beter : want wij zien bier den arbeid van
E E R L K A M
met then van L O C E L L A vereenigd . Her is
en blij ft een paal boven water, dat EERLKAM zich eene
regtmatige aanfpraak op de dankbaarheid van de vrienden der
nude Letterkunde heefc verworven . N aar de vraag is deze :
of er eene nieuwe uitgave van X E N O H . E K E S . noodi
ware? of de uitgave, door L O C E L L A bezorgd, niet under de
ultmuntende uicgaven derOuden moec gerekerd worden, die,
boewel niet zoo rijk uitgedost, echter in vele opzigten
E ANIUS

met
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met den C H A R I T O N van o O R V I L L E mag vergeleken worden ? en of niet de Heer EE R L R A M
een nog nuttiger werk
zoude verrigt hebben, zoo hij den !chat zijner wetenfchap op
eenen anderen Aucteur had aangewend, die meer, dan xEo H O N, zijne genezende hand noodig had? Wat valt er
nog niet to doen aan vele ftukken van A R I S T 0 T E L E S, aatl
A USA N IA S, non
de Oratores 1fttici, aan
H ILO, son
A R I S T I D E S, son L I B A N I U S en meer anderen ! Men verfla
N

ons toch

wel .

EERLKAM

,

Wij loopen zeer hoog met den arbeid van
en rekenen zijnen xENO HoN onder de

ornamenten onzer Boekerij ; maar houden bet tevens'daar.
voor, dat de geleerde Man, ten sanzien der tweede, door
ons voorgeflelde, vraag, bet volkomen met ons dens zal
zijn . Men vrage niet, waarom dan evenwel de Heer
E E R L.
x AM
zich zoo flandvastig bij dezen Aucteur bepeald h eb .
b e ? Nie :s is natuurlijker. Hij las den x E N o tt o x E H E s.
in eenen leefcijd, toen hij al de woeste en onbebouwde velden der
hilologie nog niet kennen kon . Hij Its hem vroeg,
en, blijkens zijne bovengemelde Oratie en Aanteekeningen,
ins hem met bijzondere applicatie , waartoe ook misfehien
de inhoud zelf, eene liefdegefchiedenis, bet zijne bij den
jeugdigen Geleerde heeft toegebragt . Uit deze naauwkenrige
lektuur werden verbeteringen, en nit deze verbeteringen bet
denkbeeld eenen geheele uitgave geboren .
Na groeide d6
bouwflof dagelijks son ; en toen eindelijk de Heer

ERLpx

.Am

over de ontbeerlijkheid of onontbeerlijkheid det nitgave begon to oordeelen, gelijk wij er nu over oordeelen,
toes was de voorrand van nanteekeningen reeds to grooc,
dan dat deszelfs onderdrukking van de billijke zelfliefde kon
gevorderd wordlen.

En wij verheugen ons, dot de Beer

er zoo over gedachc heeft . Had hij anders
gedaan, hij had ous een helangrijk werk onthouden, en
E E R L EA M

flecht voor zijnen roem gezorgd .
Dat intusfehen bet werk
zulk een' gang beeft gehad, als wlj zoo even gezegd heb .
ben, dit kunnen wij wel niet ftellig verzekeren ; maar *is wij
ons herinneren, hoe bet ons eons in onze jeugd met
AL t .
H AT u s gegaan is , dan gelooven wij den bal niet geheef
to hebben misgeflagen . De Heer
E E R L R AM
beflisfe I
Sommige Duitfchers, veelal gewoon, om, hetgene aij zelve niet doen kunnen, in anderen re berispen , hebben wet
eens laag gevallen op de vitgaven der Clasfieke Anctenrena
B OEKBESCe . Ili2O . N O . 2 .
door
F
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door de Hollanders . Zelfs de fchrdle F I S C H E R ontzag zich
niet, in zijne ref. ad lat . Soph. &c., op den arbeid onzer Geleerdeu to fchrollen . Hlj heeft zijnen man gevonden
aan WYTTENBACH, die hem de volgende deuceur gezegd
heefty at er bij de Hollanders geene uicgaven zoo flecht
zijn, quds non Flfcherione jejunitati omnine preferamus.
Zie llibl. 0-it. Vol. 1. . I. p . 33 . Eve n zoo heeft v6dr
eenigen tijd de jonge E R N E S T I gezegd, dat D O R V I L L E
zijnen CHARIToN en VALCKENAER zijnen EURJ IDES
under hunue Aanteekeningen begraven bebben . Zie zijne
Conmeiata;t, I. De elocutionis oetarum Veterum Latinoruna
l4xufie, pug. 8 sq. Men words inderdaad warm, wanneer
men deze Mannen, en vooral onzen grooten, nooft overtrofl'elleis V A L C K E N A E R, voor zulk eene regtbank ziet
verfch1nen . Wij zwijgen van eenen T I T T M A N N, die on.
lungs aan den roem van W Y T T E N B A C H begon to knagen,
maar ten dege en naar verdienfte getuchtigd is door C R E Uz E R . Wat zullen nu onze neburen van deze editie van
X E NO H E II . zeggen? Inderdaad fcbijnt de uitgebreidheid
der Aanteekeningen in geene evenredigheid tot den tekst to
ilaan, dewijl aan de eerlte 323 bladzijden befteed ziju, en de
laatfte Ilechts 4- bladzjjden beflaat. Is bet nu bet rsdnig doel
der uitgave van een' Ancteur, dat men eenen zuiveren teltst
hebbe en den Aucteur verfta, dun vreezen wij, dat de Heer
bij die Duitfche vriendeu bet verwijt niet zal
p E E R L K A V
kunnen ontgaan, dat zoo veto andere Hollandfche hilologen
getroffe s heeft . Maar in dit geval zouden er at zeer weinige
uitgaven ziju, waarvan men niet zou kunnen zeggen , dat zij
to olnf#agtig ziju ; en M I N E L L I U S zou dun al her best den
fpijker op den kop hebben geflagen . Maar et is nog een ander oogpunt f waaruit men de uitgave van een Clasfiek Aucteur befchouwen moet . Het is de bevordering der taal- en
oudheidkunde in bet algemeen . Wie dit doel bereiken win,
kan en behoeft zich niet aan zijnen Aucteur to binden, maar
mag in zijue Aanteekeningen divageren , zoo dikwijls dit pas
geeft. Wat at onnoemelijke plaatfen van verfchillende Aucteuren hebben , om flechts weinigen to noemen, aan eenen
HEMSTERHUIS, VALCKENAER, D . A . VAN LENNE

(op Ialaris), RUIINILENIUS ell WYTTENBACH bare op.
heldering to danken I Ja, nit dit oogpunt befchouwd, is zelfs
de H E R O D I A N U S van den Duitfchen I R M I$ c H (auders een
mees-
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meester(tuk van con- en profeji) eep brcikbaar book . Nix
moge men zeggen, en near waarheid zeggen, dit deze m* .
nier wel eens aanleiding geeft tot al to rote uitweidingen,
waarbij men gevaar loops den oorfpronkelijken Auleteur uit,
bet oog to verliezen ; wij voor ons houden hot dearvoor,
dat voor de bevordering der oude letterkunde deza manier
verre to verkiezen is' boven die angilige naauwgezetheid, die,
nic vrees, dat de flank in de war zal geraken, feehts ddnen
fcbotel dunne foep op cafel zet . o, Wet heeft s u u W a 101
H AEU s E R to dezen aanzien zwaar gezondigdl De Noten
van JACOBUS GRONOVIUS
p tiERODOTUS
Wilden
wij, des noods, aan de verminking prijs geven . Meat dat
hij zich niet ontzien heeft, de each van C A s A U It O x u s ,
wiens grootheid hij op geene vaeten of vadenren na bereikt
heeft, zoo jammerlijk to ltoren, en in then heerlijken Cant
suentarius Op A T H E N rE u s neat welgevallen ce hakken , neen
dat vergeven wij nooit can S CIt av LI o t1 AEU s $ K, hoe grooc
zijne verdientten ook ziju mogen . Meat keeren wij tot
EERLKAM
terUg.
Wij vinden In deze uitgave vereenigd : 1° . Eene Opdragt
aan de Curatoren van bet IHaarlemsa 6jmofintnx a° . J . e A sE R 11 Specimen Disfertationis de E E N O

3 °.

I .efathe van

K A ti

.

ningen

L O C E L L A.

S°. Griskfche .Tekst

H O N T E E

U E S104

49 . ,pr.efatie van

EE R L-

en Overzettitg. 6° . 4anterke ,

van de reeds bbvengenoetede Geleerden en van

EERLKAM

.

De rWfatie, van E E R L K AM a (want tot hem alleen ntoeten wij ons bepalen) is in eenen eenvoodigen, vtoeijenden,
zuiveren 6iij1 gefchreven. Hier bewijsbiij eene bililjke bulde
aan zijnen Leermeester R u A ;t Ir I, fehetat hens als lecterkun .
dime , en geeft een kort verflag van 's mans nageletene hand .
fchriften. Voorts vindeu wij bier eene opgave van de edition
van X E N O H . E H. - een onderzoek naar zijnen leefcijd,
war E E R L K A M eerie , ce voren door hem geuice, meening, dat doze x r N o H o N de oud(te van alle, nog bafteande, Erotici zij, herroept. No volgt een verflag der uitga.v e
van dezen Aucteur door L O CE L L A, van welken Geleerde
EERLKAM
zegt, peg. 4, dat hij hard en bitter was in
zijne beoordeelingen van den arbeid van andereu . Maar, zegt
E E R L K A M , dat moet men hem niet kwaliik nemen ; na ;n
liver 13aro eras. (Met permisfFe : in zoo ver dit een alge-

so

. N.

EERLBAM

meene zet is op alle Vrijheeren, gut dit to ver. Wij althans
kunnen Vrijheeren, die in beleefde zeden en verttandsbefchaving voor Been' burgerman behoeven to wijken.) Voorts
worden de namen van TRESLING, WASSEABERGH en
E E It L x A M eindigt zijne Voor •
RIOT met lof vermeld, en
rede met zih to beklagen, dat hij de Aanteekeningen van
BAST en T O L L I U S Op B E N O H. E u . niet heeft kunnen
magtig worden . Op bl . 67 haalt E E R L E AM
eene piaats
nan ult de Epistola &itica van B A S T, waar deze Geleerde
zijne vrees to kennen geeft, dat de uitgave van L O C E L L A
fchielijk geheel zou uitveskocht zijn . Indien deze vrees ge.
grond zzj , heeft E E R L z AM eene dubbele aanfpraak op
onzbn dank. Wij gelooven echter, dat deze vrees niet ge.
grond is, en beroepen one, cen voorbeelde, op het Magazijn
Van LUCHTMANS to Leyden.
En uu eenige proeven van de Aanteekeningen des geleer.
den Uirgevers, welke Aanteekeningen beginnen op pag . 65 .
ag. 66. De Heer EE R L K AM wil onder E oeouxwv ver.
fiaan hebben het woord a1x'ipcdzwv, en geeft eene uitmun .
tende verktaring van dit woord . Wat den vorm van dezen
titel betreft, had hij misfchien eenige partij kunnen trekken
van de aanteekening van V A L C It E N A E R Op H E R O D . p .183 .
ag. 67 . rk apa"zx 3vvdpeevoS . Homo potens. Wij zijn het
vo&omen met EER L K A M eens, ala hij zegt : in hac for.
muda rk srpairx fere acciplo, sit
vs . 51 . 3s Tk orpw"z' wApsirl €voc .

in his Euripid. Iphig. in 4ul.

Zoodat r1 wpw"rx beteekene

in-

De plats, dOOr L O C E L L A WE HER 0 D O T U S bijgebragt, is van eenen geheel anderen aard, en heat gelijk
met Euripid. Orest. vs. 1253, waar men de Aanteek . van
]vI U S O R A V E kan nazien, alsmede A. MAT T H I 1E Criech.
Grammat. p . 6og .
ag 70 . In den tekst ftaat : Avxouyae, EN yvvxixar, 6lTjZwpfxg

primis .

©F,uic~rovs yfvnx nx7q 'Appox6pig, pc€7z a4 ri xpy,tn,wpx:6rnr:
xdXAovs . E E R L K AM
ourdeelt

cwpcazos uarep(3xAAoficv ,

deze confir utie ilroef. De woorden, pclyx re xgpax xdAAovs,
drukken reeds zulk eenen gtaad van fchoonheid nit, dat de
tusfchenbeide geplaat(te woorden ap -- 6nrsp(3xAA den zin
flechts verzwakken . Hij Nat dus voor, dat men de woorden
omzette, en daarenboven, om de tautologie to vermijden,
bet woord 6 ,rsp(3xAA in Genitivo leze en bij Ospcwczov°q voege, aldus : Ex - ©FpCloroVS, wpxa6vri w owpa 6nrsp(3xAAo6csis,
y~r
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at

yiwa au wct7 cet. l eder ziet, dot op daze wij ze de zin en de

conftructie veel gemakkel(jker worden . Wij hebbsn ook pieta
tegen deze conjecturen ; alleenlljk wilden wij den Heere
E F<E L K A M
bet volgende in bedenking geven . Vooreerst
is de ftij 1 van x E Nor H. E H E s . niet elegant genoeg, om,
gelijk wij bij den ouden x E N o r H o N zouden doen, apes,
wac hoekig is, terftond verdacht to houden . Daarenboven :
bet zou niet moeijelijk vallen, nit de febriften der Ouden eene
rnenigce voorbeelden van eene dergelijke, fchijnbare tautolo .
gie to vinden, waar men evenwel bet kritisch fnoeimes niet
mag gebluiken . Men zie b . V . H E A o D OT . p . 171 op bet
einde, vergeleken met bet begin van p . 272 , alsmede p.198
vs. 82 , en de Aanteek . van W E I S E L . (Deze aanmerking,
eveuwel, getdt minder den Heer S E E L K A M , dan den
Heer T A E S L I N c, die de woorden t,p . -- inrep(3aAA voor
eene gjos hield .) Eindelijk wilden wij den Heere eEERLY A M
vrogen, of bet hem niet voorkome, dot her woord
beter op den jongeling, dan op de moeder pesfe?
kFXtG'ziS
De beteekenis van fcheonheid is toch flechts eene notio ecan .
daria, afgeleid van de notio rijpheid ; en dat dic praedicaat
zich beter voor jonge lieden van beide fekfen, dan voor ouders voegt, behoeft w el geen betoog : men Zie YEN O H .
E H . Lib. II. 3 , en den Thefaurus van STE -H A N U S ,Tom . III .
p. 792 . Dear wij echter gevoelen, hoe veel tegen dit alles
kan gezegd warden , willen wij deze bedenkingen niet meer
laten gelden, dan zij gelden kunneu . Het beeft ons eenigzina
verwonderd, dear de woorden Apxs6zx6 en xAAAot bier zoo in
elkanders buurt flaun, piers over derzelver zamenvoeging, die
echter niet geheel ongewoon is, to Wnden aangeteekend.
Zoo vindc men xxAo ;, wpx7os en Fugrpevrr q vereenigd bij I UL I A N. p. 338 B,, en bij ouzen Aucteur, p . r6. Misfchien,
fchoon de pleats van eeden anderen card is, beeft op deze
vereeniging ook gedoeld & L I A N. . UI. L . XIII . C . V. zo74
eH aios ; ; v r9v xpsAiW36xEs s3 r9v kpaiawspav . Men vergel~jke ook
SCHAEFER ad D IONYS . HALIC . de Cbnp . Verb .

p . 204.

Voorts had hier kunnen vergeleken worden eene pleats van
E U A I

ID . Hecub . vs . 269. AlXpscaAa+-rov -xAAss urEpoipouctev,

waar fommigen voor vvrepOlpeiv willen gelezen hebben i+grepaciAAEw . Vid.
O R S O N.
ag . 71 . &lEi rAiv xnn . Te regt neemt- E E R L It AM dit xx2
in befcherming tegen de twijfeling van HEM S T E R 1I U I S .
F 3
Wij

- N.

1.0

EERLKAMD

Wif vbegett or bij her gezag van
teekeuiug op G R E G aR I v S C 01

SCHAEFEA in zijne aan.
1 N TH .

de Dial. p . 169.

Cti A E F E R it een matt, die vooral over zulke grammatikale

kleinigheden verdient geraedpleegd to worden .
ag. 75 . De verandering xsk4pa in O'pa is eetre uitmuntende
verbetering.
ag . 75. Over de anAopacwgtct had men oak kunnen vergelijken p E a a , ad 1lristid. 11. p. 536.
ag. 77. Antdag lxecv iv rcv3, voor in2 Toll , gelijk H E 1W.
STER$ul-s wilde gelezen hebben, words goed door LOC E L L A, en nog beter door

E E R L K A M

verdedigd .

Ibid. ,rpoosixov -- k; 8ei3 . Weinige, maar zeer gepaste plaatfen, zijn bier door
E E R L K A M
bijgebragt. Wie zulks

verkiest, voege daarblj J U L I A N. 7 B . 8 A . Misfchien bad
bier eene klelne uitweiding kunnen plaats vinden over de gewoonte der Ouden, van menfchen , die door bet een of an .
der uitmunten, met Goden to vergelijken. Conf. EURI .
Fphig. in du?id vs . 978 . en M U s G R A v E ad Helen . 568 .
ag. 8o . De fpreekwijzen , we Who ~vevo9xc, .r pnl3i v vopi2Frv,
v ri&rcex., &c . worden zeer goed door L o C E L L A
crap' 6
en
ErR1 KAM
opgehelderd . Ongaarne misfen wij bier de
verttteldiog van ti A L C K E N A E R'S aauteek. op H E R O D O T.
p . 172 . en Diatr, in Euripid Fragm . p . 9 . Ook had bier
met een woord kunnen gefproken worden van de uitdrukkin .
gen Av3W eivac, 8v3apcau, p4st3apcov" eive . . Zie de aanteek . op
HEROD6'f.

719.
R > : I S'K . HEY N 1A ad

p.
ad

Hp-,, N
h ed. 174..

117.

D

O R

DEMOSTIIEN.
ra CorOn .
. 331Epictet. Enchir . p . 69 . Catak. Opp . 1 .
F ad
lat. Vol . 11- p . 34 . W Y T T E N A,

ag. 81 . In den tekst leest men :

„ Waar Abrocomes eet,

beeld van Cupido zag," ax/4acve we pawa`av "Epw'ros 9ravToq
xaAludva, xai xaXXec awpcawos,xal 3vvdpai . Hierop zegt EER L •
KAM : wihi displicet. 4dditum vellem voci 3`vvelpcec aut irnep

dxXovrss aut f/mile quid.

u.e tandem dicendi ratio

xaaAiom

xdAAr Faiuxros? Her verwondert ons eenigzins, dat defchran .

zich, ter Having van zijne gisfing, dat
dere
E ER L KA M
bier iets uitgevallen is, niet beroepen hebbe op her woordje
7e, waarop toch gewoonlijk xe; met een nieuw lid der rede

volgt, fchoon dit Wet altijd gebeurt . Zie M AT T H I)E Gramm.
p. 89; . War de gisfing zelve betreft, gevoelt de Heer EER LK A M a seer wel, dat de tautologie dezelfde blijft :
xxAM'wv

XENO HON S IES . D E ANTHIA &C .
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verfchilt niets van o xdAAst r;vz v7ropf3dAAwv . Op de
vraag van E E R L K AM :
ux tandem dicendi ratio est,
xxAAiwv xdAAsc cwpcxrog? moeten wij tweeledig antwoorden .
Vooreerst, er that niet xxxAiwv xsAA . cwpt, maar xxAAiwy, xai
xaic auvapcsr : znodac de woorden get - auva,css, eene
x. a I
nadere verklaring zijn van het algemeene xaAAiwv. Bij voorb .
dives divitiis zouden wij niet gaarne zeggen ; maar zouden er
geen been in vinden, orn to zeggen : dives , et animi divitiis et
corporis . Kan men in zekeren z 'Ii niet vergelijken de uitdrukking
van ciECit ._bij Cic. Fin . II . 4, return esfe omnibus hetitjis?
Even zoo zegt men orAriOss gr6Mo: en Eh ; &M t a),xsuot . Zie H E.
Ten tweede : wij behoeven den ge .
R OD O T . p . 251 en 252 .
feerden EER L K A M niet to zeggen, dat dergelijke overtolligheden in den Itijl der Ouden niet ongewoon zijr . Zonder ons
nu juist eene plants, nan de ondcr,iavige gelijk , to kunnen
herinneren, voeren wij een paar andere voarbeelden van eene
dergelijke abundatie aan . HOMER. Odysf. T . vs . 343, ovdF Ti
pot groadvor.rpa mro8wv - ylveTas . I S 0 C R A T .
anathen . p . 504,
ed . H, W 0 L F . ;
. uppJvwv vrviawv . E U R I I D . hoenusf 3 27 .
usu
kasrAog Oxplwv Asvxav . Bndrontach . vs. 714 . agralg Tixvwv.
Men zie V A L C K . ad. hoenisf. ! . c . en W E s s E L . ad Diodor . S.
1 . p . 279, aldnar aangehaald . Voeg her eindetijk NJ JULIAN.
167. D . &vxAAoiwrsg xa'rk yr"xaav JsAAciwvsy , en R E I T z ad
Lucian . II. p . 753 . Wij willen met dat al voor de ongefchon,
denheid der plaats niet infaan . Met ons ge voel en met den
fliji van X E N O H . E H E S . raadplegende , komt het ons niet
onwaarfchijnlijIt voor, dat achterduvciµes het woord 4uxyg is uit .
gevallen . Op deze wijze zou de tegenflelling van xc ) og oa."'Cazog
en Bvvapccg 4iUxtiigvolledig ziju . En dit is, zoo als gezegd is, in
den fliji Van X E N 0 H . E HE S . Zoo lezen wij op deze z elf.
d e pag I , lin. 5 , Tk TOV BaSicaTOg xzAa raf T4 7y ; 4ivx ;, g vyafa:
ell lin . 10, 11 , Irk Tag dvyi;g xaTopfapcxrx x4-To TO"v cwuaTOg
xAAog . Vergel . ook X E N O H . e4gefil. XI . 14- adjzaTOg io'yvg -WY T .
~vZy ; j41AN en H E RA C L 11), .4lleg . p. 435 , aangeh . door
L U T A R C H . De educat .
uer. p . tai
T E N B . Op
. ed . Oxon .
in 8vo . De verbinding van xdAAjwv met xdA,~ss fchijnt minder
zwarigheid to hebben, dan met 3vvayes. De uitdrukking,
fchoon van krachc, klinkt zoo zonderling, dat wij ons niet
begrijpen, hoe de Heer E E R L IS A M
dit met flilzwijgen
heeft kunnen vootbijgaan . De zwarigheid ware weggenomen,
zoo wij (gelijk H E M S T $ R H . Op eene andere plaats voor.
that,
F 4
Twig
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float, pag e to8) voor xaAAiwv lazen xpafzrwv. Evenwel is dit
nier noodzakelijk . Her is niet ongewoon bij de Grieken en
Romeinen, dot zij 8dn verbuns of adjectivuns bij twee fub.
flantiva voegen, waarvan, tilt kracht hunner beteekenis, flechts
ten bj dat verbum of adjectivum kan gevoegd worden, ge .
lijk bier xxAAtwv, uit krachc zijner beteekenis, alleen op
xiAAsc, en niet op avvkusc, kan floan . Als c I C E R O zegt
pro Roscio lmer . Cap . VIII . Cum eodem tempore et ea, qux
preterita funs, et ea qux videntur inflare, preparet ; dan
past tilt preparare alleen bij quo vid. inflare, en niet bij
pr
.eterita . Men zie vooral den Scholiast op s o H o C L . Electr .
vs . 4-.8, aangehaald door D A V I E S op c r c . Nat . D . 1 . 17,
en door w E S S E L . op H,E it O D a T. p . 233 5, die ook meer
voorbeelden bijbrengen . Men moet derhalve bij avvatcsa bet
woord xps rmwv, of lets dergelijks, denken .
(Her vervolg en floc hierna .)

De Schuld. Treurfpel, in vier Bedrijven . Door A D 0 L F
31 0 L L N It R . Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Rotterdam ,
bij A . May van Vollenlioven . 1819 . In gr. 8vo . 122 Bl.

f I- .

.

Wij

hadden dit ltuk voorheen in de oorfpronkelijke taal en
vorm gelezen. Nij kunnen niet onckennen, dat de vergelij .
king, tot welke wij alzoo in ftaat zijn, voor de vertaliug
zeer ongnnflig is. Deze mogc zelfs met de meeste naauwkeurigheid zijn vervaardigd, dat blijkbaar her geval niet is,
vele zaken, welke in gebonden rede zeer goed luiden, zijn
aanftootelijk in proza . De verzen herinneren ons van den
beginne aan, en zonder ophouden, dot wij nier in de ge.
wone, maar in eeue dichterlijke wereld zijn ; en derzelver
harmonic wiegt onze fcherpzinnigheid in flaap, om veel ongeloofelijks geheel niec op to merken . Er is intusfchen in
tic boekje niet weinig, dat then fluijer behoeft . Niet flechts
de taken, maar ook de woorden ; door men menigmaal fpelingen van bet vernuft opmerkt, die, van een' levendigen,
vc uchtbaren geest gecuigende, en in dichterlijlce too] welligt
geheel verfchoonbaar, in ongehonden rede nier onbemerkt,
als ware her, kunnen voorbijgaau.

In.

A . A'
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Indien bet echter niet anders, dan op deze wijze, kon ge.
fchieden, dat bet werkje ons wend, zoo bedanken wij den
vertaler opregt voor zijnen arbeid . Hetzelve toch is, in ons
oog, een voortbrengfel, dat niet zoo ongemerkt behoort
voorbij to gaan. In Duitschland heeft bet veel opziens ge.
baard . Door zeer geachte tijdfchriftell is bet uitvoerig beg
oordeeld, en boven de beste voortbrengfelen dier natie in bet
tragifche vak gefteld, fchoon een eerfteling des onbekenden
tchrijvers . Inderdaad, bet is wegiepend, met uitftekend veel
gevoel en kennis ,van her menfchelijk hart, gefchreven, in
zijnen ganfchen omvang hoogstvernuftig gedacht, ten aanzien
der karakters belangrijk , fcherp en natuurlijk geteekend ; ter.
wijl de eenheid van tijd en plaats (ailes gebeurt op d6nen
avond en in hetzelfde huis) gelukkig en ongedwongen wordt
bewaard .
Her is niet gemakkelijk, eene fchets van bet geheel to geven, die tegelijk kort, duidelijk, en gefchiltt is, om de
hoofdpunten in de voorileliing to doen kennen . Doch wit
moeten her beproeven .
De Noordfche Gravin V A N o R I N D U R was in vroegeren
tijd naar Spanje vertrokken , om, bij de afwezigheid haars
echtgenoots in den oorlog, aldaar gezondheid in haren zwangeren toefland op to doen ; nogtans onder een' vreemden
naam . Daar geraakt zij in vriendfchap met eene edele Kas .
tiliaanfche vrouw in gelijke omfiandigheden, welke, door
eene bedelende en afgewezene Heidin met den vloek bedreigd,
dat hare vruchc zijnen ouderen broeder ; een kind san bare
hand , zou vermoorden, ten laatfte befluit, bet door haar
ter wereld gebragte to verwijderen . Her wordt dan gegeven
aan de vreemde Gravin, die, haar kind verloren hebbende,
dit in deszelfs plaatfe aanneemt . Ongelukkig blijfc bet ge.
heim, na hare- terugkomst, flier altijd verborgen, maar eerst
aan den echtgenoot, daarna, door hem, aan den gewaanden
zoon medegedeeld . Nu gevoelt deze zich onwedrftaanbaar
naar Spanje heengetrokken, geraakt daar met zijnen, hem orbekenden, broeder bevriend, verlieft op deszelfs huisvronw,
en doorfchiet hem op de jags . Niemand eenig vermoeden
tegen hem koeSterende, huwt hij de weduwe, en trekt met
deze en haren voorzoon naar zijn land terug .
Dit alles is voorafgegaan, de grond en de aanleiding tot
bet treurfpel . Er is federt een geruime tUd in onrustigo ev
kin .
F g
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kinderlooze Iiefde gefleten . Hot is juist de dag, dat de dood
des eerflen echtgenoots verjaarr. De tweede bevindt zich
op de jagt, en zijn lang vertoeven baart onrust . Op den .
zelfden ofd verfchijnt een aanzienlijke Spaniaard op bet lot,
die den Graaf bljjft toeven . Doze verfchijnt eindelijk, be .
fpat met bet blood van een wild zwijn, al worftelende door
hem afgemaakt . Het eerst bezochc door zijne zuster, laat
hij zich cegen haar in gefprek ontvalten, dat zij elkander in
den bloede niet beflaan ; bet meisje, op doze tijding ontfield en verfchrikt, deelc zulks san zijne echtgenoote mode,
die, de zaak mast half begrijpende , in woedende jaloezif
tot hem vliegt. Dic geeft aanleiding tot fmartelijke herinne=
ringen, en onder dezelve treedt de vreemdeling binnen ..- de
wader des vermoorden, hem volkomen gelijkende, en bij den
Graaf onbekend . Langzamerhand komt nu alles aan bet lichr .
De oude man heefc zijnen zoon en den moordenaar van ziJ .
nen zoon in denzelfden perfoon gevonden .
Hiermede is de vertooning tot bet vierde en laatfte bedrijf
genaderd . De vader vergeeft zijnen noon ; fchoon hij daarna, door begrippen van eer misleid, hem nog eenmaal tot
een tweFgevecht wil dwingen . De ander wil eerst op bet
fchavot zijne misdaad boeten ; daarna fchijnt hij naar zijne
zuster to hooren , om bet opperbevel in eenen dreigenden
oorlog to verzoeken ; later beIoofc hij den Kastiliaau, hem
to volgen ; doch zelfmoord is bet uiteinde, Zijne vrouw,
die hem (zoowel als de grijsaard) vooraf vergeeft, had ge .
noopt, hell biJ de Roomfche kerk to zoeken, voigt zijn
voorbeeld in den dood ; wanneer vader, zuster en zoon toe .
fchieten, om bet laatfte tooneel to voltootjen .
Dit alles is door den Richter zeer nacuurlijk to zamen ge .
fchakeld . Vooral de bijkomende perfonen van zuster en zoon
leveren fchoone karakters op ., die bet geheel tefFens meet
eenheid en verfaheidenheid bijzetten. De gang en onrwikkeling verfchillen wel van bet gewone treur4fpel , maar verliezen
daarbij , in vele opzigten, niet . In bet kort, wij hebbei)
ons gunflig gevoelen over flof en vorm reeds uitgefproken .
Intusfchen hebben wij toch ook ooze bedenkingen ; zoo
als misfchien reeds daaruit blijkt, dat bet dunne kleed van
den ongebonden' fliJl ons ontoereikendvoorkomr, om eene en
Were onnatuuriijkbeden to bedekken . Er komc, namelijk,
-Al to veel in voot van doukere befeffen, ten opzigte zoowel
van

DE SCHULD .
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la, deze onver.
vaxi beftaande zaken als van toekomftige .
klaarbare gevoelens maken veelal de fpil nit, waarop gefprekken en uickomften draaijen ; even of, bi} voorbeeld, de
bloedverwantfchap, ook zonder eenige wetenfchap van de .
zelve, zich luide en perk in bet binneufte zou doen hooren .
Misfchien ligt her een en ander in den mystieken geest des
tijds, die Duicschland beheerscht ; en daarom zullen deze
fouten ook niet tegengegaan, maar veeleer geftreeid en uitge .
lokt zijn : aithans een later fluk van denzelfden fchrijver
heeft, in ons oog, al deszelfs glans verdoofd door deze
dampen, waariu bet van droomen en fpoken, en wij weten
Met wat. a l , krielt.
Onze andere bedeuking heeft den algemeenen afloop ten
doel . Her uiteinde is bet vreemdl a en misfchien bet flechtite . Moeten, kunnen wij refit medelijden hebben met perfonen, die zoo beredeneerd, zoo kalm hec leven verlaten?
Ongelukkig kennen of herinneren wij ons den Cate van ADD i s o N Met genoeg, om to weten, of daarmede iecs derge .
lifts plaats hebbe. Doch, hoe dic zij , fchrik en medelijden,
welke inzonderheid op bet lot plegen to werken, worden
bier opzettelijk verzacht . En, hetgene erger is, deze ver .
zachting heeft iecs onzedelijks en gevaarlijks in ; alsof een
zelfmoord gefchikt ware, om grove zonden of to wasfchen .
De Latijnfche fpreuk, door den fchrijver gebezigd, duidt in .
derdaad aatl, dat hij de vlugt, in zulke omftandigheden, als
bier pleats hadden, voor geraden houdc . En fchoou de ver.
taler een ander motto heeft gekozen, dit past daarom niet
zoo terftond geheei op de voorgetelde zaale .
Zoo erg, nogtans, fchouwen wij bet kwaad niet, of wij
durven de lektuur van dit treurfpel gerustelijk aanbevelen,
dat, onzes achtens, ook op bet tooneel genoegen zou kunuen geven .

Dichterlijke Bloernhof van A . L . B A R B A Z. Te Amflerdam,
bij J C . van Kesceren . t0 t3 . In gr. 8vo . 368 Bl. f 3 .12- :
Hetgene wij bier oncvangen, beftaat, voor bet grootfte deel,
in voorlezingen, door den Heer B AR B A z, van tijd tot tijd,
gedaan, in de Maatfchappij Felix Meritis, to Amsterdam,
als

$$
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BARRAZ

als : r. roeven van dichtmatige Schilderkunst, of Gakrij van
Diehttafereelen ; z . Scipio, overwinnaar van zich zelven ; 3 . De
Droom des Levens ; 4. De Herfst van bet jaar r815 ; 5 . De
Winter ; 6 . De Tempel der Fertuin ; 7. De Bedilzucht ; 8.
Natuurbefchouwing in de jaren 1816 en 1817, in twee Zan.
gen ; 9. Alexander Menzikof, of Hoogheid en Ternedering .
- Voorts ziju de uitgebreidere ilukken : 1 . Brief eens Re.
nreinfchen Burgers aan Nero, na den brand van Rome ; 2.
Triomf der Ontucht in de Amflelflad, ender bet Fransch beheer, 1810-1813 ; 3 . leidooi voor de Regtbank van Apollo
door de Mrs. Metrophilus en rozanius ; 4 . Le Trafzc des NJ,gres aboli, en deux Chants ; 5. Deszelfs vertaling ; 6. De Too.
neelist, Leerdicht, Tweede Zang. (De eerfle is reeds in 18 to,
in 's Dichters Mengelwerken, uitgegeven.) 7. Berfie Bedrijf
van bet Treurfpel Sertorius, naar bet Fransch van Corneille ;
en 8 . Eerfle Bedrijf van bet Blijfpel Harpagon, of de Trek,
naar bet Fransck van Moliere . Eindelijk zijn bier een aantel kleinere flukjes van velerlei card tusfchen gevoegd . --Dit
geheel noemt de Heer D A R 8 A z een' Bloemhof, waarin men
(zegt hij in de inleiding)
zich frisfche Rozen
Bevallig zal zien tegenblozen,
Terheven Tulp en Anemoon,
Veelkleurig, fier op doseh en kroon,
Zal pralen zien, als hoffieraden,
Wier groenend loof boar luister bied,
Doch zal, om 't rijke van haar bladen , (?)
Het Veldviooltje ook niet verfmaden,
Zoo min als 't kleen Vergeet-mij-niet .
Wij zien bier meer een' zoogenoemden Engel/chen iuin,
waarin allerlei bloemdragende heesters en ander hag gewas,
zelfs hooge boomen, groeijen, en bier en dear een enkel
bloempartijtje voorkomt, dan een' enkelen Bloemhof. - Frisch
kunnen wij alles niet noemen . Wij vonden non boomen en
heesters vrij wet welig bout en kwijnende takken, en non de
bloemen veel verwelkt bled . Ook zou de fchoffel, zoowel
nis bet fnoeimes, er heel wet werks kunnen vinden . Zij, die
rifles uitgelezen en even proper willen hebben, zullen dus
bier (vreezeu wij) zich niet zeer voldaan zien ; meat bet meeste

DICHTE&L1JIIE BLOLMHOF .
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to deel van het publiek, dat niet vele botanifche kennis heeft
en zoo naauw niet fchouwt, zal waarfchijnlijk den Heer s ABB A z gaarne danken , dat hij bet zijnen hof ontfloten heefc.
Her kan zich dan nu verlastigen ; en niemand late zich terug .
houden, uit vrees, dat de eigenaar een groot heer is, die
hem welligt met trots zon kunnen tegenkomen ; want h ;j verzekert ons, dat hij een nederig man is,
Die, zonder praal, of trotfchen waan,
Reeds wijsgeer in zijti jonglings dagen,
Des waerelds fchijnglans kon verfmal n,
Doch, nit bet duister opgetlaan,
Nochtans een eigen vaart dorst wagen,
Langs ongewezen gloribaan .
Elk moet ondertusfchen voor zich zelven weten, hoe hij
met den Heer BAItBAZ fta ., en of hij ook reden hebbe, om
to vermoeden, dat hij niet welkom zou zijn, zoo hij ook
eens kwam wandelen : want her komt ons voor, dat zijn Ed .
tegen tbmmigen Wet welgemutst is . Men oordeele uit de
volgende regelen
Zijn ziel, ver boven 't ftof verheven,
Belagcht der Grooten ijdle gunsc,
Meest valfche regrets in de kunst,
In ed'Ien zangtoon onbedreven ;
Hij ziet hen vaak, nit trotsch gevoel,
Minachtend, voor verdienflen koel ;
Ill) ziet fortuin den prijs bedeelen
Zelfs in Apolloos heiligdom
Homeer' zwerfc blind en beedlend om,
Ondanks zijn godlijk cyterfpeten ;
Mast Nero, then zij grootsch lauriert,
Als hij zijn dwaze zangdrifc viert,
Op 't Schouwtoneel van 't fpottend Romen,
Mag 's vleijers bandgeklap bekomen,
Omdat een kroon zijn fchedel fiert .

Dicht.

go

J, T . BERTRAM

Jlichtvruchten, in eenige gewoekerde uren gekweekt, door j, Ti
B E R T R A M. Te dmJlerdam , bij J . Aarinkfen . 1819. In

gr. 8vo . YIII en 68 BI . f i - a - :

De kweeker dezer dichtvruchten, de Heer $ERTR

AM, Kaa
techifeermeester re Amterdam, befchouwt het zelf, naar luid
van zijn Voorberigc, als bijkans (?) vermecel , dat hij met
zijne gedichten, (?) die, gelijk hij met volkomene waarheid
zegr, pier naar den roem kunnen dingen van meestertukketi
to zijn, to voorfchijn durfc treden, in eenen tijd, waarin zoo
vele uitmuntende Dlchters, die ons waarlijk meestertukken
leveren, ons op dezelve vergascen . Dan, geene zucht naar
roem, (verklaart hij) njaar wel de begeerce, om eenig nut
to tichten, lpoorde hem daartoe aan ; en her zal hem genoeg
zijn, zoo zijne gedichten, (waarlijk, dic woord wil ons
moeijelijk nit d~ pen!) hoe gebrekkelijk dan ook in andere
opzigten , door bevoegde kunstregters , als niec geheel on .
ftnake!ijke vruchten voor den kiefchen fmaak onzer landge •
nooten geoordeeld worden . War zullen wij nu zeggen? De
fmaken zijn verfchillend . Her keurigst oofc - perziken,
druiven, abrikozen enz . - gevalt ons best ; en fchoon wij,
als wij deze in overvloed hebben, echcer nu en dan ook nog
wel eens eene peer of appel willen eten, zoo pasferen wij
ons Loch liever van bet desrert , als men ons niet dan knol .
len beeft voor to zecten . Ondertusfchen, knollen kunnen ,
in bunne foort, loch oolt goed, en hij, die ze kweekt, even
verdienflelijk zijn als bij, die ns van meloenen voorziet ;
en menig een zou liever de laatte, dan de eerfle, misfen .
Derhalve elk zijne meug! WO mogen lijden, dat fommigen
deze vruchten lekker vinden . ZW'ij willen zelfs niec zeggen,
hoe zij ons voldaan hebben, onidat wij niemand willen af .
fchrikken van ze to proeven . Zelfs willen wij her goede
oogmerk prijten. Wis en waarachtig! Welk regc hebben wij
ook, om to eifchen, du elk fleclits zal kweeken hergene
ms wel fmaakt? Vive de Knollenwarmoezier, zoowel als de
Ananastover! Doch, met permisfie van den Heer ngRTRAM,
wij bopen niec , dat hij ons Letteroefenaars bcdoelt door ddn
der Maandwerken, hetwelk hem, door eene beoordeeling,
zou hebben aangemoedigd, om deze zijne vruchten ter open .
ba'
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Clare marks to brengen : want, op ooze Recenfententrouw,
wij hebben dit nooit in den zin gehad . De knollenmarkt is
waarlijk altijd to overgoten, om iemand to animeren, om er
nog al meer aan to voeren ; en, om nu regt duidelijk to
fpreken, wij ontraden zijn Ed ., in alien ernst, om, in een vol .
gend jaar, gelijk hij zich daartoe niet ougenegen verklaart,
met een nieuw gewas aan to komen. -- Ondertusfchen ne .
men wij hiermede niets terug van den welverdienden lof,
dien wij hem voorheen, over andere produkten van zijnen
akker, welmeenend gegeven hebben .

Louife van Vergy, of het vermogen der Hartstogten . Naar
A C C A It D .
Te Amfferdam , bij J. C .
het Fransch van
van Kesteren. ISIS . In gr . 8vo . 354 BI- f 1- :- :

A7

I ij konden uit dezen fraaijen Roman eene aardige verzameling van kernachtige gezegden eh goede lesfen leveren ;
met zoodanige is dezelve doorweven .
,, De overeeniiemming tusfchen broeders en zusters ont .
Shat veeltijds nit eenen gelijken graad van teederheid en ge .
negenheid, die verflandige ouders wijsfelijk weten to betoonen ."
" Hoe gelukkig zou de mensch zijn, indien hij zich zelven konde overwinnen! Maar met dit zeldzaam voordeel
werd flechts een klein deel der menfchen begunaigd : daarom
zal men waarfcbijnlijk, to alien tijde, de wijzen op dit on .
dermaanfche kunnen tellen ; terwijl de dwazen to zeer vero
menigvuldigen, en daarom zulks onmogelijk makes ."
,, Koele redenaars! vaart Met to zeer uit over de driften ;
wijst ons veeleer den weg, om bet fchadelijke derzelve to
kunnen mijden ; leert ons dezelve beteugelen, en hoe wij
handelen moeten, wanneer de liefde ons hart beheerscht ."
,, Eene goede opvoeding gaat nimmer geheel en al verlo .
ren ; zij Iaat Heeds fporen van goede zeden na, en uit goede
zeden words bet waar geluk geboren.
„ Een deugdzaam befluit vertragen, is hetzelve vernieti .
gen," enz .
Wij noemen dezen Roman fraai, nietsegenflaande eene en
andere hooge onwaarfchijnlijkheid, rermoeijende gevechten,
eene
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tene fpookverfchijning zonder eenige opheldering, en w.-,r
ons al meer in dezelve mishaagt : want bij dit wiles bleef on
ze aandacht gefpannen ; wij Wen met deelneming, en, als
men dan in romanlektuur fmaak vindt, is bet goed, dat er
nu en dan voor verfland en hart nuttig voedfel met de lekkernij verbonden is . De hartstogten, tegen welke bier gewaarfchuwd wordt, zijn eigenlijk de tot jaloezij opgewoudene liefde, en zucht naar heerfchappij en grootheid . Men
Jon ook tegen nog andere waarfcbuwen . Het werL Iron
even goed G A n R I e L E a1S L O U I S E van f, ergy heeten . A RINAUD, DUBELOY en Mej . DE LUSAN en de oude
Bourgondifche kronijken gaveu den Schrijver bouwiloffen .
Bet verhaal , dot op Gefchiedenis wenkt en op dezelve gegrond is, zal met genoegen gelezen worden ; want ook bet
akelige en ontzettende behaagt, en liefde en beminnelijkheid
fpelen de hoofdrol en triomferen aan bet einde.
Een ftelregel, bier en daar doorflrateude, en, immers een .
maal, flellig geuit, mishaagt ons : die of die zou geworden
zijn, dat bii wenschte to wezen : een wijs wan en een gelukkig echtgenoot ; maar zijne beflem :ping wilde dit niet, en men
weet, dat elk flerveling op deze wereld aan de zip'ne is onderworpen . Neen 1- wij weten dit niet ; wij gunnen denFranschman deze zijne zoogenoemde wetenfchap ; mast een Noodlot, onder welk eenen naam of gedaante dan ook, is ons een
affchuw.

De Heine Jack . Eene Gefchiedenis voor het Algemeen . Vrif
gevolgd near bet Engelsch . Zeer gefchikr tit een Leesboek .
je voor de Jeugd . Te Hoorn, bij J . Vermande. 1818 . In
I2mo . Iob Bl. f :-8- :
Onze jeugd is den werkzamen en kundigen Rector j. s .
s w A A .N, to Hoorn , dank fchuldig voor deze vernieuwde,
verbeterde, en van taal- en fpetfouten gezuiverde, vertaling
van dit zeer onderhondend gefchreven romagtisch verhaal,
in hetwelk dezelve zich eenen kieinen, armen vondeling ziet
voorgefteld, die, bij vele afwisfelende lotgevallen, door eene
goede inborst, fcbranderheid en vlijt, tot eenen goeden (land
kwam, een nuttig en geacht lid der burgerlijke maatfchappij
werd, en waarlijk bet beste aardfche geluk in eene ruime
mate genoot. Het boekje is der Maatfchappije : Tot Nut van
't Algemeen, opgedragen, en verdienl inderdaad vereerende
goedkeuring en aanprijzing van deze weldadige ilichting .
In No . I, bladz . 38, reg. 14, v . b ., ftaat : Schfjftfibe,
lees : Schytfche ,

BOEKBESCHOUWING .
B/bel. llde Stuk ; bevtsttende de Boeken van Yozua,
de Rigteren, Ruth, Samuil, de Koningen, de Chroniken, Ezra, Nehemia en Esther . Uitgegeven door
J . H . VAN n 1. r.

ALM.

Te Leyden, bij D . du

Mortier enZoon . 1819 . Ingr .4to. 384131. f9 .14- :

V y ijvndeos,rwijbethadnurvewach,
ten, met dit Tweede Stuk van des Eloogleeraars gewigtig Bijbelwerk verrast, hetwelk wij, na de oplettendlte
doorbladering, overal even doorwrocht hebben gevon .
den . Wij moeten er onze verbazing over betuigen, dat
zijn Ed. in ftaat geweest is, dit vervolg zoo fpoedig to
leveren ; daar bet toch bekend is, dat hij, buiten dat,
ook andere en belangrijke bezigheden heeft, en de uit .
gaaf zijner fehoone Leerredenen, Verhandelingen en Re .

devoes'lngen, en zijns Bijbels voor de ;feugd, intusfchen
mede niet ftilftaat .

Welk eene arbeidzaamheid, en dat

in zoo gevorderden leeftijd 1 Dat maar zulk eene infpanning voor zijne gezondheid Met nadeelig worde
Hoe hartelijk wij ook met velen wenfchen, dat dit Bij •
belwerk Met tragelijk voortga , wij kunnen toch den
wensch niet onderdrukken , dat zijn Ed. zich met betzelve langzaam haaste ; opdat to groote fpoed, in bet
vervolg, geene oorzaak worde van trageren voortgang,
of (hetgene God verhoede 1)

van afgebroken' atbeid .

Daartoe fpare hem de Vader der Lichten in wellkand,
en fchenite hem, in evenredigheid met den lust, ook
de krachten, om, ten gemeenen nutte, werkzaatn tb
zijn 1
Over den card zijfs werks behoeven wij ons , na de
breede aankondiging, welke wit daarvan, in No. Ii
van 1819 onzes Maandffbrifts, gedaan hebben, thans
niet uit to laten . W# hebben nu flechts to berigten,
-dat
G
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dot zijn Ed ., getrouw aan zijn ontwerp en zijne toezeggingen, voortgaat, met den tekst der oude verta .
ling, waar bij bet noodig acht verbeterd, to leveren,
en dot zijne vertaling altijd vertaling blijft , en nooit ,
zoo als anders, bi rj zulk eene verbetering, wel eens bet
geval is, omfchrj,ving wordt, ja dot zijn Ed . de letter,
bier en daar, misf'chien wet eens wat al to fchroomvallig volgt . Althans wij zouden, als de uitdrukking nu
en dan, naar ons taaleigen, wat al to vreemd klinkt,
geese zwarigheid waken , om een bij ons eigenaardiger
woord to gebruiken, dan zijn Ed . fomtijds doct . Zoo
zouden wij , bij voorbeeld, j o s . II : a, voor bet land
uitvorfchen, (hetwel'.c men toch in onze taal niet zegt)
voor verfmolten, (old .
liever verfpieden fchrijven ;
v. 24) zouden wij liever ftellen radeloos, of van wed
beroofd, enz . -- Ten aanzien der Karitteekeningen moeten wij zeggen, dot zij eer fchaarfcher geworden, dan
vermenigvuldigd zijn ; en dot bet fchijnt, dot onze
wensch, dat, vo r bet vervolg, e n bekwa m en opd
lettend man den Hoogleeraar, in dit opzigt, den arbeid
mogte helpen verligten, niet is vervuld geworden . Maar
wat de ,Iannierkingen betreft, deze zijn, even als to
voren, zorgvuldig bearbeid, zoodat elk, die, ook zonder ander behulp, dezen Bijbel leest, doorgaans in
ilaat gefteld wordt, om denzelven to verftaan . -'Vat,,
in bet verhaai der heilige Schrijveren, bier en daar, ver.
Ward voorkomt, wordt uit elkander genet en in orde
gebragt ; fchijnflrijdigheden worden vereffend ; hoe bet
verhaalde zich heeft toegedragen, of kunnen toedragen, words aangewezen ; bedenkingen en zwarigheden
worden opgelost ; uit de Oosterfcbe oudheden, die nie .
mad beter kent , dan de kleer V A N D E R A L M, wor.
den vele bijzonderheden keurlijk toegelicht en opgehelderd, enz . - Met yen woord, in zulk een kort beftek
beifaat, noch in onze, noch (zoo veel wij weten) in
cenige andere tool , zulk een (chat tot regt verf{ and van
bet voor alien, die bet ,als oorkonde van waarlijk God .
delijke penbaringen, aannemen, onfchatbaar Boek .
On-
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Onze Isezers vertvachten welligt, dat wii weder, zoo
a1s bij otize vorige aankondigin :g , bet een en ander uit
de veranderde Vertaling en de .1at werkingen zullen aan•
ilippen, om bet beiang van beide nader to doen kennen ; en wij willen hieraan to eer voldoen, opdat blij .
ken moge , dat wij het werk niet maar oppervlakkig
hebben ingezien . -- De Iloogleeraar zal, zoo wij vertrouAwen, ons gereedelijk, hetgene wij daar weder van
onze eigenb aanmerkingen, met alle befcheidenheid en
onderwerping aan beter oordeel, tfs{chen mogen vlech .
ten, ten goede houden . Het kan toch de hooge waarde
van zijnen arbeid, in deszeifs geheel befchouwd, Been
aasje verminderen .
J o s . IX: 33 flaat itt de of de vertaling : , Onder ulieden zullen niet afgefneden worden knechten ." Daarvoor
lezen wij bij den Heer v n N D i:. r, a n L M : „ Er zal onder ulieden niemand wezen, die gven dienstknecht zij ."
De 0. V. beefs,1 o s . XV: i g : „ Zij porde hem aan,
om een veld van baren vader to begeeren ." v . D . .
„ rim van haren vader-een' akizer to molten vragen ."
Voor : „ zij porde hem aan ," zouden wij liever gelezen
hebben : „ zij drong bij item aan," of : „ zij bad hem
ernftig," of iets dergeliiks .
j o s . XVII : id . 0 . V. „ Het gebergte zou ons niet
genoegzaam zijn ." V. D . . „ Er is geen bergachtig
land meer voor ons to vinden ." •-- Vs . ip, iii . 0 . V.
,, Gij 2ult Been bin lot hebben, maar bet gebergte zal
uwe zijn , en, dewijl bet eon woud is, zoo houw bet
if, zoo zullen iijne uitgangen uwe zijn ." v. D . .
Gelijk bet
„ Gij behoeft niet maar een lot to hebben .
gebergte bet uwe is, zoo ook bet. woud. Houw bet af,
zoo zal bet uwe zijn tot aan zijn ttiterst einde ."
J o s . XXII : ii . 0 . V . „ Aan de ziide der kinderen
israels ." v . D . r. „ Aan de overzijde."
Rigt . III : 9.2 env. heeft de 0 . V . , Ehud flak Eglon
its den bulk, dat de drek uitging," enz . Deze plaats
luidt bij den Heer v . D . . &ldus : „ Dhud duwde Egloin
den dolle in Aijnen built, en hi Zing wag door hot voor+
fluke
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ituk. Voorts ging hij near buiten fangs den afzander .
lijken trap , nadat hij de deuren der opperzale achter
zich gefloten en gegtrendeld had. Nadat liij uitgegaan
was, zoo kwanmen 's Koniugs dienaars , maar zagen ,
dat, ziet, de deuren der oppeaaaIe gegrendeld waxen .
Als zij nu tot verlegen wordens toe gewacht had .
den, - zoo namen zij een werktuig, waarmede zij ze
openden ." -- Men zak. bjj vergelijking, zien, dat bier
veel veranderd is, ft bet verbaalde duidelijker is geworden . Wij twijiielen echter, of alles wel rigtig zij .
Aithans van een *trktuig, waarmede men, van bui.
ten, de binnengrelbdels van eene dear kale fchuiven,
hebben wij geen denkbeeld : en werd de dear aan ituk
gehakt, dan zon de tekst anderb Widen. Ook begrijpen
wij niet, waarom de dienaars niet door de dear kwa .
men, waardoor E.hud was uitgegaan , en welke hij voorzeker, uitgaande, van binnen niet bad kunnen grendelen.
In vers a¢ is yet nog veranderd in welgedaan .
In Rigt. IV: z8, is : „ zij bedekte hem met eene de.
ken," verwisfeld voor : „ zij verfchool hem achter een
tapijt."
Rigs. X;III : 16. beet : „indien gij een brandoffer zult
doen," - „ zoo gij lets bereiden wilt."
Riot. M
l: go. wordt de echte lezing van Mozes
poor Manasfe h rfeld.

I SAM VII: A. werdt gezegd : „ alzoo rigtede Sa.
muel de kinderen Israels .t° De Heer V . D . . heeft :

,, en Samuel werd rigter over de kinderen Israels ."
Voor eaten beeft zijn Ed . I $A U. X: .22 . de bagaad.
,ale ; zoo ook elders.
2 S A IS. V : 23, 24 . lezen wij in de gew . vent.
„Trekt ow tot achter hen, dat go aan hen komt van
rerAe moerbezitfnboomen, en bet gefchiede, als
hoort
bet geruisch van cenen gang in de roppen der
go
moerbezianboomen, daft rept u ." Hiervoor heeft de
Beer v.u. . : , Omfingel hen van de acbteraijde, zoo.
dat gij tot ben kount van den kant van (bet gebergte)
I3eeliaim : en bet zal geftbieden, als gij hoort bet ge.
luid
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laid eena menfchengangs op de toppen van Bechaim,
vas dan tgoedig aan."
S A as . XXIV: x. O. V . , De Heer porde David
aan tegen hen ." v. n . . „ Toen iemand under hen
David aanporde ." En in de gelijklnidende plaits,
z Chron. XXI : x . 0 . V . „ DE Satan." v. D . .
~, EEN Satan ."
2 Kon. II : 23, 24. 0. V.
„ Kleine jongens uit de
ftad, die befpotteden hem, en zeiden tot hem, kaalkop ga op . -- Toen kwamen twee beeren,"' enz . V . D . .
„Er gingen jonge knapen uit de flad, en fpogen naar
hem, en zeiden tot hem : uit der, weg, kaalkop! - •
Toen kwamen er twee beerinnen," enz . -- Het : kaal ,
kop, ga op ! (als befpotting van Elia's opvaart, -vair ook op, kaalkop f) behaagt ons beter .
2 Kon. VI: 22 . 0. V. „ Zoudt gij ook flaan, then
gij met uw zwaard en met uwen bong gevangen hadt ?"
v. D . . „ Dien gij met uw zwaard en met uwen boog
overweldigt, then moogt gij dooden ."
Vs- 27. 0. V.
„ De Heer helpt u niet ." v. D . r. n Laat de Heer
u to hulp komen ."
E Z R A T: 9. 0. V . „ Mesfen ." v . D . . „ ZVietook=
fchalen." -- Doch genoeg van de Yertaling . Nu nog
bet een en ander uit de Aanteeken€ngen .
Op j o s . VIII : i8 . words de vraag, hoe bet opfte .
ken der fpies van den Veidheer, door de hinderlaag,
(want daartoe bepaalt bet de Ileer V. D . .) op wi$er
afftand gezien kon warden, vernuftig verkiaard, door
de onderitelling, dat bet fein, op verfchillende afftam .
den, herhaald werd . Het was dus eene foort var} te.
legraphiscb bevel, om de ftad to gaan vermeesteren .
J08- IX: 4. fiaat van de Gibeoniten : „ Toen zij
hoorden, wat Joaua gedaan had aan Jericho en Ai,
zoo handelden zij ook met list ." -- ,, War dit woordje oak op ziet, (zegt de Heer V . D . r.) is tnoeijelijk to
raden , daar or van geene list vooraf gaat ." -- Ons
dunkt bet tegendeel . Voor Ai was de list blijkbaar de
hinderlaag . Maar wit voor Jericho? Vermoedelijk de
vreed .
G 3
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yaeedzante omtrekking der flad , zes dagett ling anmaal, om de belegerden of to trekken, en op deb se,
yenden deg zevennWl, onl hen to doen depken, dat
zij nu in het geheel geen' aanual to duehtenc hadden ;
daar intusfcheu hierop eensklaps en yolf1rekt onver •
waclxt een algemeene dorm volgde, bij welken de fad
nu gemakkelijk veroverd werd, hetwelk wellagt wend
uitgedrukt dooor : hare muren vielen van zelve otn .
Volgens Rtgt . VI:. Ii. dorschte Gideon tarwe hij de
. yertaalt dit : hij floeg ze uii
pers . De Heer v.
.
ter plaatfe der w1jnpers ; en teekent aan : „ De gewone
avijs van florfchen gefchiedde door os fen ; doch Gideon
durfde de tarwe niet op den dorsclivloer, die in de open
Jucht was, brengen ; maar voerde ze in eeue plaats,
waar geene gelegenheid was, or 4e andej, dan met
den ftok, of vlegel, uit to flaan ."

Rigt. XV : 15 . Simfon verflaat duizend Filistijnov.
met een ezelskinnebakken . „ Dit was (zegt v . D . .)
voorwaar geen knuppel ; het was een weinig befchadi .
gend werktuig, SimfDn van minder dienst, dan zijne
enkele vuisten zouden geweest zijn . Ilij deed dit tot
een teeken, hoe weinig hij, de Filistijuen telde ." En :
,, de voorpost der Filistijuen behond uit duizend man

deze alien joeg hij op de vlugt, velen daarvan doodenHoe
de ." Dit laat zich echter moeijelijk begrijpen .
vlugtende
vijanden
,
velen
dooden met
j:an men ; onder
een werktuig, waarmede men nog minder doen kon,
dan met de enkele vuisten, en waarmede dus elke flag
gewis geen doodflag was?
i SAm . XIV : 13 . „ j3reng de azke Gods berwaarts :
(want de arke Gods was to dien dage bij de kindereu
Israels .") Hier wordt de lezhig der Griekfobe overzet.
zing als zeer waarfchijnlijk voorgedragen . Zij beef€ :
,, Trek den Ephod aan : want liii droeg den l phod to
dien dage voor 1~et aangezigt van Israel ."
De Jebufiten hadden David,
2 S A BI- V : 6. env .
hij de belegering van den burg Sion, befpot, zeggende : dat de kreupelen en blinden onder hen hem zouden
af-
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afweren . Hij veroverde ondertusfchen die flerkte, en
zeide nu (volgens de 0 . V .) : „ Alwie de Jebufiten
flaat, en geraakt 'aan de watergote, en die kreupeleni
en die blinden, die van Davids ziele gehaat zijn, (die
zal tot een' hoofdman en overlie zijn .") Bet laatfte is,
gelijk men ziet , eene invulling . De Heer v . D . , acht
die noodeloos, en, bewerende, dat David de Jebufi •
ten fparen wilde, vertaalt hij : , Wie een' Jebuiiiet
doodt, of de waterleiding aanroert, of die kreupelen
en die blinden, then haar Davids ?iel ;" hetgene een
geheel tegenilrijdigen zin uitlevert . - Doch ons bellek
laat niet toe, deze uittrekfels to vervolgen .
Het flilftaan van zon en maan, (J o s . X : ia .) begrijpt de Heer v . D . . , Ran , in Oosterfchen flijl , zeer
wel beteekenen , bet werd geen nacht ; dat is , bet
bleef des nachts zoo licht, dat men de vijanden kon
blijven vervolgen : en dit kon (meent zijn Ed .) door
verfchillende luchtverhevelingen worden to weeg gebragt .
Omtrent de gelofte van Jeftha (Rigt .-II : So env.)
deelt de Heer v . D . . de verfchillende gevoelens me=
de, doch laat daarover de keus aan den lezer ; fcboon
de zwarigheden Wet verbergende, welke bet gevoelen
drukken . dat bier geen ntenfchenoffer heeft plaats
gehad .
Zoo ook laat zijn Ed . het in 't midden , of de zoogenoemde tooveres van Endor (i SAM . XXVIII . )
flechts voorgaf de gedaante van den door haar opgeroepen' Samuel to zien, dan of haar waarlijk, door Gods
wonderbaar be(1e1, tot hare verbazing en fchrik, de
geftalte des rofeets verfchenen zij . Men ziet klaar,
dat de befcheiden Hoogleeraar tusfchen de onderfchei .
dene Uitleggers niet heeft willen beUisfen . Wij voor
ons verklaren, niet to begrijpen, hoe bet laaffle denkbeeld, in gezonde herfens, gekookt kan worden .
Op bet aangeteekende over de gefchiedenis van den
Sudan rofcct (t Eon . XIII : it env .) zouden wij vrij
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wat to zeggen hebben ; doch bet kan hier geene plaats
vinden .
AIs , (z Kon. III: so.) ingevolge van Eliza's voor .
fpelling, water van bet gebergte van Edom komt af.
ftroomen, verklaart de Heer v . D . . dit uit eene wolk.
break of ander natuurverfchijnfel ; en, als (Hoofdft.
VI: 6 .) van denzelfden rofeet gezegd wordt, h f deed
het jzer driven, zegt zijn Ed . : ,, Misfchien zou men
bet woord, door eene andere afleiding, kunnen verta .
len : hij maakte het ~zer zigtbaar ; " er bijvoegende
,, De bodem der J rdaan was niet zoo diep, of men kon
van daar lets oprapen, indien men flechts wist, waar
bet lag." - Doch daartegen words al bet overige, dat
wegens Elia en Eliza zoo talrijk wonderdadigs verhaald
words, tot de raven, die Elia fpijsden, toe, letterlijk
behouden en verklaard ; evenwel qmtrent de raven zoo,
dat de rofeet van den roof leefde, then zij in eene der
r tskloven nederleiden, waarbij dan, zij bragten hem
brood en vleesch, eene wat fterke Oosterfche uitdrukking zijn zal. Hetgene ons hierbij bedenkelijk voorkomt, is, dat gulzige raven, die al, wat zij vinden,
terftond vertinden, en wat er,nadat zij verzadigdzijn,
overfchiet, liggen laten, zich geen' voorraad, in holen
of gaten, gewoon zijn to verzamelen ; en dat datgenc,
waarop dit gedierte aast, zelden bruikbaar voedfel voor
menfchen is . -.. Wat betreft , hetgene de Hoogleeraar
er bijvoegt : „ misfehien had Elia deze dieren aan zich
gewend, dat zij hem, als ware bet, voor hunnen gast hielden ; " dit komt ons geenszins aannemelijk voor . Men
gewent fchuwe vogels zoo lets nilt, terwijl ze in vrijbeid zijn . Als men ze jong in gevangenis heeft, moge
men ze lets leeren, waarvan men daarna, als men ze
heeft losgelaten , dienst kan hebben ; maar zonder dat
gaat dit niet. En, indien bet at girg, hoe traag zou
bet toegaan? Voorwaar, de rofeet ware lang van gebrek owgekomen geweest, en zelf cene prooi der raven
geworden, als hij voedfel had moeten ontberen , tordat
bij dit gevogelte geleerd had bet hem to brengen ! Bij
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Bij deze gelegenheid moeten wij nog iets, in bet aige ,
meen, zeggen,wegelns bet zoogeuoemd na#uurlijk vera+
klaren van deze en gene verhalen der Heilige Schrift,
welke, naar de letter, wouderdadig voorkomen . Het is
zoo , men neigt doorgaans tot zulk eene verklaring, wau .
neer men meent, dat men ze aannemelijk kan, makeny
doch men wordt er niet zelden toe verleid ddn zelfs,
als zij zeer onnatuurlijk en gedwongen is , en minst van
alien zulken voldoen kan, die de aanneming van be ;
wonderdadige bedenkelijk viudep~ . In dat geval vinden
wij zulk eene verklaring ntitteloos eu ze1fegevaarlijk, eA
zouden wij veel liever alles, war ons, in net wonder,
dadige zelf, onaannemelijk voorkomt, opgeven, dau
pogingen doen, om net op zulk eene misfelijke wijze,
als dikwijls gefchiedt, to redden . Wij zien er toch zoo
vele zwarigheid Met in, etn toe to flaan , dat , fchoon
de hoofdinhoud der fehriften van her 0 . V, volkomen
echt en geloofwaardig is, daarin echter menige verdich.
to bijzonderheid kan voorkomen . Wie weet tocb niet,,
welke liefhebbers van verdichtfelen zij altijd geweest
zijn, van welke wij dit gedeelte der Heilige Sehrift
hebben overgenomen ; en waarom moggn wij niet onderitellen, dat, gelijk zij bljjkbaar de getaileu, welked
wij op vele plaatfen ontmoeten , flit aucht om alles to
vergro.oten, veranderd hebl en, (zoo els de Heer y, n .
r. zelf, bier en daar, duidelijk genoeg to kennen geefe
ook zijn gevoelen to zijn) zij zoo ook, om bet won,
derbare to vermeerderen, dikwijls hoogst twijfelachtige
vertellingen, als zeker gebeurde zaken, in de oarfprony
kelijke gefchriften hebben ingeweven? Van zulk eene
onderf}eiling houdt ons de bedenking geenszins terug,
dat men dezelve ook tot de fcbriften van bet N . V. zoui
kunnen overbrengen, en daardoor bet in dezelve ver •
haalde wonderdadige in ver(ienkitig geLp&t zou kutlueu
worden : want wij: nieeneu, dat bet qutnogeli so vats
zulk eene vervalfchiag deter febriften, weakerj beh tO
men aan geene Rabbijuen of Joodfebe fahWchrivers ; to
danken heeft,voldoende bewezen kin worden .. I)ecb wig
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kunnen ons hier daarover niet verder nltlaten ; tnaar
willen nu flechts vragen, of, daar toch ver bet meeste
wonderdadige in de Israelietifche gefchiedenis niet na •
tuurlijk te verklaren is, bet niet beter ware, iich, ten
2anzien van al bet zoodanige, van dergelijke verklaring
to onthouden, om aan zulken, die zoo gaarne al bet
wonderdadige op eene natuurlijke wijze verklaren, geen
voorbeeld to geven, waarop zij al to gereed zijn zich
to beroepen ? - Laat ons bet gezegde , door het vol .
gende, ophelderen. De doortogt der kinderen Israels
door de Roode Zee (Exod. XIV: 21 1 22 .) verklaart do
Heer V. D . ., in zijn eerfle Stuk, in zoo ver natuurlijk, dat hij onderftelt, dat de hevige wind, waarvan
vers 21 gefproken wordt, eeue buitengewone ebbe verbot+zaakte ; dat deze ebbe eene breede bank , die , dwars
door zee, van oever tot oever liep, droog maakte ; dat
het Israelietisch leger deze bank als pad gebruikte, en
dat het dus bet water aar. zijne regter- en linkerhand had ,
enz . Hoe vernuftig nu deze verklaring ook zij, de aanrnerking, dat de uitdrukkingen, de vateren werden gekIi fd, en waken hut; ter wederzijden tot een muur,
bezi#a*ffijk zdlk eene uitlegging duldeA, zal altijd den
twijfel overlaten , of zij wel de regte zij . Zoo ook words
de doortogt der Jordaan, (j o s . III .) in bet tegenwoor..
dige Stuk, in zoo ver natuurlijk voorgefteld,dat of bet
bed der rivier, door eene aardbeving, zal zijn opgeligt,
of Bend overhangende rots in dezelve zal zijn nedergeilort, die• den afloop van bet water geftremd zal hebben . Welk van beide men aanneemt, dit moet dan
eerst eene groote overltrooming, en vervolgens eene
verandering in den loop der rivier veroorzaakt hebben,
waarvan echter Diets gemeld wordt ; en de wijze van
verhalen is dan toch regt zonderling . Wij vragen nu
waartoe zulke verklaringen, die toch buiten kijf zeer
bedenkelijk zijn? Om de mogelijkheid van bet verhaalde
to doen zien , en bef bus geloofbaarder to maken ? Maar
hoe dan elders, waar men zich verlegen of buiten ftaat beWinds tot zulk eene aanwijzing der mogelijkheid ?? Zal men
dam
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dan sneer mogen twijfelen, als mete, z .icon . II, eerst
van E L I A en daarna van E L I Z A leest , dat de wateren
der jordaan , toen zij dezelve met een' to zamen gevou.
wen' mantel iloegen, herwaarls en derwaarts verdeeld
werden, zoodat zij er konden doorgaan ? Immers dit
zal niemand beweren . Men zal zich dan woeten verge .
noegen met tie bedenkjng, door den Heer V. D . ., in
de aanteekening, dus uitgedrukt : „ De llatuur gehoorzaamt aan den veruotuweling der Godheid, die zich
naar zijne bettemming begee&t ." Maar waaarom is foortgelijke bedenking, dan, in de eerstgemelde gevallen, ook
niet gelpeg ? Of was er , toen E L 1,% en r, L I z A den
flrootn zouden avertrekken , een meer dignus Deo vindice nodes, dan bij den overtogt van Israel? Ook dit
zal denkelijk niet ligt iemand ilaande houden . -- D ch
hiervan genoeg, en ten belluite alleen nog bet volgen.
de : Of sle Israelieten ; (c. S AbM . IV.) toen zij de ver..
bortdsarke ih bet leger bragten, in verwachting, dat
zij dan vonrfpoed tegen den vijand zouden hebben, daarom nog wel dachten , dat zij met dezelve God zelven in
bet leger gebragt hadden, is ons bedenkelijk . 't Was
het begrip der Filistijnen, die zeiden : God is in het leger gekotnen . Het is wet zoo, de uitdrukking, dat zif
ons verlesfe uit de hand onzer vi anden, is zeer fleFk ;
.maar hoe menig bijgelopvige bragt, in de duistere eeuwen, reliquien van heiligen met zich to velde-, denkende, dat die item beveiligen of uit gevaar verlosfen zouden, zonder daarom to gelcloven, dat de religtieii de
heiligen zelve waren ?
Op I S A BI . XXV : ao, in de befchrijving der ont,,
moeting van David en Abigail, he .eft de Heer v . D . .
deze aanteekening : „Zij kwam den r nen berg af,terwijl David van een' anderen' haar tegenkwam, zoo echter, dat hij haar niet zien kon, en zij Davids woorden
tot zijne manfchappen, vs . 21 en 2a vermeld, hooren
kon ." Dit twijfelen wij, of zijn Ed . zelf, bij nadere
overdenking, wet rigtig zaj keuren . Er was, in alien
gevalle, nog een gels ele berg tusfcheu David en tie
fchoo-
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fchoone, en bij kwam verzeld van vier honderd mannen,
die wisten, welk bet doel van den optogt was . Kati
men nu bij deze bende zoo veel ftilte en in David zulk
eene Item onderftellen, dat bij door Abigail verftaan
kon worden 7 Waarlijk, zoo zij ook zijn voornemen nu
eerst hoorde, dan moet men zich, hoe veel tegenwoordigheid van geest zlj in bet geheele geval ook toonde,
toeb verwonderen, dat zij dezelve bier behield . Doch
wit bet vroeger verhaal blijkt immers, dat zij reeds, eer
zij David to gemoet ging, wist, wet hear boven bet
hoofd h.ing, ja dat bet de reden van Karen optogt was ?
En immers Nat vers of niet, David zeide, maar, had
gezegd, toen hij namelijk hat eerst berigt kreeg van Na-,
bat's onbefcheid , hetgene bier ilechts to Nat , door den
Gefehiedfchrijver, is aangeteekend? -r- Maar tantum1
Wij zagen met blijdfchap, dat de reeds zoo brillante
Lijst van Inteekoning nog weder met ettelijke bonder
den van narnen, wearonder vele van Ihfchrijveren iit de
Oostindien, verrijkt is geworden .
Brieven aan eene hriendin, over hot Evangelic van 3`o .
kannes. Door de Vertaal/ier van Fenelon's Godsdienflige Befchouwingen. I/Ie Deel. Te Dordrecht , bij
131usff en van Braam . 1819. In gr. 8vo . 352 Bladz.
f 3- :- :

Z eker Gezelfchap oefent zich, under bet opzigt van
een waardig Leeraar, in de leer en gefchiedenisfen des
lhjbels . Eenigen tijd was het<Evangelie van Johannes
bet bepaalde onderwerp . De Schrijfiter hield daarvan
aanteekening ; en bet zijn deze Aanteekeningen, welke
zij, zoo in brievea als gefprekken met hare Vriendin,
in bet lieht geeft . Tusfehenbeide, echter, zijn er ook
gez denva nderoUitleg rsnitderzlvergfchrifn
ten overgenamen.
In bet algemeen verdienen zoodanige Gerelfchappen
tot bijbelfche onderrigtipg, ntits onder veritandige leiding,

$BIZVEN, OVER MET EVANGELIE VAN JOHANNES . toy

ding, alien lo£ ; want waar is toch bet boek, dat zoo
'eel ftof geeft tot leerzaam zedelijk onderwijs, its de
13iibel, vooral de Evangelien, en dan nog bijzonder
dat van den edelen Joannes'1 Hier toch leeren wij den
gezegenden Heiland zoo geheel in al zijne eenvoudig .
head, waarheid en kracht kennen, dat hetzelve voor
godsdienftige kennis, als ware bet, genoegzaam en
toereikende mag geoordeeld worden .
Uit dit zelfde oogpunt maakt gezegde Evangelie dal;
bet onderwerp nit, dat in deze brieven en gefprekken
voorkornt. De Vriendin, die fchrijft, ftort geheet
haar hart nit aan hare Vriendin, om haar al de fchoon .
heden des Goddelijken boeks to doen opmerken en be .
vatten . Toon en ftijl zijn zoo geheel nit bet hart ge .
nomen, dat zij, belang moeten verwekken, en dat deszelfs gevoel en gevoelens met die van den Evangelist,
ja van onzen Heer zelven , moeten overeenftemmen. Ook
zijn de vijf gefprekken, die, in onderfcheiding van de
acht en twintig brieven, alhier voorkomen, zoo eenvoudig, uitlokkende, leerzaam en doeltreffende, dat zj
inderdaad zeer veel bijdragen, om then kinderlijken
geest uit to drukken, die in Joannes Evangelic, ja in
de ganfche Christelijke leer, zoo karakterruatig doorfkraalt.
Slechts eenen enkelen keer misfen wij dat gebsuik
dier tritlegkunde, hetwelk de vorderingen van onzen
tijd aan de hand geven . Dus hebben dezelve thans
reeds genoegzaam beflist over de benaming van God als
Vader, in tegenoverftellitig van de . Joden God, den
wrekenden Jehovah, en van Jezus Christus als Zoon,
in de beteekenis van eenfiemmig in beginfelen en be .
grip, geliefde enz ., gelijk reeds de oude Koningen en
rofeten alle Zonen van God genoemd werden. Even
zoo zijn de latere uitleggers vr.j eenftemmig, dat er in
de fchriften van Mozes geen gewag van den Mesfias gemaakt words, en dat de plaats Deuter. XVIU. 15 en
zg, ondanks al bet toepasfelijk gebruik, dat daarvan
in de fchriften des N. Verbonda voorkomt, geene aRde.
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dere verklaring toelaat, dan welke op den eerstvolgen .
den stand der rofeten of de rofetifehe Schole na Mozes doelt . Dan, niettegenftaande deze en andere foortgelijke aanmerkingen meer, blijft bet gefchrift zelf eene
voortreffelijke bjdrage tot bet godsdienftig en gebeel
uit bet eenvoudig gemoed af`eleid gebruik van joannes
Evangelie, waarbij de hooge waardigheid en bet eerbiedwaardig karakter van onzen . Heiland allezins ge .
ftaafd en aanbevolen worden . Dit Ifte Deel eindigt
met bet Xde Hoofdft4, en wij verlangen zeer naar bet
IIde Deel, waarmede dit werk voltooid zal zijn . Hoe
gaarne wij eene proeve aanvoerden, om daaruit over
de behandeling to oordeelen, kunnen Wij hieraan niet
voldoen, omdat de redenering to veel zamenhangt . Wij
wenfchen bet werk in •v ele handen, vooral van go4s .
dienftige Lezeresfen , voor welke hetzelve eigenlijk gefchreven fchljnt to zijn.
De Christen in geest en aandacht vereenigd met Gad.
Len Gebederboek voor R . Catholijken . Naar het
Hoogduitach . Te Leyden en Rotterdam, bif J . W,
van Leeuwea en . J . J. Thompfon. i8z8. In ki. 8vo .
38o Bl. f x-i6- :

I

let zlj dan zoa, dachr Rec . bij bet doorlezen van
dit Gebedenboek, dat mijn Roomschkathdlieke broeder
andere dogmatleke begrippen heeft dan ik ; wat verfchilt dit mlj, wanneer tilt dezelve die leidihgvoor hart
en wandel voortvloeit, welke ik bier met blijdfchap ontmoet? Is niet al ons- kennen bier beneden fechts ten
deele? Verfch#llen wij niet alle van elkander ; en zal
dit, ten aanzien van befpiegelehde waarheden , n?et
zoo bliiven, zoo lang de wereld ftaat? Wil de Roomschkatholiek mij zijne bijvoegfels en de verbasterhigen zijner kerkleer voor waarheid verkoopen , ik wijs hen's
van de hand ; maar dit doe ik mijnen Medeprotestarrt
ook, zoodra bij mij mcnfchelijke lellingen, die ik,
met
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met al mijne onpartijdigheid,in den 13ijbel niet kan vin .
den, als Goddelijke waarheid wit opdringen . Wit de
Roomschkatholiek mij bewijzen, dat ik verloren ga y
omdat ik niet tot zijne kerk behoor, ik verwerp deze
zijne leer ; maar zoo doe ik oak omtrent mijnen Mede .
protestant, die andersdenkenden veroordeeld en vervolgd heeft, en bet misfchien nog gaarne deed, niet
om den wit der zaligheid van andersdenkenden, maar
om den wit van zijn gezag . -- Wie heeft mij ge[teld
ten regter over mijns broeders denkwijze ? Al vind ik
mijne idden, aan bet gezond verlland getoetst, beftaanbaarder dan de zone ; wie zegt mij, dat mijn broeder - immers niet aller gaven zijn eenerlei -- uit mijn
confequenter ftelfel, al kwam er meer licht door in
ziin hoofd, meer warmte voor zijn hart zoude kunnen
afleiden ?
In de, nu geuite, (lemming ]as Rec bet bier aangekondigde Gebedenboek, welks zuivere taal en eenvoudige (tijl, benevens de Christelijke gezindheden, die
er in dooritralen en die bet wit opweltken, bet tot een
zeer algemeen ntittig werk maken . De cultus der
Roomschkatholieke kerk lip, bet is waar, ten grand; maar bet is immers ook gefchreven voor Chrishag
tenen tot die kerk, behoorende, en die cultus is bier
zoo praktikaal nuttig gemaakt als zij worden konde .
Houdt zich de Katholiek aan dit praktikale, - bet
laat{te doel, toch, van alien waren Godsdienst, - dan
zal zijne dogmatiek niet nadeelig kunnen werken .
Een fraai vignet verfiert den gegraveerden titel .

Geloof, Hope, Liefde, Vreugde, tot eetlen krans voor
bet menfchelijke leven gevlochten . Naar het Hoop
duiWh van x . L A
E . To .4mflerdam , bij A. B .
Saakes . i8i8 . In gr. 3vo. 59 Bl. f :- 14- :
.L en niet onaardig ftukje, dat zich glad hat lezen, en
waar-
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waarvan wEj nu ook al niet veel meer kunnen zeggen .
De idRn zijn alle met elkander welbekend en dagelijksch ;
en wanner Rec . een buitenlander was , hij zoude bij
den eeriten opflag niet zeer gunilig kunnen denken over
den Nat der letteren bij een yolk, hetwelk zulke din .
getjes zelve air eene andere taal moet hebben . De ftyl
is de gewone, rollende romanflijl, tusfchenbeide niet
zeer juist in de beelden en in de redeneringen . „ Ge• lijk de bladen in de lente (b l. I T ) zijn wij opgefcho .
• ten" (bladeren fchieten niet op), „ gelijk de vlin• der in bet voorjaar zljn wij to voorfchijn gekomen,
• fpelen nu in bet lieve licht der zon, en wandelen"
(vlinders wandelen niet) „ onder den fchoonen hemel,
• zonder to weten van waar de adem is, die van onze
• lippen vloeit" (met des Schrijvers permisfie ! dat
weten wij wel), „ noch bet begin der baan to kennen,
• op welker midden bet bewustzijn ons overviel" (dat
bewustzijn valt ons dan wel op bet lijf, gelijk een dief
in den nacht !) ,, Zoodra een dag achter ons verzinkt,
• is bij verloren . De oogenblik, welke ons zoo even
„ ontvlood, is weg en vergeten . Met mbeite kunnen
• wij ons her gisteren herinneren," (eene korte me .
moriel) ,, en bet heden zal met ons ontflapen, zoodra
• wij des avonds gedachteloos bet oog fluiten ."
De taal in dit boeksken mag nu nog zoo mooi klin .
ken, er is onwaarheid op onwaarheid in . De Apostel
oordeelde Geloof, Hope en Liefde genoegzaam tot
eenen krans voor bet menfchelijke ]even , maar de
Schrijd'er oordeelt, dat de Vreugde er nog bij moet,
to fchijnt dus niet van meening to zijn, dat gene drie
de ware menfchelijke vreugde voortbrengen. -- Nu,
nog eens : her ftukje is, in zijnp foort, wel genoeg .
Vij willen ook gaarne toeftemmen, dat er lezers en
iezeresfen zijn, die welligt niets godsdienfligs zouden
lezen, kregen zij niet zoo een ligt kostje voor hunnen
geest ; waar ook nog eens : moeten wij dan alles, tot
zulke vesvullingen toe, juist van buiten hebben?
Dis .
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Disfertatio Medica inauguralis : de phosphuria et diabete mellito , ( over lichtende waterlozing en over
den honigpisvloed.) quam &c . pilbli6o ac folemrIi
examini offers J . C . D It I E S A N, A. L . M . hil.
.Duct . , Daventriersfis. Groning. apud ? . Oomkatit .
8vo . pagg . I24 .

V it den titel dezer Verhandeling ziet men, dat dezelve over twee Verfchillende onderwerpen loopt, weite
met elkander weinig gemeen hebben, dan de zeldAatrtheid . Maar, zoo dit gebrek aan eenheid iemaiid hintleren mogt., hij zal het, na de Verhandeling met aandacht gelezen to hebben, den Schrijver gaatne vergeven , om de belangrijkheid der onderwerpen niet alleen,
maar vooral om de geleerde en oordeelkundige behandeling . Wij lien er nit, dat hij den, door vroegeren
letterarbeid , verkregenen roem ftaande houdt,en dat hij
zich op de Geneeskundige wetenfchap met geen mine
deren ijver en met niet mindere vrucht heeft toegelegd ,
dan op de Natuurkundige .
H.et eerfle Hoofdiluk is toegewijd aan de befchouwing
van een zeldzaam ziekeliik verfchijnfel, lletwelk de
Schrijver bij zich zelven had waargenouten Deze waarneming gaf hem aanleiding tot verdere nafporingetr en
overwegingen, waarni,ede hij ons bier bekend maakt.
laij verhaalt ons verfcheidene voorbeelden van lic'htende (*) waterlozing ; uit alle welke bli~kt , dat dit verfchijnfel wel genoegzaam altijd van eeI'Ie groote verandering in de pis vergezeld gaat, in bet bijzondet van
eene vermindering van pisftof, maar daafentegen zeldzaam Gene algetiteene ongelleldheid des ligchaams fchijnt
to
(') Lichttnde, vertalen wij ; fchoon bet, naar de overeen .
kbmst met hematuria, dan photuria moest wezen . Bedoer.
de de Schrijver eene phosphoradhtige pislozing? Maar dau
diende bet phasphoruria to zijn .
EOEKBESCH . I82o . No . 3 .
1-I
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to kennen to geven. Ons met de meeste pogingen van
anderen, ter verklaring van deze zonderlinge verandering der pis, bekend makende, hecht hij zich vooral
aan bet gevoelen van G U Y r o N M o R V E A U, bewe.
rende, dat eene ontleding der pisftof, en eene verbin .
ding van derzelver Tkffiof met het phosphorig zuur of
bet phosphor-oxyde, daartoe aanleiding zoude kunnen
geven ; terwiji de Schrijver van gevoelen is , dat de
koolitof der pisfl :of de ontleding van bet phosphorzuur
of deszelfs zouten, in de pis aanwezig, zoude bevorderen, en zoo gelegenheid geven, dat bet posphor-oxyde
zich met de ftikftof vereenige . - Ons beftek Mat ons
niet toe, bier in bijzonderheden to treden . .Vij zouden
antlers eenige zwarigheden tegen deze theorie voordragen, en i onder anderen , vragen , hoe de koolftof, wel~e do ontleding des phosphorzuurs zoo moeijelijk Iran
to weeg brengen, dit, zonder door de hitte geholpen
to warden, in ons ligchaam doen kan?
Wij vinden, in dit iioofdftuk, ook nog eenige voorbeelden vats lichtend zweet,hetwelk aan dergelijke oor .
zaken, althans aan eene vrijere ontwikkeling van phos.
phorus, wordt toegefchreven . Het zelfverbranden ins .
gelijks. Althans wordt, met NA$SE, ontkend, dat
bet eerfte een electrisch verfchijnfel zijn zou .
Het tgveede Hoofdltuk is, zoo mogelijk, nog rijker,
en vooral voor den praktifchen Geneesheer nog belangrijker van inhoud . De honigpisvloed is, bijzonder in ons
Land, eene zeer zeldzame ziekte . De 'Schrijver mogt
dezelve, in bet Akademisch Gasthuis,zeer naauwkeu .
rig waarnemen, en, wat nog zeldzamer is, volkomen
zien genezen. Zamentrekkende middelen deden weinig
nut ; ook de zuren niet . Een itreng dierlijk dieet was
tot de genezing, zelfs nog lang daarna, volitrekt noodzakelijk . Behalve dit, was bet geneesmiddel, hetwelk
bier allezins voldeed, bet hydrofulfurerum ammonix.
Het ward echter fleclits in zeer geringe giften toege .
deeld . Deze ziektegefchledenis is ook daarotn lezenswaardig, dewijl de langzame ont`Wlktteli , de voort .
gang,
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gang, de verfchillende veranderingen der kwaal zeer
omfiandig worden opgegeven, zonder daarom langwij •
lig to zijn . De hoeveelbeid geloosd water, en de verhouding van bdtzelve tot den drank, de gefleldheid der
pis, e nz . is ook naauwkeurig opgegeven . Ten befluite
geeft ons de Schrijver de theorie der ziekte, de gevoelens der verfchillende Schrijvers overwegende . De gedachten des Schrijvers loopen daarheen, dat, in deze
kwaal, door eene verkeerde werking der eerfte wegen
en nieren, datgene,wat bet ligchaam tot voedfel nloest
ilrekken, van aard verandert, en words uitgeworpen .

Belangrijke Tafereelen uit de Gefchiedenis ler
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felijke Regtspleging, en merkwaardige bijzonderhe .
den uit de levens van geheime misdadien .

Een

aantal ooekonden, oorfpronkelijk bijeengebragt door
J . E . C H R I S T E M E IJ E R .
C . van Kesteren . i8i .

Te

4mflerdam, bij J.

In gr. 8vo . IV en 243

1 1-

f 2-~
Y 1' anneer wij den vloed -- neen, den flroom van
meestal vertaalde Romans overzien, die allengs de hech .
te, folide lektuur geheel dreigt to verzwelgen, terwijl

de winst van op zijn minst negen tiende van dezelve
voor menfchenkennis nul, en voor zedelijkheid onder
nul is, , zoo vragenwij onswel eens of : Is dan de waatbeid inderdaad .zoo onvruchtbaar? Moet men volfrekt
vinding bezigen, om de deugd ei .ndelijk to zien zegevieren, de ondengd althans to zien flraffen? Het is
waar, de algemeene Volksgefchiedenis

levert daarvan

niet altijd bewijzen op, (fchoon, bij naauwkeurig onderzoek, ook deze niet alleen daarvan gansch niet ont .
bloot is, maaar ook de tref-fendile blijken der Voorzienigheid vertoont ;) maar de onoverzienbare, en toch
nog zoo weinig beoefende, bijzondere gerchiedenis der
leidingen van elken mensch door de Voorzieni heid
H s
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moet vooral, uit het weinige, dat ons daarvan bekend
is, de zoogenoeinde -dichterlijke 'Regtvaardigheid, die
in zeer vele gevallen ook eene waarheid der ondervin .
ding is, Raven . Doch bet is opmerkelijk, dat de deugd
bier beneden minder beloond, dan de ondeugd geftraft
wordt . In kommer, gebrek, ziekte, onder lasteringen en valfche geruchten verkwijnen duizende braven ;
maar zelden bljft -- in eene geregelde Maatfchappij de misdadiger lang de vrucht zijner misdaad genieten .
Is dit misfchien, om de deugd niet_tot eenen dienst oni
aardsch loon to vernederen ; . terwijl de rust der wereld
daarentegen vereischt h dat de ondeugd, al ware bet
ook door vrees, geftuit worde? Dan, bet voegt ons
niet s in de geheimen der Godsregering in to dringen
zoo veel is zeker, dat, zelfs volgens her algemeene
gevoelen, verborgene misdaden, die de veiligbeid der
Maatichappij in gevaar brengen, bijna altijd, en fours
fangs de zeldzaamfte. wegen, aan bet lichr komen .
Hieruit ontffaan dan .voorvallen, die, bij de verdieiifle
der waarheid, al bet treffende en onderhoudende van
den Roman hebben, en die vooral uit geregtelijke lijfi&affelijke Aktert kunnen getrokken warden ; gelijk fornmige der bekende verzameling Caufes cdlebres, eenige
door M E I s s N r R verhaalde (en wel tens verfraaide)
gebeurtenisfen , en de voor ons liggende verhalen van
den Heer CHRISTEMEIJER .
Dit werk fehijnt, althans volgens den Titel en de
Voorrede des Schrijvers, niets dan waarheld to behelzen, op geregtelijke oorkonden rustende ; en wij hebben ook flechts zelden eenige verfraaijing van itijl ontmoet, die eene wijziging, althans in den vorm, zou
doen vermoeden . En toch zijn deze verhalen zoo be .
langrijk, zoo verrasfend in de uitkomst, zoo fprelend
is de tusfchenkomst der Voorzienigheid in de meeste,
dat wij onzen Lezeren, die uitfpanning in Romans
zoeken, in plaats dezer, thans, door de overgroote
Ineerderheid d-er prullen in dit vak, meestal nuttelooze,
ld.tuur, gerustelijk boeken, als dat van den Heer
c 1110.1 s-
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C I-I R I S T E rt t: IJ E R , waarvan ons in de Voorrede een
tweede bundel beloofd Wordt, durven aanbevelen . De
flijl is noch plat noch gezwollen : flechts eene enl :ele
maal, zoo als wij boven zeiden, (vooral bi . 139 env .,
waar hij aan zijne helden ook verdichte redevoeringen
en zameni'praken in den mond legt, die zij, naar de
mate hunner befchaving, dus Iliet kunnen gehoudett
bebben) zien wij trekken van blijkbaren opfchik . Doch
deelen wij onzen Lezeren kortelijk den inhoud dezer
verhalen mede .
In bet eerlle zien wij een onfchuldig flagtofFer der
fchromelijkfle vergisfing, om zijne gelijkvormigheid
met eenen moordenaar, door het rad ter dood gebragt ;
doch 15 jaren later then moordenaar, door den zonderlingflen zamenloop van omflandigheden , ontdekt . De
fchijn was den eerstgenoemden volkomen tegen . Hij
was een veearts, wat los van gedrag en doodarm , term
wijl de vermoorde eene gegoede weduwe was ; eene
obligatie op hem was alleen op het punt geweest van
door den moordenaar to worden medegenomen, en twanlf
getuigen traden tegen hem op . En toch bedroog ouk
bier de fchijn! Een
redikant, die den bngelukkigen
ter dood had helpen bereiden, terwijl deze zijne onfchuld tot op bet laatf'ce oogenblik beweerde, ontnloet,
15 jaren later, door allerlei oponthoud later, dan llij
voornemens was, to Amflerdam in de fchttit gaande,
eenen jager, die treffend op den ter dood . gebragteta
veearts geleek, en zich door -zijn kwaad gewe`en 'ze
verried . Intusfchen, hoezeer de misdaad ontdeia wwerd,
d,e misdadiger ontfnapte, en de onfchuldige was geradbraakt . Hier blijven nog altijd duisterheden over
in Gods wegen, die bet ons past to eerbiedigen, en
de ontknooping in de Eeuwigheid to verwachten .
In bet tweede words de onfchuld luisterrijk aan den
dag gebragt . Eene dienstmeid in eerie fchool, bij Karen minnaar een onecht kind hebbende, werpt dit in
bet water ; kort daarna worden er eenige lepels gcfo .
len . Zij belet bet voorgenomene baggeren in de nabur? . .
H 3
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gracht, door bet befchuldigen van eenen boodfchaplooper . Deze, uit de fchool weggezonden, klaagt de
befchuldigiler aan ; doch de fchijn is tegen hem . Maar
eindelijk wordt de vrouw van een' pruikmaker gevat .
Zij verzint eerst eerie onwaarheid tegen den armen
boodfchaplooper ; doch, daar haar man nu ontfnapt,
doet zij der waarheid hulde, en bekent, dat deze de
dief was . Maar nu werd de zaak van de dienstmeid
en haren minnaar onderzocht, en bet bleek, door tegenflrijdige bekentenisfen, dat er een geheim was, hetwelk daarop door baggeren in de gracht werd ontdekt .-floe zonderling moest hiet alles zamenloopen tot ont .
dekking van den kindermoord !
Niet minder trefend is bet derde geval : de Koetfler
?akob. Het is to ingewikkeld, om er een kort verfag
van to geven ; doch alles liep zamen, om een' zekeren
eerlijken, maar, in eenen roes, geweldig driftigen koetfier, als moordenaar eens zadelmakers, die den avond
bij hem had doorgebragt, to doen verdenken . Nog .
tans was hij, fchoon met bet zwaard over het hoofd
geflraft en tot 3o jaren tuchthuisflraf veroordeeld,
volkomen onfchuldig . Een in bet huis verfcholen dief
had den zadeltnaker, bij eene korte afwezigheid des
koetfiers, vermoord, zich weggemaakt, en gaf zich
naderhand zelf wegens deze daad aan . •--Het geval luidt
romanesk ; maar de bijomflandigheden maken hot niet
onwaarfchijnliik.
In den raadfelachtigeiVreemdeling words, door een
zonderling toeval, het ljk van een' vermoorde gevonden, en, door een' nog zonderlinger zamenloop van
oinllandigheden, de moordenaar, na verloop van iS
jaren, ontdekt .
Van eenen geheel anderen aard is de gefchiedenis van
den armen Schrijm'crker . Hier is geene ontdekking
tzens verborgenen moordenaars door zonderlinge wegen
iierVoorzienigheid ; in tegendeel, een reeds gegrepen
.wor,eraar weet, door fijngefponnen list, zijne Regst ubliek, en - zoo wij
tot anderen
eras ,
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mogen befluiten -- ook de Lezers zijner Gefchiedenis
to misleiden . Eerst na eenen, althans uitwendig, voorfpoedigen levensloop erkent hij op zijn doodbed zijne
fchuld . De Schrijver dealt dit made als ein' wenk voor
Regters ; maar wij moeten opmerken, dat, als mn
de verzekering, door den fcbrijnwerker van zijne on .
fchuld aan den redikant gedaan, en onder zulke om •
flandigheden gedaan, niet mogt gelooven, men nog
veel minder kon hechten aan de betuiging zijner onfchuld, door den veearts in bet eerfte verhaal, older
veal meer bezwarende omttandigheden, afgelegd, en
die toch waarlijk onfchuldig was . Volgens den heili .
gen regel, van liever tien fchuldigen to laten ontfnappen, dan t nen onfchuldigen ter dood to brengen,
konden dus de Regters, in bet geval des fchrijnwerkers,
niet anders handelen, dan zij werkelijk \ deden . bit verhaal is, voor bet overige, met de meeste levendigheid
van ftijl -- bier en daar zelfs wat veel opgefmukt, gelijk wij boven zagen, •- verhaald .
De flem van den Godsdienst biedt ons aangenamere
floffe : eenen dief, die, in huis geflopen om to ftelen,
door bet luide gebed des huisvaders, dat hij beneden
zich hoort, tot inkeer komr, en de woning verlaat,
zonder zijn opzet to volvoeren .
Het laatfte dezer verhalen geeft eene belangrijke waar .
fchuwing aan jonge lieden, om zich voor de itrikken
to wachten, die men, helaasl ook in ons Vaderland
inaar al to veel aan de onfcbuld fpant . Een jong , deugd.
zaam landmeisie ware bijna de prooi geworden van eenen
doorflepenen, verleidelijken, rijken wellusteling . Hg
bezigt daartoe hetzelfde niiddel, waardoor L 0 v E L A C E
CLARISSA, THORNHILL OLIVIA,(in den flcar
of Wakefield) eflKR.AIJE STEIN SUSANNA BRONXii o R s T zoekt in bet net to lokken ; twee listige kop .
pelaarftexs , waarvan de eene de rol eener oud - Tante
van het beflemde flagtoffer, de andere die barer G
zelfchapsjufferr fpeelt . Op deze wijze in .lnslerdan en
in een flecbt huis gelokt, is bet ongelukkige meisie op
H 4
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bet punt om voor geweld to bezwijken,, toen ha'ar ge •
fchreeuw de omftanders tot hare bevrijding doer toefuellen . - Deze gefchiedenis en die der lepels zijn dus
uilreddingen ; de overige (met uitzondering van die des
fchrijnwerkers) behelzen flrafgerigten. Maar, zal men
ligt, vragen, waarom dan hot booze niet liever v66r de
uitvoering belet, dan bet zoo laat, fomtijds een' halves
leeftijd en ineer, to ilraffen ? Vermetele vragen, die flechts
de Eeuwigheid volkomen kan beantwoorden! Gods wijsheid Nat ons borg, dat bet, zonder krenking van ons
dierbaarft"e goed, onze vrijheid, Met nlogelijit ways, die
misdaden to beletten . En war bet late der ftraf aangaat, daaromtre*t heeft de groote L U T A R C II U S,
onder den overvloed zijner doorwrochte zedelijke ge.
fchriften, ook een boekje achtergelaten, hetwelk bijna
een' Christelijken geest ademt . Slechts Brine plaats uit
hetzelve, die geheeh niet vreemd aan bet onderwerp
van dit boek is, moge onze Lezers, die bet nog niet
kennen, over deszelfs waarde doen oordeelen, en dit
artikel befluiten :
„ Het betaamt ons, wanneer wij
op
God
zien,
die,
fchoon geene vrees of berouw
;,
eenige
daad
kennende,
pogtans de itraf uitftelt
„ over
„ en zijnen tijd afwacht, ontzag to koesteren, en ge .
a , nade en langmoedigheid als een gedeelte zijner deug„ den to erkennen, die God daardoor ten Loon fpreidt,
„ dat Hij wel enkelen, door hen fpoedig to flraffen,
„ verbetert, doch velen door vertraging van ftraf heil
„ aanbrengt en tot reds wil opleiden . Hij zendt dus
„ zijne itraf niet aan alien gelijkelijk . Maar, hetgene
;, ongeneeslijk is, rukt Hij terftpud nit bet leven en
„ i'nijdt bet af, als zijnde bet allerfchadelijkst voor an„ deren, dock meest voor zich zelven, altijd in de
„ ondeugd to verkeeren ; bun, daarentegen, die meer
~, uit onkunde van bet goede, dan uit verkiezing van
„ bet kwade, eene hebbelijkheid tot ondeugd verkregen, geeft 1-11j tijd tot bekeering ; maar, zoo zij vol„ harden in het kwaad, zullen ook zij regtvaardigever„ gelding ontvangen : want bet is niet to vreezen, dat
„ zij Hem zullen ontkomen ."
XE •
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H E S I I de Anthia et Habrocome Ephe .

fiacorum Libri V. Grace et Latine . Recenfuit, adnotatio .
nibUS ali0rUtn et fUlS illuflraVlt

aA M

ET R U S H 0 F M A N

EE R L-

, Gymnafii Harlemenfis Rector .

( ervolg en flot van
ag. 8a . In_den tekst float .

bl. 8q..)

62rav 'A(3poxopcnS oC~9ei~, outs

uysApCa xalr5Oaivezo ou-s &c . Dit XCTEOxiveTO mishaagt aan
E E R L $AM
gist, dat bet zijn
de uitleggers . De (leer

i•Cpaivrvo : Abrocomes was zoo fchoon , dat, bij hem
vergeleken, zelfs geen beeld voor fchoon gehouden werd . Hoe
fpecieurs de gisfing ook zij voprgedragen, en met welke bemoet xaX)v

w1jzen bekleed, nem,en wij echter de vrijheid, vap den gem
leerden Man zediglijk to verfchillen . Vooreerst houden wijw
voor vast dat

xxT4aiveao

bier niets anders beteekent, dan

bet eenvoudige Foaiveso : men zie S TE H A N I Thes . Tom.
E n1 O S T H . De fats . Legat. p.
III, p . 31, en voege daarbij
348- ed . R E I s x, Nu zou de zin zijn :

waar Abrocomes gezien werd, of verfcheen, daar verftheen Been beeld . Gelijlt
wij van iemand, die voor zijne tacit berekend is, gewoon
zijn to zeggen : waar deze komt, behpeft geen andere to ko .
then . Moor wanneer men nu met
EE tt L K A M
leest xxxov
lo g,v, dan beteekent Oaiveoks bier niets meer dan Nxs'sy,
beantwoordt niet meet aan 67rsso zs,

en

waardoor, naar ons ge-

voel , een grout deel van de kracht der tegentelling verloren
goat . Eene andere reden , waarom wij van den Heer I- E E R L$ AM

verfchillen,

l igt. i n de bijzondere beteekenis van de

uitdrukking by Cpaiveceac

of xx7a(DaivecBao .

Dewijl bier o,rou

voorafgaat , waaraan Fxei correspoudeert s zoo lnoet men lezen, alsof er flonde : ixai ovTe kyat.a FOaiveTO, en dit is bet.
zelfde met

Wag4V Oaivea9ac .

Dew uitdrukking nu betee.

kent niets anders, dan, in de vergelijking met iets anders,

verdwijnen,

niets word&n. Zoo vindt meu
0r. XXX. p . 308 . A .
aF EVID ; E'Es'"Xov yiywagai, mall 140a eu O aiveolm. Eene

als ware bet,

en

bet bij voorb . bij n 10 C H R Y S o s T.
To u°TO

lnenigte andere voorbeelden worden aangevoerd door wYTT E N s ad
hted. p. 182 . - Dewijl in den tekst de woorden irya X wa en fo4 v bij elkander gevoegd worden , zou over
deze vgreeniging en bet verfehil

es*el

van belder beteekenis een

woord hebben kunnen gefproken worden . Zoo leest
H 5

men
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menM hij JULIAN. p. 134- C . ov AV h aAAx, av4 bxaw.
(Wij . beroepen ous meermalen op J v L I A N U S, omdat wij
hem bet laatst gelezen hebben, en hij noq bet levendigst in
ons geheugen ligt) .
ag. 88 . Hier ware misfehien een enkel woord over de
phrafe sa npwTa O€pec*aa (voorkomende in den tekst, p . 2 .
1 . 7 .) Met ongepast geweest. ; niet zoo zeer om de uitdruk.
king zelve, die zeer gewoon is, maar Omdat W E S S E L I N G
Op 11B R o D 0T.
. 727 . beweert, dat men aitijd C)7€pevoao moet
zeggen, en Diet 4€pEW. Zoo oordeelt ook V A L C K E N A E$,
ibid. en H E MS T E R 1I . a d L U C I A N. Tim . XXXY. Wij weten
niet, hoe deze drie lettergrooten bet zouden gemaakt hebben
met de voorbeelden, door J A c o n s bijgebragt, 4nthol. palat.
III . - 431 . en Inthof. Gr . VI. p . pi . Vergel . ook de LitterariJche .Analekten van F. A. w o L , I . . Io2 Sq .
ag . 9o. pomodo Xenophon fcripferit, est incertum, ftri .
here certe debit cet. Deze Bentlejaaafche'trek is Ran E E R Lzoo ontvalien. Wij houden to veel van hem, dan
E A M
dat wij op hem zouden kunnen knorren .
ag . gt . In den tekst ftaat : Fxdcri 3 uvsw"v ooztaS ws npos
fpa' v iMidJAMTo. Er gnat in den rekst niets vooraf, waar
dit sxda'rjl avrw"v op flaan kan . H E M S T E R H U I S en ook
, in zijn Specfsn . Obferv., wilden bet ontbre .
pEERLHAIK
'kende, ieder op zijne wijze, door eene gislng aanvullen .
Mast een geleerd Recenfent van dir Specimeis, in de Jaarboe.
ken van het Koningrijk Holland, had opgemerkt , dat, hoe .
wel er in bet naastvoorgaande van geene meisjes uitdrukke.
lijk was gewag gemaakt, men echter bij de daar vermelde
dingen sin meisjes denken moest, en dat hiertoe bet FxdcsN
Awrzv moest gerefereerd worden : in welke opvatting E E R L .
KAM • berust. En to regt . De aanmerking van then Recen .
cent is fijn en juist. Men vindt bier'eene zekere grata ne
gligeatia orations, waarvan de voorbeelden niet zeldzaam
zijn, maar dikwijls over bet hoofd worden gezien . ERLp
k Asr
kent die voorbeelden zoo goed als wij . Maar, daar
hij ze to dezer plaatfe diet heeft bijgebragt, wilien wij, niet
ow hem lets te, lee;en, maar om voor audereu mlttig re zijn,
eenige dergelijke italen van die grata negligentla aanvoeren.
H E ROD o T . . 18 . vsoyapcoc se ydp Fcri, x4 sae of v"vv
p€Aei. Welke savsa ? Zie V A L C R E N . .
laza Apol. Socr. Vol .
.
ui
vlCag
&AA~houq
.
Biponr
cw
kvxew, ooo; €izo"v
L • 44 sq
w

gEr

IiWN EEIIEB . A S 4NTWA &C .

Iiq

,rwao1e axMxo9TC d$X, yopthou. ,tohAoi de 0149V ~~ rrooovTO0 €+asw,
rnulti vestrurn roles u);t . Wij vsagen, q;sales .? G i c . R . TU4.
tail. uest . I . Cap. u . lu Gr'.cia rufici foruerunx I diecebanA.
que In omnes. Waar wij met >, R N g s T,r vragen ; quorum #h
pertinet? Hij antwoordt : artifcium intelligendum est . fed ma.
Jim idea, Dit laatfte hadden wij vap E R N E s T i niet vet .
wacht, die zelf zoo fchoon over de grafa negligentia ge.
fchreven heefc, C I c . 1 . c . Cap . ii . Demacritum omiuamus :
vihil est enim apud ISTOS , quad soon atomorum turba conficiat .
Waar zijn iiie ISTI genoemd?
ag . 95 . >; ,roAx~. De verandering, door A E E R L R A M
voorgeflagen, van n in ~q is'fcbVnbaarr
zeer gering eu gemakkelijk . Maar niec ligt zou iealand, (tie, minder Grieksch verftond dan E E R L K A ni , daarop gevallen zijn .
ag. 96 . ioOaAuii, Oxsdpol IAN 4 ; xop,le, (popepol dr to; aauOpovos. De tegenftelling der woorden Oxadpos pn tpgpep Ie words
uitmuntend opgehelderd . De Grieken fchijneea deze zamen ..
voeging aardig gevonden to hebben . Zoo lezen wij bij j u.
L IAN . 88 . A . E'V T01; doxovo's Cpof3epott ff~zldpbs.
Ibid . In den tekst p . 2 . 1 . I9 . itaat ; d,raz, y0puea ; av~uukvag,
aoryz, iaxovzeS ( epo iEVOI, xvvey e`,rophevgt . Met bet hoogfte regt
heeft EE It L K AM deze plaats zbb doen drnkken, vertaiendet
liana illius erant pharetra fuspenfa, arcus, tela. Wi wil.
len echter niet ontkeunen, dat dit OepoFcevop ons is bet begin
flaauw en verdacht voorkwam, zoodac wij zejfs apn „Tepo;,.
pevu of ,rTepoetpcoveg begonnen to denken, gelijk de wwphvw ;
biovO bij u o m E R U s ; thans echter begrijpende, dac x z r3 ox or; eene tegenttelling heeft Mitten waken van de $,r;,u or. .
popeevx en f,ropeevx, berusten wij in den gewonen tekst .
ag. 99. Wij weten van dic moeijelijke aspoaongpcFin)v ook al
niet veel besets to maken, dan de Heer
E E R L K A M I, er
van gemahkt heeft . Hier fchijnt een buitengewoon vrouwe.
lijk wezen to worden aangeduid, dat doer Diana in hare bij .
zondere befcberming is genomen .
Ibid. yovs7t - FpeamI paa ov. Beati pradicabantur p .trentes ,
qui tante pukritudinis matrem genuisfent . Zeer goed wordt
de form yove7t voor yov1ag tegen H o R V I L I. E en L o C E L L a
verdedigd . Voorts bad de Heer E E R L K AM de litteratuur
deter Aanteekening zeer kunnen verrijkeq, door zicu to be.
roepen op W E T S T E IN's N T. Luc. Xli 27
ag. Ioz . Hot woord xvspza¢oq words daar door T It 0 M A 5
AI A.

nader
O ER EEON
Rbewezen
L ad
KE AE Eufipid
MR L K AM
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eenige adjectiva
moec noemt
daar ,gelezen
EE
dieR teLOp
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MAGISTER verklaard : o ~~ fpa"v go) a pc~ Fpw,uevo ; ; bij wetke gelegenheid
gelijk eene active en paswe beteekenis hebben . Hij fchijnt
hier niet gedachr te'hebben aan de Aanteekening Van HEMS T E R H . op Lucian . 1. I79 . en van D. A. VAN L E N N E
Fhalaris, pag. 207 en 293. In her voorbij .gaan vragen wij de
ultleggers van her N. V., of her moeijelijke ev,repic-raro ;
kuaprfa, Hebr. XII: r . ook zoo kan worden bpgevat? zoo .
dat men niet moete vertalen : zonde, die ons ligtelijk onsringt,
circumfiat ; maar : zonde, die ons ligtelijk terug doet keeren in
het begin of midden van onzen loop . Meermalen beteekent
Loch grspiioastK~ lets 6mzetten, circumagere in contrarium,
gelijk n u D lE v s zegt, Commentar . Ling . Gr. p. 226. Maar
dit in her voorbijgaan . Men vindt op deze zelfde bladzijdo
eene drukfout : Bibliath . Crit . Vol . Ill . pag. It . p . 37 ; dit
moet z1jn V ol . III . . II . p . 35 . Ook
worden crparfvpcaro ; in plaats van arparo ;. De voorbeel .
den , hier bijgebragt ten bewijze, dat woorden als wAgOo ; &c.
wel cens met een verbum plurale, en ze?fs met een partici .
plum plurale Mascul . gen . geconflrueerd worden, konden ver.
meerderd worden met beroep Op A S T ad lat . Legg. p. 63 .
. Hecub . Vs . •3 8 , 39.
en op
ag. tr6 . raS o e~ ; ra; Favrwv . Met goede voorbeelden
bewijst
, dat favrwv hier voor &AAh",, kan
en moet genomen worden . Wie derhalve er een N . V. op
na houdt, met wit papier doorfchoten, teekene deze Nooc
aan bij hilipp . II. Ia, en voege daarbij, zoo her hem belieft, H E I N D O R F ad lat . Vol . III . . 2 19 . A S T ad lat.
olit. p . 450, 643 .
ag . r19. racovro ai? kTivaZev iiv grows . Na naauwkeurig gelezett
to hebben de Aanteekeningen van H E M S T E R R tr I S, L O c E L LA
en E E R L it A M , is en blijft dit roo-aVra voor ons een flrul .
kelblok. Dat roo-aVro dikwijis vertaald kin worden fl/chts,
tantummodo, is bekend, en wordc doorL o c E L L A en
K AM
. Maar wij ontlcennen, dat rocov"ro fo'r€vccte , zoo geheel geifoleerd daar flaande, ooit beteekenen kan ;
hij zuchtte flechts . Er zijn, namelijk, twee gevallen, waariu
roco"vro gemelde vertaling taelaat : vooreerst, wanneer, gelijk
dikwijls gebeurt, pcsvov er bij verflaan moer worden ; ten an .
deren, wanneer de geheele zin aanduidr, dat rorovro, hetwelk
too veel en zoo weinig beteekent, in deze laatfle beteekenia
moet
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moet opgevat worden . In oeide gevallen vindt men lets, of
in bet voorgaande of in hqc volgende,hetwelk,ats ware bet,
bet ooov is, waarop die roan"vro float. Als de Ckorus bij Euripid . Hippol. So¢ . zegt : roao"vrov kusv, zoo veel weten wij,
dan float dit roaoVro op vs . So2, en hieruit blijkt, dat de
zin is : dit weten wij Jlechts . (Men zie op die plants VALCEE R L K A M .) Even zoo is
K E N. , ook aangehaald door
bet met rowourov S€opcu :, 3Gvzpczu &c., welke uicdrukkingen,
zoo ats zij daar faan, even zoowel beteekenen kunnen : zoo
.veel vraag ik, kan 1k, ais : zoo weinig vraag ik : moor de za .
xnephang der rede beflist de beteekenis . Maar bij' XENO.
H o N ftaat iroao"uro dF sar€vzi 6 geheet op zich zelve, en docb
in bet voorgaande, nooh in bet volgende is ieks, waarop dit
rogonro flaan kan : en juist de zamenhang moest bier de be .
teekenis van Jlechts, afleenlijk, regtvaardigen, tuderdaad, men
Stan in zulke itleinigheden Wet to voorz gtig zijn . Wij zeiden
voorbedacbtelijk, dot roeoVro door flechts kan vertaald worden ; maar beteekenen kan bet dit agoit . E .E u. b L A a : haalt
Uit X E N a H. E H. deze plants aan : rowo"vrov "Bvv1gnv ra ww .
Kz 3iowwvas . Dic kan vertaald worden : ik ken flechts bet hgLhaam behoadeu. Maar eigentijk flaat er : zoo veel kon ik, hbt
ligchaam behouden . Het kenmerk derbaive, dot men rowovro
mag vertalen door Jlechts, What hierin, dot men bet kan
verwisfeten met, zoo veel. Nu vergelijke men de plants van
czNopH . E H. Onmiddeliijk vooraf goat ; Dc jonge.lieden
fchaamden zich, elkander de waarheid to openbaren . Nu volgt
zoao"uro S;3 Farlvz~ev IV orore 'A(3pou6pciS . Nu levert bet een'
goeden zin,: Abrocomes zuchtte Jlechts. Moar om deze vertaling van 'tocov""ro door Jlechts to wettigen, moet men bet kun .
Den verwisfelen met zoo vtel. En flelt men dit zoo veel in de
plants, dan kqmt er geelt zin uit . Ja, war meer is, op site
plaatfen, waar - wiravro door flechts kan vertaald worden , be .
ceekent bet eigentijk zoo s}'einig. En dus zou bier flaan : zoo
weinig zuchtte Abrocomes. Wij gelooven derholve , dal de
Heeren uttleggers van xE N o H. E H Es bet met ons dkus
zullen zijn, dat rowo"uro bier door fledhts niet vertaald kan
worden. Wat dan? Wij weten bet rliet, Lezersl Is de ptaats
ougefchonden, dan gelooven wij niet, dat een bis daarvan
gemakkelijk bij eenig ander Autteur zal gevonden worden .
KIM rawovro ook een enkele nitroep zijn ? Vergel. x E S Y C Ir .
in v. roc rov.
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vatten eene plants bij

EE •R L9AM

E U R I

I D. Ion, 386. E14 -yap wcv;,roy
dwaasheid zouden wij komenI

dppaoizq €xdofpcov Iv : tot welk eene

ag. 123- Megamedes en Evippe zagen, dot de fchoonheid
van Atithia verwelktt, terwijl de oorxaak aan hare kwaal
verkrge'n was, dv 1c,rIav by ampcr`vmv 49s cvp4opas. Bij de
plaatfen, bier door E E R L K AM regt ter fnede aangebragt,
bad vooral kunnen gevoegd worden de befchrijving, door
J U L I A N U S gegeven y p . 347, van den op zijne fliefmoe .
der verliefden Antiochus, Wiens ligcboam uitteerde, ex ,f
p4i'v box

lxocaw; &rixv Tic

vpcou,

pi AAov

aa' bva' zuT~s,

~TIS orari Fi-a, O alYOpaMC .

ag. tog. Om acbter de ziekte van Anthia to loomen,
raac~pleegde men de prietrers en wigchelears . Deze govov IT€e reOov - atn€aeyGv tmvas (3apiaptxas - mat wpooe,roiovv ws
1bl A aFsv lx saav 0jvaXloyfauv foggy. H E M S T E R H U I S, L oweteri met dit ,rpo, m ofouv geen'
C E L1. A en
E ER L KA M
road . En geen wonder, voorzeker ! H E M S I E R H U I S gist,
dot men lezen utoec, orpoce so h'ro : et /imulahant, malum
illud esfe immisfum a Diis inferis ; welke gisfing door L a
wordt goedgekeurd . Wij voor
C E L L A en
EKR L K A M
ons kunnen, zoo wij ons hart regcuit moeten fpreken, ons
zegel aan deze verandering met becliten . Om niec to zeg .
gen, hoe onwaarfchijnlijk bet ons voor'komt t dat x E N o It.
'E H E s., door, to middeh van een edhvoudig verhaal, bet
Woord velnzen to gebruiken, zijne lezerS hier aan een priesterhedrog zon hebben willen doen denken ; zoo is vooral de
beteekdnts'VSIn wtinzen , wb1kb in dew zi* door de g enoem.
de uitfeggers aan her wunrd ~rpos,roie7aOxs gegeloen words, bij
ons zi'er verdacht . Eigenlijk beteekent t0aw,eZ,dza, jbi ax
quid Ijjlngere, en y bhie'r is de overgang tot de beceyekenis
van veinzen,Jlmulare, seer gemakkelijk . Mat dic veinzen be .
treft altijd ortZe zaak, orate gedacbten enz . Zoo kan ik zeg.
gen wpoc rors7c9a, 0,)udv , '1fwomv enz. vriendfchap , goedwillig.
heid jegens iemahd vehxena De zjpk, derhalve-, die geveinsd
words, betreft deity veinzer zelven, en niet eenen anderen.
'Als ik dus zeggen w11, mihi liquid 4ngo ., fmilo-, dan gebruik
ik wpoc,rocovpcul : mar wil ik Iiitdrukken, fingere aliquid, comminisci, dan zeg ik brtdTrW of ,r.1dTTO,uxs ; en dic woord had,
volgens de opvatcing der uitleggers, x E N O H o r4 E H E S .
moeten gebruiken . Wb ontkennen daarom ,niet, dat •,rAd-r_
Tom en orldzzFCBa, dikwiJls hetzelfde beteekenen met gpoc,ro.
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csroiF7dac (zie b . V. X E N 0 H . Memor. Seer. II . 6, 3'j.) ;
maar wij gelooven niet, dat grpoonodlWas ddnzelfdeu omvang
van beteekenis heeft als orAdvrsw en iUrwataa Deze wOdrden beteekenen en fingere en fsbi atiquid afhgere, 1 . e. Ad"
tare ; terwiji, zoo ver wij ons herinneren, ~rpoanro:sioGxc
flechts de laatjr en niet de eerfle beteekenis heeft. I)m.
N O H O N had dus moeren fchrijven evrxwrrov of srpoahhrAa'r .
troy . Vraagt men nu, of wij dit laatfte woord `floor de ware
leziug houdelt ? Zeker zouden wij bet de voorkeur geven
boven ,rpave rotovvro ; maar keuren bet daarom niet goed, de.
wiji de boven gemaakte bedenking , of Iiet wel wAarfchijtl .
lij k zij, dat X E N O H O N bier van priesterlist zOu hebben
willen ,reken, ook op bet woord ,rpocsr)I.rrew toepOfelft
is . H E M S T t R H U i`s zegt : fi lectio npoceorofovv 'proba fit,
ftgnifieabit : et illud comshentum addebam, injuper fngebant .
Een weinig daarna feert ons L O C E L L A uit D o k v I L L'E ad
Charit. , dat c o c c H I U s onder bet woord wpooe3sotdt een
fireepje gehaalil bad : quocirca, zegt L O c E L L A , credere

licet, euns in comzaratione Codicis Florent . obfcure jcriptum
hoc verbum reperisfe . Ts dit aatite waar, dan, gelooven wij,
zal elk ; die eenigzins met gefchrevene Codices bekend is, ohs
toeftemmen , dat in een woord, nit zoo vele fyllaben bef4aatlde, die onduidelijkheid gemakkelfjker in bet madden, dan in
bet einde of in de terminatie ontftaan kon . Dit zou een nieuw
bewijs zijn, zoowel tegen orposwrosouvtro, als v66r de gis .
fing, die wij oogenblikkelijk zullen voordragen . Ik trek Van
de Hemfterhuiftaanfche uitlegging, om btjgebragte tedenen,
de denkbeelden van fingere en commenlum if, eh houde, dd.
debant , injuper dicebant. Hiermede komt overebn de g"ng
van D O R V I L L E, door L O C E L L A aangehaald , ,rpo ftri6evv.
Ik flel mij doarenboven een woord voor, zeer vacbaar voor
misfchrijving, en waaruit gemakkelijk ,rpoceuotouv kon geboren
worden : en , dit alles bij elkander genomen, gelnof alt, dat
]t E N O H . E HE S . gefchreven beefy, orpsoe~re~~rov, fnfarptr
dicebant. Dit woord vindt men Wet in den T1hefaurur van
S T E H A N U S ; maar sun )tv s heeft bet in zijnen ComVistar. Ling . Cr. p. 36 . En B U D JE u s was , naar bet oordeel
van v A L C HEN A E R , een man, quo vemo Crace doctier Wit.
Wij hebben onder anderen dit woord gevonden bij t v s'T A r n .
ad. Il. Z . p . 523Mar wj moeten eifidigen . Ten i otte dins zlj bet ors -vergund ,
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gund, bier nog eenige litterarifche kleinigheden ueder to
lbhrijven, die ons zoo voor de hand zjn kekomen, en met
welker mededeeling wij den geleeiden EERLKAM
ondienst hopen to doen .
0 R E L L I heeft in zijne bew6rking van Ifocrat. Orat. ,rFps
dvTSaoatwq door M v S T A x Y D E S, 1814, de volgende gisfih .
. voorgedragen, pag . 463 . Op
*en op X E N O . E
bladz . 208, naar de uitgave Van M ITS C H E R L I C H, wil hij
gelezen hebben : Twv ?tG1,rOTF yapcoupc€vwv - v,ragc :. Ifag . .IC .
ag. 213 . incerputtge&c
uw F,rs9yafaav (asa) xpovwv ,roAAw"v .
.
ag
.
217.
xal ,rooos xac pihij ; IgAss Iziyx, ii ; u,ropcvwaw
.
ag
.
231,
shops<,
3', r4 ,ros$acs ;
IN . 'Ev T06T41 sEas (y1) & Xy
.
ag.
25r
.
xxi
(y
pcFv~ gm,
.
235
,
251
,
310
gelijk pag
29-o~s
ag.
255. Sii Tys s`1Asxi'x cAAWr, avurio,rzov y ;
.
gelljk pag . 252, xac iiAAoe av3psxov.
In bet defde iluk der Litterarifche ,Inalekten van F . A .
w o L is , uitgeko nen in bet jaar 1818 , (hetzelfde jaar, waarHON Uitgaf) vindt men pag .
in EERLKAM
26 sqq . Conjecture de locis nonnullis 4chillis Tatii, Terto .
phontis Ephefui, Callsstrati, aliorusn . De Schiijver (r• .
COBS) toont bet Specimen Obfervatt . van
kennen, zie p. S7 ; maar do uitgave zelve van X E N O .
E
. Icon hem niet beken4 zijn, j A C O B S verandert p. 7 .
EE
R L K .) BOAR% &VxVOOVVTES in BOAT, uua £vvooVv7eq .
(edt
. 159 . mihi dudum in mentem venerat •apaa voo"vvTaq . Nihil tamen nunc esfe mutandum ju~lic~ .
Dit laatile ktinnpn wij ons van
.
Every zoo leest J A C OB S op pag . 41 ,roAAa apex ,rdh, in
plaats van ,roAAa aAAx ,rkdsf. En niet alleen heeft EERLRA M
zelfs in den tekst opgenomen ; over welke to gfoote vrij .
heid hij zich echter beklaagc in de rcefatle, pag . 66 .
ag. 7, vies av3poc FTS xuT' Fpco"v axF4y . Beide, JACOB S en
EER L K AM
lezeu ax€sJ,opcas. Maar J A C o n s , niet kunnende berusten in
xaT' ipsov, leest bier xac 7dpcov .
ag. $ . Abrocomes en
Anthia worden op zee aangevallen met een Aauvopcp'vsr vii,
,TpijfXq ;v o'Gv o~uTSr?s *oAAs. Dit poi iii is eefl crux ih.
,;erpretum . M I T S C H E K L I c H houdt deze woorden voor eene
parenthefe, waarmede EERLKAM
dat bij die woorden tusfchen twee commd's plaatst, Mar In
de
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de aanteekening, p. i79, merkt hij to regt van, dat, naar
den eisch der parenthefe, er zou moeten gelezen worden :
spcsjpsi ; 3a ijv. Dit zelfde words ook door J A C 0 B S aangemerkt.
houde, op bet voetfpoor van L 0.
E E R L K A 111
CF L LA , deze woorden voor eene glos .
J A c o B s gelooft,
dat men ha plants van Tpssipsl3 ~v behoort to lezen a$ espscjaa
Wij herinneren ons elders bij
ok S ON dit of lets dergelijks
gelezen to hebben : •Jacobus neque ingenii neque doctri •na
est expers, fed fubinde audacior .
ag . 35 . p~ pcs Ee; sxsiv n n
A
Co
B S emendeert : k g qua •
grip
oplav
apta
grpouyciys7S
.
J
4ilv
ag
.
3o
ijysrO
ai'
it
Avgiz 1?2 riv rdopovdvpor'aS ~YdY~S •
xac oa xuvs5 N ksav As / rziol. Beide, J A C O B S en
EE R LHAM , gisfen, dat bier gelezen moet worden yes - rjtppov xsc os xuvsS oc xuvE3 ~F Ycav Ag6;rzsoo.
Act pag. 149. ed.
EERLK.
De leziug van den Codex
Florent . ouv, pace 4xct, door L O C E L L A to regt een monflrum
rocabuli genaamd, words door BAST itr eVveSix ofjxes veranderd . Men zie zijne Commentatio ahegraph . in de Appendix ad Gregor. Corinth. p, 788 . ed . s c H AE r . Vdorts had
de fleer E E R L K AM bier met vrucht ktmnen gebruiken de
Annteekeniag van J A C O B S in Anthol. Cr. Tom. Xl. p. 126.
Ad pag . 185 . Over bet gebruik van bet worrd 9TIAevoS zie
men vooral . e. tits s, Obferv . Crit. in lutarch. Vitarn
Timol. p . 2o . Francof. :818 .
Ad pag . 207. Over bet gebruik to dezer plaatfe van den
Aoristus fpydaxoOuc, in plants van bet Futurum gpydasc6a~,
zie men u E s s 1. c . p. 12 , die to dezen aanzien van H E M.
overeenltem:.
S T E R H U I t verfchilt en met E E R L'K A M
Dezelfde dvereenllemming met
EERLK AM
en afwijking
van L o C'E L L A treft glen bier van ten aanzien van de lezing
is pail rvxoi in plants van Fi past Tvxs,,.
Ad pag. 24-8. De lezing avr4opav, door LoCELLA in dell
teksc opgenomen, wordt door B A sT goedgelteurd, ad Greo
gor . Corinth . pag. 232 . ed . s c :i A E F .
Ad pag. 261 . xah Ta erpw'ru ys Tou fpwzoS o3'otnopsi Ot)o ixerm. Dit is misfchien de ddnige plants, waar de naauwkeu .
eene zwarigrige , geleerde en tevens cordate
E E R L K AM
held feet llilzwijgen voorbijgaat . L O CE L L A zet deze woor.
den over :
rimi quidem amoris vise duces fuere oscula.
EERLKAM zegt, dat nOCh LOCELLA noCh CoCCHIt1S
den zin van x E-N o t: o N gevat hebben . Maur welke is don
BOEKBESCH. 1820. NO . 3 .
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de zin van X E N o H o N ? De zwarigheid ligt in bet woord
b3otjropF7v, hecwelk, gelijk BAST zegc ad Gregor. p, gig,
Diet beteekent vise ducem esfe, mast iter facere . BAST
leest o&eir6poi : et primum quidem amoris comites fuere oscula ;
gclijk de Franfcben zouden zeggen : Mon amour fia accompagnI Fle &c . S C H A E ER ad Gregor . 1 . c . verkiest liever
83oi roaF& . et primum quidem-amoris Jladium muniunt oscula fc.
Voorcs zie men over deze plaats j A C o B S , Anthol. alat.
11I. p . 777 .
Ad pag. 331- Omtrent de confructie van bet woord r'vox._
.1sTv met eeu' Dativus en Accufativus, vergelijke men n E s s,
1 . C, p, i 3 .
Wij elhdigen met eene Critifche gisfing to igaken omtrenc
de Adverfaria van E E R L Ic A AI . A B R E S C H gist, p . 343,
dat men, in pjaats van OTUVw zslp4eely, lezen moet a ~u,y ,rn Hierop zegt *E E R L It A M : eadem canjectura, ft be.
pi1REI9`.

me memineritn, in mentem venit Marklando ad Maxim . Tyr.
Iii. 5 . ME is in zoo verre waar, dat M A R K L A N D deze
p Disf. III, Sect. S , waar op Disfert .
beefs zeker in zij ne Adverfaria gefchreven .isfert. 3$, en daaruit is geboren III. 5, alsof hij
gefcbreven hadde 3, 5.
gisfing Diet voorlielt

XXXX.

E E R L K AM

Wij weten wel, dat wij de grenzen eener gewone Recenie verre zijn to buiten gegaan : moor bet gebeurt one ook
Diet alle dagen, zulke boeken ce moeten beoordeelen . Wij
doen hulde aan de geleerdheid en de werkzaamheid van den
hieer EEtLKAM , en wenfcben hem hartelijk toe, dat
Good hem nog lange fpare, ter handhaving van onzen vader.
Jandfchen letterroeml Hij heeft reeds veel gedaau, en kan
nog veel doen. Her Haarlemsch Gymnaftum zij met zulk
eeuen Rector, en bet geheele Vaderlaud met zulk eenen
Letterkundige, gelukgewenscht!
Recenfent, voorziende, dat hij to eeniger did in her geval
zol komen, van zich op deze Recenule, als zijn werk, to
moet n bero pen, en van de g ma kte a nmerkinge bet no e
dige gebruik to maken, neemt de vrijheid, door onderteekeDing van zijnen Doom, beflag op deze beoordeeling to leg .
gen ; geloovende sevens , dot de Heer
EE R L K A M
deze
openbLarmaking als een' waarborg zal befchouwen, dart wij
ons, bij de beoordeeling van zVn voortreffclijk werk, vrij
ken.
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kenden van die onedele vitzucht en kleingeestigen letternijd,
die wij wel cens, bij fommige onzer vaderlandfche Geleerden, met droefheid opmerkten .
Leyden ,
den 16 December 18ig.

E, A. 8 O R G E R .

Maria Tesfelfcbade flsfcher, op bet Slot to Muiden . Rlij.
feel, door A . BEE L O o . Te Ainflerdam, bij M . Wester.
man . 18Ig. In ki. 8vo . 64 131A f :-8- :
filet oude Tooneel kende geene andere don Treur- en Blij.
fpelen, omdat de oude Tooneeldichters alleen bedoelden, den
mensch , of van zijne beklagelijke, of van zijne belagchelijke
zijde voor to ftellen, en, daardoor, of treurige, of blijde
aandoeningen to verwekken . Sedert men zich ruimer flof ter
bewerking verkozen, en, to regt, begrepen heeft, dot bet
Tooneel zich niet, bij uitfuiting, tot bet droevige of gelachverwekkende beboefde te . bepalen, heed men echter de oude
onderfcheiding willen behouden ; en dwaze kunstregters hebben menig voortreffelijk fluk alleen daarom veroordeeld, om .
dot het eigentijk noch Treur- noch \Blijfpel kon worden ge •
beeten ; even alsof ernftige llukken, fchoon zij geene tranen
afperlten, - of over bet geheel aangename, lchoon zij niet
deden fchateren, - en of zullte, waarin vreugde en droef.
heid elkander afwisfelen, geene echte afbeeidingen van bet
menfchelijk leven konden zijn, , en niet zoo bewerkt konden
worden, dot met, ze met deelneming en genoegen aanfchou .
wen, en er zedelijk nut uit trekken kon . De ondervinding
heeft bet tegendeel geleerd ; en wij zijn bet met VOLTAIRE eons, die gewis een bevoegd regter was, dot men geeue
foort van voorflelling van bet Tooneel moet uitflniten, en
dac van alle foorc daigene bet beste gekeurd moet worden .,
betwelk best bewerkt is . Maar nu is bet evenwel, naar ons oordeel, wezenlijk een misbruik van den naam, wanneer men een
link Blijfpel neemt, waariii de Dichter zich Met, als hoofd.
doel, heeft voorgefteld, vroiijke tooneelen to fchetfen, welke
den aanfchouwer vreugde en gelach veroorzaken ; even *Is
men bet geen T.reurfpel heeten kan, waarin bij, door bet
voutflel van menfchelijken tegenfpoed , ellende of verkeerd .
1 3
heid,
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heid, niet voornamelijk bedoelt, fomberheid, gevoelig medelijden, of edele verontwaardiging, to doen geboren warden :
a poriore enim parte fit denontinatio .

Volgens deze aantuerkingen, draagt bet fluk voorbanden den
titel van Blijfpel niet met genoegzaam regt . Hec bedoelt
geenszins voornamelijk de aanfchouwers de lever to doen
fehudden, en flelc pier den belagchelijk karakter voor . Schoon
er vrolijke tooneeleu in zijn, deszelfs hoofddoel is ernst, is
T E S S E L S C H A D E voor to flellen in bet algemeen karakter
van eene verflandige, geestige, brave vrouw, eene warme,
gedienflige vriendin, vijandfn van twist, en, met betrekking
tot liefde, boven zwakheid verheven . --Ziet bier bet beloop .
T E s s E~L S C H A b E komt, op eene noodiging van den Drosfaard H O O F T en zijue vrouw, op bet flot to Muiden, der.
waarts gelefd door C O N S T A N T IJ N H U I G E N S . Zij ontm oec
er CAS AR BARLaEUS, die heimelijl; op haar verliefd is,
zijne liefde son den Drost en zijue vrouw beleden heeft, etc
van dezen de verklaring heeft ontvangen, dat zij zijne liefde
goedkeuren. C O E N R A A D BURG , minnaar, mede in bet gehelm, van H O O F T's dochter C H R I S T I NE , envahrw
der bemind, lteeft met haar bee plan beraamd, oin, door
T E S S E L S C H A D E, son hare ouders kennis van hunne gene.
genheid to geven, en bun om roeflemming tot bun huwelijk
to verzoeken. V O N D E L, federt eenigen tijd met den Drosfaard in oimin, en wenfchende met hem to verzoenen, is
mede naar Maiden gekomen, om door T E S S E L S C H A D E
lien zoen to bewerken . Beide vinden gelegenheid om boar
bun aanzoek to doen, en zij belooft son beide, dat zij aan
hun verlangen voldoen zal. Intusfchen treft BAR L 1E U S haar
sheen, en doec aan haar zijne liefdeverklaring ; doch hij lijdt
refrtus ; zelfs de voorfpraak van H 0 0 F T, daartusfchen ge .
komen, bast hem niet . TESSELSCHADE doec nu aan
11 0 O F T bet voorflel van verzoening met V O N D E L, en, a e
zeker van wel to zullen flagen, roept zij zelfs den laatilen
to voorfchijn ; doch nu moet zij, op hare beurc, met hem
de mortificatie eener weigering en eens heengeans van H 0 0 F T
Ondergaan. (De Dichter had haar, naar ons oordeel, deze
teleurftel1ing moeten befparen .) Zij .overreedt echter noorr
daarna ; mi deze neemt v o N D E L weder, als vriend, *an.
Ook gelukt bet haar, en wet met kleiue moeice, am de toe.
Hemming van den Dross en zijue gade, tot de echtve*iad .
Ce-
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en c H R I s TINE, to verwerven ; doah nu doet
op zijne beurt, eene nadere poging,'am haar hare
hand aan V A N B A A R L E to doen geven ; dan zij blij ft weigeren,
21s ongezind tot een tweede huwelijk . - In bet laatile tooneel
van bet fluk treden nog vijf vrienden en twee vriendinnen
van den Drosfaard op, als, buiten zijn weten, door zijne
vrouw ter maaltijd genoodigd, om de vreugde van dezen
dag to helpen volmaken . Slechts een derzelve , echter,
fpreekc weinige woorden, en onder de zwijgende is (let well)
G E R. j 0 . v o s s I u s, een man, door fommigen, als geleer .
de, zelfs boven GROTIUS gefchat!
Om flu over her geheel ons gevoelen to zeggen : hoezeer
de Dichter doer opmerken, dat bet fluk een karakterfluk is,
(in den algemeenen zin namelijk, then wij hebben naugewezen)
gelooven wij toch niet, dat dit genoegzame reden was, om
alle intrigue, waarvoor bet anders wet vatbaar geweest was,
en dat bet inceresfanter en aangenamer bad kunnen maken,
uit to fluiten . Ook komt ons de geheele inhoud flier gewig .
tig genoeg voor, om veel belang to wekken ; of to verwach .
ten, dat bet fluk, ten tooneele gevoerd, zeer voldoen zal ;
gelijk de ondervinding op ons Amilerdamsch Tooneel, ondanks at de talenten van Mejufvrouw R A M H U Y ZEN , bereids geleerd heeft .
Verintusfchzjwia,vn hetzlavrdien
flen to ontzeggen . In tegendeel, er zijn tooneelen, die ous
zeer behagen ; de verfificatie is doorgaans gemakkelijk en
vloeijend, en de zamenfpraak bier en daar voortreffelijk . Ook
ontbreekc bet geenszins san fijne fcherts en comifche beval .
ligheid, welke toonen, dat de Dichter,goeden aanleg voor
het Blijfpel heeft ; en wij durven hem zeer wet aanmoedigen,
om dit zijn talent verder to beoefenen .
Mar nu moeten wij toch ook ooze bijzondere sanmerkith
gen maken . De vrouw van H 0 OFT komt hier, naar ons
oordeel , in een ongunilig licht voor . Zij wil geestig we .
zen, en is over het gebeet laf. Zij fnapt veel, toont weinig
oordeel, en wit ons, als gemalin van den Drosfaard, maar
geheel niet bevatlen . Zoo ook behaagc ons CHRISTINE
niec, ala zijne doehter . Hare gemeenzaamheid, met B U x G_ is
die van eene kamenier met eenen livereibediende, Met die van
B U R .O

110 0 F T,

eene welopgevoede juffer, vooral daar hare .ouders niets van,
hunne liefde weten .
HooFT
13
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H o o FT is buitenfporig in T E s s E r, s C H A n z'S lof, en de
Diehter vergat zich zeker , als hij help, tegen zi/rae vrouw,
zeggen liet ;
In waarheid, drukte mij niet reeds een last van jaren,
Ik ging op 't oogeublik mijn liefde aan haar verklaren ;
en als hij hem, op haar zeggen,
Mijn [-feet gemaal vleit iuij bijzonder,
last antwoorden
'k Meen, InUn waarde t
Bezat ik niet in u mijn' besten fchat op aarde .
Dit is weinig beter , dan bet volgende in Mevrouw H o o FT's
mond . Zij had, zegt zij tegen VAN B A A R L E, onlangs opgemgrkt, dat hij, in T E S S E L s C I3 A D E'S bijzijn, fomber,
fill, als in zich zely' begraven geweest was, enz. en, *1s hij
zlch wit ontfchuldigen, zegt zij hem regtuit, dat hij verliefd
is. Hij bekent bet ten halve, en nu Mat zij zich dus hooren :
Ja, is men verliefd, dan is men zeker woelig
.
dan
kan
men
immers
vlien,
•
En dikwijls fomber zijn, maar tevens heimlijk juichen .
•

Hoe hangs dit zamen, en hoe past dit san de vrouw van
H o o F T? Mij dunkt, deze moest eene deftige en waardige,
boewel minzame, matrone geweest zijn .
H o o F T beefs wel groote gedachten van een huwelijk tusfchen TESSELSCHAI?E en VAN BAARLE, als hij zest :
„ Die echt zou zekerlijk een zegen zijn veer de card' :'
Op bladz . 53 wenscht H o o F T zljne vrienden bij zich, en
vraagt, naar den achtergrond van bet tooneel gegaan zijnde :
Maar ziet mijn oog van very' pier iemand in 't verfchiet?
Ja (antwoordt hij) 't is mijn oude knecht .
Hier, SAaaUZR! (roept hii) wil Loch komen .
Hij

MARIA TESSELSCHADE VISSCHER .

131

lij fpreekt nog den' regel , en S A M M E R verfcbijnt . Die
oude $ A M Al E a moet geen fa;nmelaar , en flog zoo viug op
de koten, als zijn Heer goed van long geweest zijn!
De laatlte regel van bet link heeft ons gellooten . „ Nedr.
land (zegt T E S S E L S C H A D E zelve) zal ed'ler vrouwen vog
rhrn Tf:SSIZLSCHADE kweeken ."
Wij willen geene gebreken van tool en uitdtukkitig opmer.
ken. Die zullen zich, met den tijd, van zelve verbeteten .
Zoo ook, bier en daar, het flootende van bet vets . Doch wij
herinneren den Heere B E E L o o de aanmerking, (wij meenen
van n LAIR) dot, zoo in eenig dichterlijk werk proza to pas
komt , bet zekerlijk is in dot, hetwelk de verkeering der
menfchen, in bet dagelijksch )even, nabootsr . Wij houden
ons overtuigd, dot zijn Ed . zich bier dikwijls anders en no .
tuarlijker zon hebben uitgedrukt, dan hij gedaan beeft, zoo
bet rfjm hem Met belemmerd bad . -- Nog ddne aanmerking,
die ons fchier ontflipt was. TESSELSCHADE Nat VAN
I A A R L E'S hand of, omdat zij (gelij k wij zeiden) tegen eeu
tweede huwelijk is . Zij befluit bare weigering met eenige regels van CATS, waarvan de laarfle is : ,, Niet en gait voor
de eerlle trouw ." Was dit kies ch gezegd tot H o o F T en
zijne vrouw , die beide to zamen in tweeden echt leefden? Ln
boe moest bet der Drostinne fmaken, dot haar man T E S S E LS C H A D E'S zeggen beaamde, met dezen reget : , Voorzeker ,
TES S EL's dsAn befluurt een wijze rede''? Dit was w aarlijk voor haarweder geen fraai compliment! Doch, gelukkig!
de goede floof bemerkte bet pier .

Rofaura, of bet gehefrne Gerfgt van bet 1Voodlot . Naar bet
Hoogduitsch van A. L A F O N T A I N E . Met
laten . II
Deelen . Te fbnfferdam, bij C . L . Schleijer . In gr. 8vo.
Te zamen 703 Bl- f 7 . 4- :

Het Noodlot floor,

gelijk wij onlangs elders zeiden,
ons altijd eegen, en wij voelen niet, waarom dit Heideuscat
ding ons romanlezend ubliek moet worden opgedrongeu :
wij houden bet woord en bet dedltbeeld, dot bet uitdrukt,
verderfelijk . Moor L A F O NT A I N E meende bet, vertrouwen
wij , zoo erg niet, en men flelle er flechts bet werkzaam
beltuur der regtvaardig vergeldende Godheid voor in de
plaais,
1 4
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plants, zoo bebben wij op dezen Roman, van den kant der
zedelijkheid, niets to berispen . Wac vinding en uitvoering
betreft, ftaat deze verdichting met de vele andere foortgelij .
he, en daaronder voortreffelijke, van den Schrijver gelijk, en
zal gewis met veel voldoening gelezen worden ; en wij zou .
den ons bij meer dan don gedeelce uitgelokc gevonden heb.
ben tot bet geven eener vrij uirvoerige proeve, zoo niet de
vele drukperfen ons aanhoudend bezig hielden, en wij echter
onze Letteroefeningen moesteu beperken naar bet vroegere beftek.
De gefchiedenis begins nagenoeg met een fchandelijk bedrog en vreesfelljk gruwelftuk, hecwelk eindelijk aan bet floc
regtvaardige vergelding vindc, gelijk bet befchuldigend geese .
ten den misdadiger reeds vroeger, en gedurig wederom, en
eindelijk aanhoudend pijnigde. Wij willen den Lezer niet
vooruitloopen, noch van zijn genoegen berooven, door den
draad der gefchiedenis en deszelfs oncknooping mede ce dee .
len. Hfj zal voortreffelijke menfchen, zuivere, befchaafde zeden, en verfchillende beminnelijke karakters geteekend zien .
Overal zal hij de verbastering en afwijking van bet goede
tastbaar aangewezen, en zich tegen bet verkeerde zien waarfchuwen. Huisfelijk geluk en genot zal hij ook bier als de
kweekfchool van bet goede erkennen ; en, gelijk hij zoo me.
nigen anderen Roman, zal bet hem eenlglijk fmarcen, dat hec
in de werkelijke wereld, en bij de cegenwoordige gefteldheid
der menfchen, z66 noch is noch worden kan . Maar was
fchaadt dit? Waarom zouden wij ons niet mogen verplaat .
fen, ter verpoozing van de vermoeijenisfen en ellende des
levens, in eene wereld der verbeelding, indien wij maar zor .
gen, dat wij na deze verpoozing niet ongefchihter zin voor
onze tegenwoordige b9trekkingen en werkkring, maar in re .
gendeel de menschheid door zoodanige tafereelen bij ons
rijst in waarde en achting, en wij menigen wenk tot eigene
veredeling levens bebben opgezameld en nu voortaan behar .
tigen ? Men fpele flechts den romanheld niet, en vordere
geene romantifelte daden en verrigtingen van hen , die ons la
de werkelijke en niet in de roman-wereld omringen . Onge .
lukkig, zoo men zijne vrouw of bruid niet beminnen kan,
amdat zij niet zoo fchoon is enz . als die in eenen roman ,
en zoo men in zijn gezin zich niec vergenoegen kan, omdat
bet niet zoo romanesk ala in die fraaije verdichcfelen is ingerigt. Tantutal
De
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Uit bet Fransch, gevolgd near bet Fngelsch,
Te Amfferdam , bij de Wed . H . van
Kesteren en Zoon . In gr. gvo . 306 Bl. f 3- : • :

De Schipbreuk.
Van MifS B U

R N E Y.

E en Roman is eene dichterlijke voorflelling van tooneelen
Daarom is bet
nit bet menfchelijk leven ; een fchilderfluk.
even zoo uatuurlijk , dat de nienfchen gaarne Romans leven,
als bet natmirlijk is, dat zij gaarne een goed fchildertlnk
zien . Maar een fchilderftuk , bet hebbe dan ook een alle.
daagsch tooneel ten onderwerpe, moet goed gefchilderd zijn ;
or moet geene onnatuur in heerfchen ; in tegendeel moet ieder, ook bet geringfte,voorwerpmetvlijt bewerktzijn, totbet
geheel behooren, en in zekere mate de opletcendheid boeijen,
zoowel als bet hoofdvoorwerp . Is eau daze vereischten vol .
daan, dan befchouwt men met vermaak datgeue op doek,
wat ons in natura geen oogenblik zoude bezig houden . Hat
is de gave van nabootfing der natuur, die bewonderd words,
en er ligt over bet voor oogen geftelde een glans , dien hat
in bet werkelijke leven nimmer beefs . - Nu ftaat bet den
fchilder ook vrij, zich eene wereld to fdbeppen, fituarits
zamen to ftellen, gellk die misfchien in de werkelijke nimmer
zijn voorgekomen . Aileen heeft hij to zorgen, dat alles, in
zijne foort, natuur zij en bijeen behoore . Dear moet nietswes
zen, was iluit, was er als vreemdaardig inkomt, war Diet
beftemd is om belagchelijk to wezen, inaar bet door het ver .
Stijfheid en gezochtheid moeten verwijderd
band wordt.
zijn . o m kort to gaan, alles, wat in die zamenffelling als on+
natuur moet verfch .ijnen . -- Dit alles nu geldc ook van den
Dichter, dus ook van den Romanfchrijver, wiens werk in
de rij van de voortbrengfelen der dicbtkunst op verre us
niet de laagfte pleats bekieedc , als vereifchende wet mede de
meeste moeite, gevoel en veelzijdigheid van oogpunten, en
leverende zeker bet Incest boeijend en, zoo de Dichter
zulks in bet oog houdc, gelijk becaamt, ook van den zede .
Iijken kant., nuttig onderhoud .
De Roman, dien wij bier voor ons hebben, voldoet eau
geen van de opgenoemde verciscbten. Hij heftaat uit eene,
zoider de missile, belangwekkende, inwikketing afloop nde,
met beurtelingfcbe redevoeringen (die gefprekken suoeten lief •
teu),
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ten), eu onnatuurlijkheden in karakcers en beloop, aangevult
de vertellirg, aan welker eind de beminden - elkander kris'
sea. Nergens eene diepte ; nergens eene zedelijke flrekkiug .
Lady E A R L I N G F 0 R D reist met hare zevenrienjarige doch .
ter VIOLA ttit Engeland near Bengalen, waar haar echtge .
noot zich bevindt. Zij lijden fchipbreuk, manr, aan een flak
mast gebonden, konien zij op een eiland non, waar toevaliig
oak juist eene list van eenen reef, die mode op hot fchip
was geweest, was eangedreven en op flrand gezet, waardoor
de fchipbreukelingen voorzien werden met waskaarfen, boo,
ken, mesfen, fchnren, maiden, garen en andere noodwendigheden. Iffier ontbreekt bet nu niet non bladzijden-Iange uitroepingen en betoogen - onder anderen eene, regt
wijsgeerig geflelde, vergelijkiog tusfchen den man en de
vrouw . -- Her blijkt, dat nog een nabeftaande der fchipbreukelingen, near die in bet vaderland niet met haar op den
bescen voet geflaan had, en met haar op hetzelfde fchip geweest was, op dit eiland was behouden . Nu zoude toch
waarlijk ieder ander Christenmensch, in foortgelijke omilan
digheden,, hartelijk blijde zijn, eenen natuargenoat to vi*.
den ; vooral zottde men dit van twee vrouwen verwachten,
welke inderdaad wel eenen befchermer noodig haddea . Mear
ja well Naauwelijks heeft Lady E A R L I N G FORD dien man
herkend, of, terwiji zich op haar gelast verwondering en
bittere befchouwing uicdrukte, verwijderde zij zich, en beflout van dour to vertrekken . Er ontflaac een zeer pathetiek
gefprek, waarin Lady B A R L I N G F 0 R D order anderen zegt
„Keen, mij sheer F I T Z' A Y M E R , gij zeif hebt eenen fcheidInuur tusfchen ons opgetrokken ; uwe handelwijs is van zulk
eenen card, dat, noch in dit, noch in eenig ander oord,
bet immer to wenfchen zij, dat wij elkander weder ontmoe.
tens" - Ondertusfchen bet trekt bij ; en de Lady, op die
eiland ftervende, geeft, kort v66r haar verfcheiden, eenen
brief non VIOLA, om, zoo zij immer bet geluk mogt heb.
ben heren vader weder to zien, then hem to overhandigen,
mica zij zelve tevreden ware met den inhoud, welken zij,
v66r bet overhandigen can vader, mogt leeren kennen, en
die niets geringers was dan bet verzoek - VI o L A can F I T Z
AYMER ter vrouwe to geven. Na eenigen tijd komen zij
don ook van bet eiland of en in Engeland, waar vader ook
reds is eangekomen, Ailes loops nerjes los, en vader geeet,
op
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op den brief zijner overledene gade, gaarne en terflond zijne dochter aan F I T Z A Y D I E R . - Dit is bet beloop vat
bet vervelend verhaal, aan hetwelk bet vignet beantwoordt .

Grieksch Leesboek van >; . J 4 c 0B s . Ten dienfle der Nederlandfche .Teugd bewerkt door G . t E E N, Rector der Latijnfehe Scholen to Zwol . IYde Deel. oetifehe Afdeeling . Te
Zutphen, bij H . C . A . Thieme . 2829. In gr . 8vo . f 2 .14- :
De geleerde en met refit beroemde j A c o a s heeft zich zeer
verdienftelijk gemaakt hij de jeugd, welke opgeleid werdt
tot de kennis der Griekfche taal, door bet nitgeven van lees .
boeken voor de vatbaarheid van verfchillende klasfen . Het is
bekend, met welk een nut de twee eerfte ttkjes ook in ons
Vaderland zijn * gebruikt en nog gebruikt worden . De Heer
t E E N heeft een' goeden arbeid verrigt, door dezelve voor
de Nederiandfche jeugd to bewerken . Flij verdient op nieuws
onzen dank, door bet uitgeven van dit poetisch leesboek . Dat
men bet zoude kunnen gebruiker. tevens met de tweede afdeeling, of zelfs bij bet midden van de eerfte afdeeling van
J A C o n s' prozatfche leesboeken, en dus op de laag(te Was .
fen, ftelt de nitgever voor vast . Dan, dic komt ons zoo
duidelijk, Met voor. Wij meenen, dat de leerlingen gewoon .
lljk, ten minfle voor alsnog, op die klasfen de mate van Griek .
fcbe taalkennis niet bezitten, welke vereischt words om poe.
zij to verftaan , en bet hun in den beginne meer verwart dan
1}e1pt, indien zij dadeiijk en de prozatfche en de poetifcbe
taal leeren, welke toch zoo veel verfchillen, dat men ieder
bijna eene taal op zich zelve zoude kunnen noemen . Dock
dit hangt of van bet gebruik van 'dit book, en beneemt niets
aan deszetfs waarde . - De afdeelingen zijn in eene geleidelijke orde bevat . I . Elegetfche Spreuken . II . untdichteu.
111 . Stukkeu nit Homerus . IV. Herderszangen en Idyllen . V.
Lierdichten . VI. Eenige ftukken nit Tooneeldichters ; en een"
delijk eene Lyrifche bijdrage voor de hoogfte klasfen, welke
men verfchuldigd is an den Heet TISr;sc11 . Wij twi}felen
Met, of dic leesboek zal, over bet algemeen, wel voldoen .
lone bedenking geven wfj, of, bij eenen tweeden druk,
welken wij den ijverigen T H I E M E van harte toewenfchen,
het niet doelmatiger ware, dat een zeer aanmarkelijk gedeelte
der
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der ophelderingen achtergelaten werd . Wij verbeelden ons,
dat bet den leerling al to gemakkelijk gemaakt is . Zal hij
goed vorderen, hij moet zich vroeg gewennen aan eigen onderzaek. En bier blijft, op menige bladzijde, den leerling
niets over ten onderzotk, noch den' onderwijzer ter verklaring. Wij gelooven, dat her, over bet algemeen, best
was, den leerlingen de oude Schrijvers, of uittrekfels nit de,
zelve, to geven, zonder eenige verklaring er bij re voegen,
ten zij in den uiterflen nood . Indien de Heer r II I E M E befluiten mogt, de Attika van J n c o n s insgelij ks voor de Nederlandfclle jeugd to laten bearbeiden, hetgene wij fiartelijlt
wenfchen, zonden wij gaarne zien, dat dit meer in her oog
gehouden wierde. WU hebben de Hoogduitfche uitgave van
JacoBS' Leesboek van i8o6 daar voor ons, en zien reeds
met ,genoegen, dat er geene Woordenlijsc achter is . Maar de
verklaringeu, ouder den teksc gevoegd, zijn to menigvnldig,
en pan over to duidelijke plaatfen. -- Men heefc zoo dikw}jis, en met reden ; geklaagd over de uitgave van M I NE L1.1 v s voor her Latijn . Nu moet bet Grieksch, volgens de
zegenwoordige inrigting, dadelijk en tegelijk met bet Larijn
geleerd worden. Waarom zal men dan den leerlingen Griekfche uitgaven bezorgen, volmaakt ad modum JO. in I N E L.
L I I? Neen I De leerlingen moeten to huffs zoeken , denken,
vergelijken, en met ongeduld wachten naar de verhiaring van
hunnen leermeescer, en den leermeesrer niet in her boek zelf
hebben .
S ookvertellingen voor Kinderen . Met
bij J . Noman . In izmo. u6 Bl. f

laten . Te Zaltboemel,

: . i8 . :

Eqn veertigtal vertellingjes van gewsande fpokerij, altijd
echter ontdekt als bedrog of misleiding, (eene enkele uitgezonderd, er enkel om eens to lagchen bijgevoegd) maakt den
inhond van dit boekje uit, dat zich echter nosh door nieuwheid, noch door her naive der verhalen aanbeveelt, en even
wetnig door bijzondere naauwkeurig-heid van taal en fpelling
Uiitmtlbr. De goede bedoeling, om kinderen, en door de
verhelen, en door voor. en naberigt, tegen de vrees voor
ffoken to wapenen, is echter lofwaardig, bijaldien zulks bij
die kinderen, voor wie men dir, boekje koopen zal, nog behoefte is ; en dic publiekje kan Loch nu wet Wet groot weer
ziJn.

BOEKBESCHOUWING.
Gefchiedenis der Menschheid naar den Bijbel, door
HERMAN MUNTINGHE .
XI Deelen,
(Vervoig van bl. 673 des yorigen jaars .)
[VIII[te Deel ] Tijdens de Babylonifche gevangenis
waren de beide rijken, van Israel en van Juda, geheel
vernietigd . Ilet riik van Juda bleef echter in zijnen
flaat van ballingfchap in zijn geheel, en bewaarde ziine
geflachtlijsten . De glans der Godsregering was wel
verdoofd, naaar de Voorzienig*heid bleef zich werkzaata
betoonen omtrent hare oogmetken , en wet aanftonds reeds
daarin, dat Nebukadnezar eenige aanzienlljke Joodfche
jongelingen aan zijn hof verhief, waaronder Daniel,
die zeer veel bijdroeg, . dat de Joodfche Godsdienst onder de Babylon ers in aanzien kwam . -- finder Belzazar wordt bet Babylonifche rijk door Cyrus ingenomem,
en Daniel , een van de drie Vorflen , die over bet ge .
beele land werden aangefleld, handliaaft zijnen Gods .
dienst, ondanks alle pogingen der vijanden .
De toefland der Joden in de Babylonifche gevangenis
was voor hunne verllandelijke bel'chaving niet zeer gun •
flig . Alleen van de dichtkunst vinden wij eenige,
fchoon in verhevenheid en fmaak merkelijk afnemende ,
proeven .
Wat de zeden aangaat : eenige brave mannen uitge •
zonderd, bragten de Joden reeds zeer bedorvene zeden
mede naar Babel . Deze onzedelijkheid fchijnt, ten min :
fle in de eerfle tijden van derzelver verblijf in Babel,
niet verbeterd to zijn, blijkens de klaaten van Ezechiel .
Dit kwaad werd bevorderd door valfche rofeten en
door onheilige riesters. hit is echter zeker, dat Joden en Israelieten, alras na hunne gevankelijke wegg
voering , de afgoderij verzaakt hebben, doordien Jeho .
K
vah
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vah hun thans al meer bekend werd, niet alleen als
hun rationale God, maar ook als die, die hemel er.
aarde belluurde, - doordien zij op eene zoo treffende
wijze vervuld zagen, wat de rofeten hun, uit naam
van Jehovah, van deze ballingfchap, als ffraf voor
hunne afgoderij, zoo vaak voorzegd hadden, -- en
doordien de Jood met geweld van zijnen Tempel en
voorvaderlijken Godsdienst was
. afg fcheurd . Zoo d ien .
d e de Babylonil'che gevangenis der Voorzienigheid tot
hare oognlerken . Gemis van gelegefheid tot uitwendi .
gen Godsdienst verflerkte, bij brave menfchen, dien van
bet hart .
Ondertusfchen zorgde Jehovah ook nu voor de hand .
having en bewaring van den Godsdienst, door de rede .
nen en fchriften der rofeten . Dezer Godsdienstleer
was thans nog dezelfde als bg hunne voorvaderen . Tot
de bijzondere wijziging van dezelve, in dezen tijd, behoorde, dat , naar mate de Joden meer getuchtigd wer .
den, de rofeten, aan den eenen kant van Jehovah's
ilrafvorderende geregtigheid, mar ook aan den anderen
van zijne vergevensgezindheid, veel fpraken . Ook
fpraken zij met zeer duidelijke bewoordingen van bet
toekomend leven . Zeer vermeerderd, wijders, vindt
men bij hen de leer der geesten , en bij Daniel bet eerst
amen aan de engelen gegeven .
Schoon de afgodeaij in de ballingfchap was vermin,derd, waren echter de zeden der Joden zeer bedorven,
en maker bet voorwerp van de beflraffingen der rofe .
ten uit, wier denkbeelden van godsvrucht en deugd
nog even zuiver waren als to voren ; want ook zij (tonden zoowel op bekeering van bet hart, als van de ui,p
terliike daden . De bijzondere pligten, die gevorderd
werden , waren dezelfde als voorreen . Ezechiel inzonderheid neemt order alien tot gronden , waarop hij de
verpligting bouwt, deels Jehovah's vergevensgezird .
heid, deels dat elk de gevolgen van zijne cigene ondeugd zou ondervinden . Zedelijke en godsdienflige
deugd
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deugd ftelden Ezechiel en Daniel als een der voornaam •
jle voorregten der Mesfiaanfche dagen .
De vooruitzigten orntrent den Mesfas komen in dlt
tijdvak niet weinig uitgebreid en verhelderd voor ; ech .
ter zoo, dat de voorgaande denkbeelden ten grondflage
bleven liggen . -,- Deze was de ftaat van godsdienst en
zedeleer in dit tijdvak .
De vrijheid, door Cyrus aan de Joden gegeven, ter
terugkeeding nsar hun vaderland, was een natuur .
lijk gevolg van zijne edelmoedige inborst, maar ook
Van zijne godsdienitige denkwijze ; want de oude ,

er.

zianeu vereerden flechts Unen God, onder bet zinnebeeld van bet vuur en de zon . Cyrus' vriendfchap
voor de Joden, en zijne erkenning van hunnen God,
was wederom een flap verder gevorderd tot de algemeene vereering van den waren God .
Zoo gingen dan, op Cyrus' vergunning, 4 -6o Jo .
den (de dienstbaren niet medegeteld) naar hun vadcr.land terug, waarbij zich nog eenige weinige uit de
israelietifche flammen, vroeger weggevoerd, fchijnen
gevoegd to hebben .

De Samaritanen deed wiliende heb-

ben aan de opbouwing van den Tempel, en dit door
de Joden geweigerd wordende, legden zij dezen ailerlei
binderpalen in den weg ; en zoo ontllond de vinnige
haat tusfchen beide volken .

Ondertusfchen ward bet

werk toch, later, binnen weinige jaren ten erode gebragt .
Onder Darius Hystaspes kreeg Ezra last, naar Jeru .
zalem to gaan, en in Godsdienst en burgerflaat to her .
dtellen, wat nog heriteld moest worden .

Hij deed dit

op de nadrukkelijkfte en plegtftatigfle wijze ; fchoon er
na zijnen dood nog veel ontbrak, wat tot welzijn der
Joden vereischt werd, en er nog veel belemmerends
overig was .

Hierin werd voorzien door Nehemia .

Hiermede eindigt de gefehiedenis der boeken van bet
Oude Verbond, en eenige apokryphe boeken, J o s EH u s enz. moeten vervolgens ten leidraad verflrekken . De Joden genoten onder de erzifche regerink
zoo veel yrijbeid, als eon afhankelijk yolk begeeren kon .
K 2
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Ook onder Alexander den Grooten, veroveraar van
erzie en van alestina, was de that der Joden gunflig .
Zij verfchijnen nu, als door hun verblijf onder de Babyloniers eenigzins gevorderd in kunften der pracht en
in koophandel ; maar in verftandelijke befchaving fchij.
nen zij weinig in dit tijdvak vooruitgegaan . Onder al
de kunften heeft zich de dichtkunst bij de Joden bet
]angst ftaande gehouden , en ziin daarvan ook in dit tijdvak bewijzen . Schoon de affchriften van de boeken
des Ouden Verbonds, hoewel fchaars aanwezig, nog
waren bewaard gebleven, had toch in de ballingfchap
alles medegewerkt tot verval van Godsdienst en zeden ;
echter was de afgoderij gefinuikt . Jehovah verwekte
dus onderfcheidene mannen tot herfielling van den
Godsdienst . Tot die van de Godsdienstleer werkten
vooral Haggai en Zacharias . Hun God is over bet
gansch heelal . De door hen begeerde deugd beftaat
niet in plegtigheden . Bij Zacharias is fpoor van geloof
aan zaligheid na dit ]even, en duidelijk zijn bij beide
rofeten de uitzigten in de Mesfiaanfche tijden . Dit
was onder Zerubbabel, den leidsman der Joden uit Babel . Ezra zorgde, dat bet yolk weder met de wet
bekend en in dezelve onderwezen wierde . Na hem kc mt
Nehemia voor als een uitmuntend hervormer, nlet alleen van de ftaatkundige, maar ook` van de godsdienftige eat zedelijke gefteldheid der Joden .
Te dezen
tijde treden de Mesfiaanfche voorzeggingen van Maleachi zeer in bijzonderheden, fpreken van den wegbereidenden Gezant, die voor den Mesfias been zou gaan, en
van dezen als van den Engel des verbonds, naar wien
de Joden verlangden . Ook wordt deze gefchetst als
ten ftraffend regter der goddeloozen, en de voorlooper
zinnebeeldig Elias genoemd .
De erzen kregen flu ook hoogachting voor den U nen
wares God, en vele in Babylonie blijvende Joden legden nu reeds den grond tot die algemeene verwachting
van eenen voornamen wereldbeftuurder, welke wij nnder .
hand in bet Oosten vinden, en fan bet geloof aan
Unen
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e nen God, hetwelk in volgende tijden aan zoo vele
Heidenen, inzonderheid in bet Oosten, gemeen was .
Na Alexander's dood kwam Egypte order tolemeus
Lagi , en ook Judea .VelJodngrakte Eyp,
te, waar de wetenfchappen bloeiden, maar genen juist
geen voordeel deden in hunne godsdienftige gezindhe .
den . Zij verwisfelden dikmaals van heerfchappij . Ge .
durende al den tijd, van den dood van Alexander tot
op Antiochus Epiphanes , zag her er met de godsdien .
ftige en zedelijke befchaving der Joden zeer flecht uit .
In bet zedelijk verval der Joden moet de grond gezocht worden van bet ontflaan van de fekte der Saddu .
cars , en door de kracht der tegenwerking ontftond
bet huichelend harizeisme, hetwelk, om meer fteun
to hebben, then bet in de heilige Scbriften niet vond,
denzelven in overleveringen zucht . Ook heeft men
waarfchijnlijk om dezen tijd den oorfprong der Synagogen to ftellen . Eindelijk greep ook de zucht tot bet
verwonderlijke en avontuurlijke plaats ; waarvan voorbeelden in de apokryphe boeken .
Stelt men vast, dat de Joodfche Godsdienst in de
Babylonifche gevangenis met vele vreemde denkbeelden
zij vermengd geraakt, zalks is niet waar in die hooge
mate, waarin men dat ftelt . Van de GYieken namen
zij nog minder over . Maar bet bijgeloof aangaande de
magt der booze geesten vinden wij in dit tijdvak onder
de Joden reeds aanmerkelijk toegenomen . Vreemd is
bet, dat bij Jezus Sirach geen fpoor van heldere uitzigten over den dood en de eeuwig.heid, die de Joden
anders nu toch wel badden , wordt gevonden . Dit is
ook bet eenigfte boek, waaruit wij den ftaat der zede .
leer onder de Joden to dezen tijde kunnen leeren ken .
nen . Godsvrucht is ook bij Sirach de bron van alle
pligten. I1ij dringt aan op de plegtigheden ; doch zij
zijn bij hem de hoofdzaak niet . Maar hij fcherpt den
baat in tegen vijanden . [Schoon wij in de plaats, door
den Heer M U N T I N c H E aangehaald, meer eene, alleK 3
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sins door ondervinding gewettigde , waarfchttwlng .taee.
nen to zien, den vijand simmer to veel to vertrouiren .]
Ondir Antiochus Epiphanes was de verbasteribb,
door aanne.ming van Heidenfche zeden, zelfs in den
riesterttand, hoog geklotnmen . Deze omftandigheid,
echter, werkte bij anderen die hardnekkige vasthouding
aan voorvaderlijke, welke wij in de vervolgingen ten
tijde der Makkabeen zien werken, de gefchiedenis van
welke ons den voorvaderlijken Godsdienst der Joden
wel in groot gevaar, echter, door den ijver van ftanduastige, veelook harizeeuwfcheaanklevers, gelijkeen,
net bet zwaard bekeerende, Johannes Hyrcanus, behouden, voor oogen ftelt, en ons de wijze belturingen
der Voorzienigheid, ter voorbereiding eener latere out .
wikkeling, doet opmerken .
De harize~rs wares onder dat alles, ais afzonderlijke
fekte, reeds tot hoog aanzien, en zelfs tot invloed in
de itaatzaken, geklotnmen . OokdeSaucrstnkl
ten eene bijzondere iekte uit . De Esfeers wares eene
foort van Joodfche monniken, zich meest vermenigvul .
digende in Egypte , en waarvan men voorts weinig weet .
In Egypte en aan hetzelve onderworpene landen wa .,
r .,n de Joden in groot aanzien . Zij vonden fmaak in de
wijsgeerte van lato en ythagoras, en vereenigden die
met hunnen Godsdienst . Merkwaardig is bet, dat de
ftandvastigheid der Joden, onder de vervolgingen van
Antioch.us Epiphanes, hen en hunnen Godsdienst bij
andere volken zeer in achting bragt .
Hyrcanus zoon, Aristobulus, verbond in zich de
hoogepriesterlijke met de koninkiijke waardigheid . De
twist zijner zontn na zijnen dood maakte, dat ompejus ingeroepen werd ter beflisfing ; en zoo kregen de
Roneinen invloed op bet bewind van Judea, terwijl
bet gezonken geflacht der Makkabeers vervangen werd
door dat van Antipater, guntieling der Romeinen, va .
der van Herodes, die ten rijde des Zaligmakers leefde,
jn bet bewind over Judea verkreeg .
De Samaritanen wareu aaniankelijk vercerders der afgo.
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goden nevens Jehovah, maar hadden waarfchijnlijk ten
tijde van Ezra de afgoderij reeds laten varen . De er:
zen waxen oorfpronkelijk een klein, nomadisch yolk'
maar dapper . Cyrus bedierf hen, door hen tot veroverenden krijg aan to voeren
Zij vereerden (lechts
-6dnen God, waarvan bet vuur en de zon de afbeeldfels
waren . De meestbefchaafde volken in bet Oosten be .waarden bet langst de godsdien(tige denkbeelden der
Aartsvaders .
Bii alle zuiverheid der oudfte godsdien(tige denkbeelden, fprak men toch doorgaans over God in eene ver .
bloemde taal . Men oordeelde niets gefchitter, om de
natuur van God of to beelden, dan bet licht . Bij nadenken over bet onderfcheid tusfchen goed en kwaad,
noemde men dus natuurlijk bet kwaad duisternis . De
duisternis, of bet kwaad, dacht men verder, kon niet
van God komen ; men ftelde dus vast een goed en een
'kwaad wezen, met elkander in gedurigen ftrijd, miss
ftaande onder de magt van eenen opperiten God . Zoo
ontftond de leer van goede en kwade geesten . Het tee.
ken met de zaak verwisfelende, nam men de zorkvoor
de Godheid zelve, en maan en (terren voor mindere
Godheden . De Magi, of Oosterfche wijsgeeren, waren of (terrekundigen, of zedekundigen, of natuurkundigen . De beroemd(te hunner was Zoroaster, -- In
bet vroeg befchaafde Indie- berustte de befchaving eenig .
lijk bij de priesterfchap , die hare wijsheid voor bet yolk
geheim hield ; dus is het moeijelijk, bare gevoelens op
to geven. De Indianen -ftellen d6ne -Godheid, £preken
van hare deugden bii perfoonsverbeelding, en houden
de beelden, als afbeeldfels van hemelfche, aan de Godbeid dienstbare, wezens-, in groote eere . Zii gelooven eene wereldziel en zielsverhuizing. Hunne deugden befcaan in uitwendige plegtigheden .
In Griekenland was de zucht voor kunften en wetenfchappen heerfehend ; maar deze waxen meest dienstbaar aan de onzedelijkheid . De Sophisten bevorderde*
de ondeug4 , welhe Socrates zocht to ftuiten, maar die
bet
K 4
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bet Ilagtoffer werd ; terwijl zijne wijsgeerte, later door
zijne leerlingen ohderfcheiden gefatfoeneerd, vele uiteenloopende flelfels deed ontflaan, waarvan_ het eene
bet andere wilde verbeteren, en zoo in tegenoverge .
held uite i e Vie] .
De oorlogzuchtige Romeinen bleven vreemd van wetenfchappelijke en kunst-befchaving, totdat zij deze
van de overwonnene Grieken overnamen .
Ten einde van dit tijdperk was de ware Godsdienst
bijna geheel verbannen van de aarde . Het ineeste van
den voorouderlijken Godsdienst was nog onder de a.
)estijnfche joden to vinden, en bet Nieuwe Verbond
Jeert ons, tijdens de geboorte van onzen Heer, edele
karakters onder hen kennen .
harizeers en Sadduceers,
echter, ondermijnden den Godsdienst, elk op hunne
wijze. -- In de Heidenfche wereld was het denkbeeld
van ecnen God bijna geheel verdwenen . Er was wel
vele wijsheid en grooiere kundigheid indewereld ; maar
die ftond in seen verband met de zedeljkheid . De zedeleer was to afgetrokken, en de wijsgeeren bemoeiden
zich niet met bet onderwijs van her yolk . De fchoone
kunften werden tot bevordering van weelde en wellust
misbruikt .
De zedelijke nood was dus groot, en riep om eene
buitengewone Goddelijke pulp, aan het menschdom in
.Item gefchonken, met wiens geboorte dit tijdperk
,eindigt .
(Ilet vervolg hierna .)
r
Specimen Hermeneutico Theologicum, quo vaticinationes fefu Christi, de perpesfronibus fail, morts et
in vitam reditu illustrantur et vindicantur, gpod -pro grade doctoratus - publico et folemni esamini
ftibmittit H . E . V I N RE, 4mfielodgpenfis . Traj . ad
.hen . apud 0 . Y. van addenburg etc.
E

Ilet is den echten beminpaar van onzen geopenbaarden
Gods-
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Gedsdienst , en van de heilige oorkondeu, waarin Bezel.
ve vervat is, ten hoogfte aangenaam, wanneer hij zich
overtuigen kan, dat de jongelingen, die zich op onze
Hoogefcholen tot Godsdienstleeraars vurmen, behoorlijk gewapend worden tegen de verderfelijke wijze van
bet behandelen des Bijbels, die in bet naburig Duitschland f.dert eenigen ijd in zwang is geraakt, en die h a.
r e natuurlijke flrekking heeft , om al bet buitengewone
en waarl ; k Goddelijke uit den Bijbel weg to verklaren
of weg to' filozoferen . Hoe zeer deze gewigtige zaak,
biizonder op de l (rechtfche Akademie, behartigd wordt,
kan blijken uit de fchoune roeve tot opheldering en
bandhaving van Jezus voorfpellingen betreffende zijn
lijden , dood en op(Ianding, door welker vervaardiging
en openbare verdediging de Beer V I N tt E de welver.
diende waardigheid van Doctor in de Theologie onlangs
aan die Akademie verkregen heeft . Deze doorwrochte
Verhandelinglhad hij,voor bet grootfl :e gedeelte, afgewerkt,
nadat hij redikant aan de tluurfche geworden was.
Bet onderwerp dezer Verhandeling is nieuw en van
bet grootfte belaag . Na, In eene inleiding, over de
getchiedkundige bewijzen, uit de wonderwerken en
vo*fpellingen gehaald, voor den Goddelijken oorfprong
van bet Christendom, kort, zakelijk en toepasfelgk
op zijn oogmerk, gehandeld te hebben, fplitst de Eerw.
Schrijver zijn fluk in twee deelen . Bet eertte behelst,
naar de tijdsorde, de gezegden, waarmede Jezus zij_
nen dood, if den en opitanding voorfpeld heeft , heldert
dezelve op, en handhaaft ze tepu de nieuwerwetfche
en verkeeede verkiarinjen . Hot- tweede deel toont aan ,
dat deaelvv ware voorfpellingen zijn, en eene wezen .
}1ke bewl#kftcbs habbelt voor de Goddelijkheid van
Jezus leer ; en Is h zzebvt worden eerst die voorfpel .
lingen wader en zoo nig van alie kanten befchouwd,
dat de flotfom is, bet zijt) voorzeggingen, in den vol.
lien nadruk van bet woord, en door de uitkomst vol .
komen bevestigd ; waarnade bewijskrachtderzelve wordt
aangetoo3nd en tegen de nieuwe ttitvlugteti verdedigd .
K 5
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Het Just ons , uit beide hoofddeelen een ffaaltje op tj
geven, waaruit eenigzins blijken kin, welk een voorr
treffelijk ftuk de onderhavige akademifche roeve zij.
De eerfte plaats dan , die als eene voorzegging vail
Jezus words opgegeven, is Jo . II : I9, alwaar Jezus
tegen de Joden zegt : Breekt dezen tempel af, en in
dric dagen zal ik denselven weder oprigten, met verge •
Iijking van vs . at, alwaar de Apostel opmerkt, dat
lezus dit zeide van den tempel zijns ligchaams . Breeki
qf, wordt hier genomen voor : gij zult afbreken, of :
indien gij afbreekt. De tempel is hier niet, zoo als
fommigen beweren , de tempel van Jeruzalem , noch bet
heftuut des tempels, noch de door Jezus te vernieuwen
inflellin.g van den Godsdienst, zoodat Joannes het ge .
zegde van jezus verkeerdelijk nit hetgene naderhand
gebeurde zou opgevat hebben . Joannes toch, door
den geest der waarheid geleid, kon hierin Wet dwa .
len . Het kom .t ons, daarenboven, niet onw.aarfchijn.
lijk voor, dat die geliefde discipel van Jezus met ziji
nen Meester hierover naderhand gefproken zal heb .
ben, vooral uit vergelijking van bet e2fte vs. Dat Je•
zus hier zich flier duidelijk, maar raadfelaehtig nitdrukte, wordt zeer wel, ais een blijk van Goddelijke
wijsheid, voorgefteld ; dewijl Hij dus, en zijne tegenpartijders deed zwijgen , en zijnen waarheidlievenden boor •,
ders gelegenheid gaf, om bun verftand to oefenen, en
de verkeerde denkbeelden der Joden, omtrent den Mesfas van ter zijde aantastte . Dubbelzinnig was evenwel
zijn gezegde niet ; fchoon de Joden,door hunne flechte
gem oedsgefteld°heid, hhieruit de gelegenheid aangrepen,
om Hem to befpotten . Wat Hij eigenlijk meende, be .
grepen zij niet terftond, maar konden evenwel inzien,
dat Hij, die kort to voren den tempel gezuiverd, en
van denzelven met zoo veel eerbieds gefproken bad, hier
then tempel zelven niet bedoelde .
In bet tweede gedeelte wordt, onder andere uit .vlugten van nieuwe vinding, ook deze niet voorbijgegaan .,
dat bet vermagen, om de toekamst to voorfpcilen, bj
Je.
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Jezus zou kunnen gezocht worden in bet dierliik mag*
netismus , gelijk hetzelve wel plaats heeft in lien ftaat
van helderziendheid (clairvoyance) bij gemagnetizeerden.
Dan, bier wordt zeer verftandig opgemerkt, dat mete
bet op verre na nog niet eens is, of dit vermogen door
bet magnetismus inderdaad worde verwekt ; dat zelfsa,
volgens vo .orftanders van hetzelve ,betgmldvron
gen bij helderzienden niet verder gaat, dan betgene
hunne eigene ziekte betreft ; dat ook, wat daervan zijri
moge,Jezus in geenen deele met die helderzienden ver+
geleken kan worden, zoowel om andere redenen, als
vooral, omdat Jezus wakende, en in tegenwoordigheid
van ongeloovige vijanden, de toekomst voorzegd heeft$
terwijl de gemagnetizeerden alleen in Nap, en in tegen •
woordigheid van zulke, dien bet aan goed geloof niet
bapert, gezegd worden bet voorzeggensvermogen uit
to oefenen .
Dit zij genoeg over eene Verhandeling, waarin wg
Diet alleen veel kundigheid, maar ook een juist en
fcherpzinnig oordeel bewonderd hebben . Wij vertron..
wen, dat alien, die dezelve zullen lezen en eenigzing
bevoegde regters zijn ., met ons , van den Steller den,
telve uitttekend veel goeds voor onzen Godsdietst
zulien verwachten .

Leerredenen, door A . VAN B E M M E L I: N, redikant
to dnkeveen . Te 4m/lerdam, bij W . Brave, en to
Groningen, by W . Zuidema . In gr. Sva. 321 B1.k
f 2 - 4w :
1Jij de menigte van Leerredenen, die er tegenwoor •
dig worden in bet licht gegeven, is bet fehier onmo{
gelijk, bet karakteristieke van elken Redenaar aan to
tvijzen . Bij foinmige, echter, komt dit eigettdomme.
lijke zoo zeer uit, dat mesa 3 ook zondervoGr eenen vob •
genden bundel des Sv Wjvers neam to vindett, tou kunnen proevein, dat zij vaa hem zijri j wien men reeds
leer.

243

A . VAN' $EMMLLEN

leerde kennen . . - Zoo hebben deze Leerredenen van
den Eerw . V A N B E Al M E L E N dat eigene, dat zij van
bet begin tot bet einde, zonder merkbare afwisfeling
van onderwijs en declamatie, voortgaan in Unen toon
-- maar in welken! in dien, waarin onderwijs en aan •
drang ope de uitf ekendf a wijze met elkander ineen- en
tot Un fmelten ; zoodat men als door cone keurige,
tlatige muzijk wordt geboeid, als door eenen zachten
ilroom medegevoerd . De preken van v A N B E at at r+.L rt zijn de fchoone uitvlaeifels van een innig reli .
gleus gevoel, met .alle kenteekenen, dat zij medegedeeld zijn, gelijk zij patuurlijk in zijne ziel opkwamen .
En alzoo treden zij zonder de mintle vertoonmaking
op, maar houden vast dengenen, die ze, met waardering van zoodanig gevoel, en vatbaar voor deszelfs invloeden, met ddn woord, zelf echt religieus, in de
hand neemt . - \Vij aarzelen niet, deze Leerredenen
to rangfchikken onder de voortreffelijkfte, en derzelver
Loon to noemen den echt Evangelifchen , natuurlijken,
warm en zacht vermanenden, verheffenden en vertroostenden ; bij welk alles bet van zelf fpreekt, dat Itijl en
uitdrukking gepast en keurig zijn .
Zoo kan men bet duidelijk gevoelen, dat de tekst
der eerfle Leerrede zich aan bet hart des waardigea
Sprekers aangeboden heeft, niet met opzet door hem
gezocht is . Zij is over Jo . XVI : 32, 33, en handelt
over ,7czus hoogen en heiiigen moedl in zijn lijden . Deze
preek is, blijkens de Voorrede, „ de vrucht vats eigen
htjden, van bet verlies eener geliefde echtgenoote en
moeder van drie kinderen ." Stelt men zich eenen vader in deze omflandigheden voor, hoe moeten wij dan
Met getroffen en overtuigd worden, joist door zijne
godsdienflige befchouwing van de rampfpoeden, en
door zijne herhaalde vermaning : , Hebt gaeden moedl
zeg ik u, in den naam van mijnen Jezus, gij, die door
zwaar lijden beproefd wordt !"
Van de overige negen Leerredenen, alle belangrijk
ten aanzien vat, de itof, volitrekt edel populair - ook
voor
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voor den allereenvoudigflen veraaanbaar - in de uitvoering, fchoon gedisponeerd, zonder veel uitkomende
verdeeling, den inl3oud
opt gevn,of laentolev,ren,gedogtonsbeftkniet ;marwijhebnok~g
noeg gedaan , met de degelijke gehalte van dezelve to
doen opmerken . - Moge ons godsdienftig publiek ook
den waardigen v A N 13 E M M E L E N regt leeren kennen
en waarderen ! De woorden in de Voorrede : „ en dit
van eenen onbekenden Dorppredikant ! " hadden wij
daar gaarne gemist . Dit woord kan flechts komen uit
den mond der domfte grootfteedfche trotschheid, maar
nimmer uit then des verftandigen, wanneer anders ha
werk van den „ onbekenden Dorppredikant" goed is .
Daarenboven ., wie was niet eerst onbekend, eer hij
bekend werd? En eindeliik, flaan dan de bollen juist
in de groote fleden ? Hoe menig godsdienftig Genie verkwijnt er (wanneer de geest niet flerk genoeg is) op
een ellendig dorpje ; terwijl foms geestelijke Tooneel.
fpelers de groote fleden vervullen van hunnen roem,
welken de regtgeaarde Leeraar niet met hen begeert
to deelen !
Wij twijfelen niet, of de Voorzienigheid zal ooh,
naar hare wijsheid , den waardigen VAN B E M M E-L E N
in de gelegenheid flellen, met zijnen echt godsdienltigen geest het meeste nut to kunnen ftichten .

Nagelatene Leerredenen van N . L 0 B R Ij, redil ant to
Leeuwarden . Ilde Deel. Te 1lrnhem, bij . Nijhoff,
en to Leeuwarden, bij A . C . Lobrij . 1819 . XVII
en 285 Bl. f 2 - 8 -

B

ij de aankondiging van het eerite Deel dezer Leerredenen hebben wij, zoo wij meenen, den geest en de
waardij van dezelve genoegzaam doen kennen, en dus
niet noodig, daarover andermaal ons uit to laten . De
Eerw . Uitgever moge,gelijk 13ij dit noemt, zijn woord,
tot de uitgave van dezen tweeden bundel , misfchien onvoorzigtig genoeg gegeven hebben , dewijl door den waard i-
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digen overledenen niets eigenlijk voor de drukpers was
-bewerkt ; wij zijn met die onvoorzigtigheid wel in o4zen fchik, want daardoor ontvangen wij nog zestien
[choone Leerredenen, van godsdienftig zedelijken, nuts
van leerUelligen inhoud , als voor welken laatiten L on it iJ, blijkens het Voorberigt des Lerw . Uitgevers, de
Katechismuspreken weer gefchikt oordeelde . --Was bet
eerfle Dee] fpoedig uitverkocht, wij verblijden ons over
dit bewijs van ftnaak voor hartelijke,zedeliike godsdien .
iligheid, en twgfelen geen oogenblik, of ook dit Deel
zal bet even zoo gaan ; en zoo werkt een uitmuntende L 0 B R IJ nog rijken zegen , zelfs na zijnen dood .
Bi . XVI, reg . aI, van genoemde Voorberigt mogen
wtj bet woord roem voor ramp veilig als eene drukfeil
doen opmerken .

Inwijdirig van de niowe Kerk der Doopsgezinde Gemeente to Merifarrgaweer, op den 4 van Grasmaand
1819 .
oor S, B . W I E L J n G o Lceraor bii de Doopsgezinde Gemeente to Midwolde, Beerta en Meeden .
Te Groningen, bij W . Wouters . 18ig . In gr. 8vo.
38 Ill. f :-7- :
Le Gemeenten van Obergun,, Rasquert en den Hoorn
waren finds geruitnen tijd van eenen eigenen Christen .
leeraar verftoken ; men had daar nu ook voor den zoodanigen geene woning imeer, en de kerkgebouwen zelve
waren onbruikbaar . Flet is waar, de overige rotes .
tantfche kerkgebouwen ftonden voor de Doopsgezin4e
broederen open, en werden door ben dankbaar en vUltig bezocht : natuurlijk was echter, uit ho .ofde der
Christelijke vrijbeid, en de overtuiging, op vroeger
onderrigt gegrond, bet verlangen naar een bijzondor
Bedehuis en eigenen Leeraar en Voorganger ; en verllandiglijk hebben zich alzoo deze drie Gemeenten, nu
ointrent drie honderd zielen uitmakende, vereenigd tot
bet
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bet behartigen van dit bun gemeenfchappelijk belang,
en to Menfingaweer, ongeveer in bet midden gelegen,
cene Kerk en

astorij gebouwd. De eerfle in dezelve

gehoudene Leerrede ziet onder bovengenoemden titel
bet licht, is een eenvoudig Christelijk opftel, waarbij
HAND . XVII : 24 en 26 ten grondilag ligt, en eene aan*
gename gedachtenis voor de nu vereenigde Gemeente,
welker opbouwing in geloof en liefde door eenen eige
nen waardigen Leeraar wij hartelijk wenfchen .

tlcademifche Redevoering, over de Nationale Synode
van Dordrecht, uitgeJproken to Heidelberg, den eer flen Februarij 16I9, door - DAVID
AREUS ,
in zijn leven --- Hoogleeraar in de Godgeleerdhcid aldaar . Uit het Latijn vertaald door

A. 0. Z.

Uitgegeven met eene boor- en Na- rede, door N I e o .
L A A S S C HOT S M A N,

redikant to Leyden. To

Leyden, bij de Wed . D . du Saar. 1819 . In gr . 8vo .
XVIen66Bl.f : - I a - :

1' 1' ie lust heeft, om dit fraaije fluk, dat in den
echten geest en fmaak der regtzinnigheid van hetvoorst
der zeventiende eeuw is opgefleld, to lezen, en met
S C H o T S M A N'S Eerezuil to vergelijken, kan er uit
zien, hoe voltnaakt -de laatfbe (die echter, volgens eigene verzekering, maar in bet geheel geen asfecla vete .

rum

is) met den Schrijver van bet eerfle overeenflemt,
en, in de negentiende eeuw, in denzelfden geest en
fmaak heeft weten to Schrijven, als deze . Maar waar,
toe-alit, daar elk er reeds van overtuigd was , en bet
juist tot S C H O T S MAN'S

fchande flrekte, door de
uitgaaf van dit flak, opzettelijk bewezen? Om . ,bet pu,

bliek, dat zich aan zijne bitterheid geergerd beeft, zoo
mogelljk zand in de oogen to werpen, door to toonen,
dat een man , zoo als

AREUS , de groote
AREUS,
over de Remonfirantfche gevoelens zich nict malfc.her

nit.
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uitgelaten , noch hen gunftiger beoordeeld heeft, dan
S C H O T S M A N.
Doch ook dit wist ieder, die in de
gefchiedenis der voormalige twisten geen vreemdeling
is . Maar hetgene, in de hitte dier twisten, v66r twee
eeuwen eenige verfchooning kon vinden, is onverfchoonlijk in onze dagen, waarin die twisten zwijgen,
en overal vrede en eensgezindheid heerfchen . -- Laat
S C HO T S MA N, uit dezen tijd, eens Unen eenigen
Schrijver noemen, die hem is voorgegaan inbetfch
den van then vrede, door bet uitgeven van een gee
fchrift, hetwelk, nit aanmerking van den tijd, waarin
bet vervaardigd werd, duizendmalen hateliiker is, dan
er immer een to voorfchijn kwam . Dat kan hij niet. De
cer van dit bewijs van bitterheid komt hem alleen toe
want de razende Voorredenaar van den tweeden druk
zijner preken, die hem in kwaadaardigheid niets wil
toegevh, en nd hem is voor den dag gefprongen, kan
bier in geene aanmerking komen .
Wat nu de bier uitgegevene Redevoering betreft : zij
behelst niets, wat men niet, in eene menigte van, de
Remontlranten hoogstverongelijkende, en hunne gevoelens in een valsch en hatelijk licht ftellende, gefchriften, kan lezen, en heeft, noch in flijl, noch in wijze
van voordragt, iets, dat haar eenigzins behagelijk kan
waken ; en wij achten ze daarom ook geen bijzonder
verffag waardig.
De Voor- en Narede van s C H 0 T s Dr A N maken langs
laoe meer bedenkelijk, of niet waar zij , wat men , van
den beginne aan, gemompeld heeft, dat hij nog niet
eens alleen de fabrikant zijner ongelukkige preken is :
want, waren deze reeds droevig, gene zijn inderdaad
erbarmelijk. --• Hoe hij aan de vertaling dezer Redevoe.
ring gekomen zij , waarom hij die uitgeve, wie haar opileller ware, wat bedenkingen men over Karen inhoud
en hare uitgave kunne maken, en wat daarop to ant.
woorden zij,-dit kan men bier, in ruim twintig blade •
zijden, beknopteUjk lezen . Tusfchenbeide gaat er evenwel iets aan de Recenfenten af, waarbij een bijzonder
woord-
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woordje tot ons gerigt wordt . - S C H O T S M AN ZOM
(zegt hij) ons , in een mondgefprek, we] eens een viertal
van vragen willen doen . Nu moesten wij zoo dwaaa
zijn als hij , zoo wij hem daartoe to Leyden een bezoek
gingen geven , dewijl hij ons tegelijk die vragen open.
lijk mededeelt. Zij zijn : i . Of wij onze befchuldi .
ging, dat hij, in zijne Eerezuil, gelogen en gelasterd
heeft, geliefden goed to maken? 2 . Of hot zamen .
hangt, dat wij de Algemeene Synode der Hervormde
Kerk van Nederland geprezen, den Voorzitter derzelve
gelaakt hebben ? 3 . Of bet ftrgokt met onze liefde,
dat wij bell, kerkelijk befiraft en, nader aan de kaak ge •
zet wenfchen? 4 . Of bet ons vrijftond to fchriten-,
dat bet hem zeker fmartelijk fpeet, dat de Remontlrant •
fche Leeraars enz . thans ook, van Landswege, be .
zoldigd worden? Hij leze nu hierop ook openlijk onze
antwoorden . Op i. neen ; omdat wij , to zijnen gevalle, geene nuttelooze moeite willen doen ; dewijl, be .
halve dat hij zijne overtuiging daarvan in honderd ge .
fchriften kan vinden, wij ons ook verzekerd houden,
dat zijne eigene confcientie hem daarvan mede getulgenis geeft . Op 2 . ja ; gelijk bet zamenhangt, dat metd
al, wat liberaal, liefderijk, broederlijk, christelijk is,
roemt, en bet goedkeuren van lets, dat vol is van de
onchristelijkfle liefdeloosheid, misprijst . O 3. ja ;
zoo als bet oefenen van geregtigheid, die de boosheid
paar verdienflen ftraft, ftrookt met de ttitgebreidfte
.menfchenliefde . Op 4, ja ; dewijl wij, uit hoofde
van zijnen betoonden onwil tegen de Remonftranten,
daartoe meer dan tiendubbel geregtigd waren .
Nu nog iets omtrent zijnen A R E U S . -•- Tndien hij
den fraaijen lauwerkrans, then hij hem gevlochten

had hg er de vol .
gende bladeren niet behooren uit to laten : dat hij , van
jongs aan, een heethoofd en twistzoeker was, die een
g root deel van zijn leven fleet met de pen to voeren te.
gen de Luterfchen, welke hij verlaten bad, om zich
bij de Hervormden to voegen, -- tegen de Roomfehen,
L
met
BOEKBESCH . 1820. N0 . 4.
beeft, ontleend hebbe uit BAYLE,
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met wier kerken, op twee plaatfen, to laten open,
flaan, en er de beelden en altaren in to laten vergrui .
Zen, of daarbuiten to verbranden, hij zijne geesteliike
loopbaan begon, -- tegen de Ramisten, door wier btftrijding hij zich vooral dierrbaar maakte bij den heety
lioofdigen s I B It A re n v S L U-s B E R T I van Franeker,
wiens boezemvriend hij was ; dat hlj inaonderheid root,
den Catechisms van u R s i N tr s van Heidelberg ijver+
de, zeer veel op had met voorbeduidende droomen,
en eindelijk, in zijne Commentarie over den brief aan
de Romeinen, de Apostolifche vonrfe-hriften van onderwerping aan de hooge magten op 2ulk eene wijzc
verklaarde , dat de Akademien van Cambridge en Oxford
flit t-ijn boek niet alleen openlijk veroordeelden, Inaar
door beulshanden verbranden lieten . -- Dat is de man,
wiens Redevoering de Lezer bier ontvangt, en its
wiens overeenflemming met hem S C H o T •S DI A N zij'nen roem en zijne eere Belt . Hij is wel nijdig, die ze
hem misgunt !
Tegengiften, of Middelen, bokend voor de bekwaam/le,
om de uitwerking der onderfcheidene Vergiftef to
beJlrijden ; alsmcde eone aanwijzing van de hulp,
tivelke men , bij perft nen, door vergiiige Dieren of
Infecten gebeten of gefoken, bij Drenkelingen, Sehijne
dooden, pasgeboren Xindtren, enz . meet aanwender4
.Doer H . C H A U S S I E tt, Med. Dferor en V~oedlmeester . Uit bet Fransch vertaald, door n . A .
B R U Y N , Heel- en hroedmees.ter to Delfshaven . Te
.Rotterdam , bij J . Hendrikfen . In gr. $vo . XI'I en
'144 Al. / t . 6

W

rJ zallen,
a bet uitfchrijven van dezen breeders
titel, weir fig meer aangaande den inlloud van dit werkje behoeven to zeggen . Dit alleen voegen vij er blj-,

dat bet oogmerk van den beroemden Schrijver Met zoo
zeer

H.
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ze$r was , den , der zake kandigen , GeneeAedt em
hindlelding, bij de behandeling van verghigde perfo .
nen, to verftrekken, raar eer , leelten in de kunst to
onderrigteii, hoe z1j, bij deze meestal zees veal fpoed
vordetenlde gevallen, in afwachting van, din Arts, zolb
len handel'en, fdet is wa&sr , liIj voegt er vervolgen3
de meer geneeskundige behandeMng bij ; doeh deze• is
zoo duidelijk en zoo bepaald aa'ngewezeni, dat, des
1to®ds, e}k, woe zijn gezend verffiand bezrt, haar zou+
de kannen volgen, en dae zij alrhans den Getiees- serf
lleelfeesteren to platted lande tot eenuitmuntend rlgt.e
fhoer knit dienen . Ook in de keuze der regpngiften y
en dkr tot verztchting en beftrijding der roevallen aangeprezent hulpmiddelen, is de Sehrijver met zoo veel
kennis van zaken en oordeel te- werk gegaan , a1s met!
#an etit' man vtn zttlk eene uitgebreide kunde en er •
varih~g , als de Heer OH A t`1•S S I E R , mogt verwac-hten . Het verwondert ons evenwel, dat bij liij ft
vergiftiging met braakwijnfleen, bet extract vann kink
boven bet afkookfel fchijnt to ftellen ; welk laat'ift
echter, meer harsachtige deelen bevattende, Met l1erker werken moet . Dolt' misten wij, bij de behandullng
der met fpaanfrhevl'iegen vergiffigden, rle kamfer ; 14
die met bet heulfap , den braakwortel .
Onze L n4.
genooten zijn den Heere s a v v4 dank verfchald'igd
voor de gemeenmaking van dit nuttig werkje , waarvan
de vertaling zeer wel geflaagd is .

Nederlande.n. D8o
Gefchkdfchrijver &s Rijkr.
1814 ; 1815 1. Te Amflerdam, bij E . Maaskamp .
igi8. In gr . 8vo . ggo en 418 Fl . f 8- :- :

JFaarboeken van het Ksningr jk der
M A It T I N U S S T U A R T,

M en meet ,dat de voormalige Nederlandfche en M erv .
we Nederlandfche,3aarboekeneenefchatkaerervanbouw+'wof1en

waxen voor do Gefchiedenis van ons Vaderland .
L a
Na
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Zia eene lange tusfchenpoozing, bet gevolg der berhaalde omwentelingen in, en eindelijk der inliving van onxen Staat, werd dit werk door den bekwamen .s T u n R T
weder opgevat met bet begin der groote Omwenteling
van 1813, die aan bet Land deszelfs onafhankelijkheid
teruggaf. Het behaagde Zijner Majesteit, den Schrijver
Bier Nieuwe Nederlandfche 7aarboeken tot Gefchiedfchrijver des Rijks to verheffen, en hem de taak op to
dragen, om bet gebeurde in bet herftelde Vaderland , -van then tijd aan, waarop zgne Nicuwe ,7aarbocken ein.
digen, en dus van de bijeenkomst der Notabelen tee
aanneming der Grondwet, - met de meeste naauwkeurigheid, en (gelijk ons door de uitvoering blijkt) met
mededeeling van alle ftaatsftukken, zoowel tot de bui .
ten- als binnenlandfche taken betrekkelijk, aan de nakomelingfchap ovar to leveren ; doch met uitdrukkelijk
bevel , dat dit werk o'e eenvoudige voordragt zal behelzen van gebeurde taken, zonder cenige de minfe ont'ikkeling van oorzaken, bedoelingen of gevolgen . Dit

laatfle moet eenen s T U A R T, wiens bekwaamheden als
Gefchiedfchrijver bekend zijn, ongemeen zwaar vallen .;
gelijk hij zelf, in de inleiding tot bet jaar i8i5, bet gejioorzamen aan dit voorfchrift cent moeijeliike zelfver,
loochening noemt .
Zeer ruim is de fchaal, waarop dit werk wordt aangelegd. Het tijdvak van Maart tot December 1814 1
waarvan flechts de eerlte dier maanden benevens April
voor de algemeene zaken van biizonder groot belang
waren, terwijl de acht laatfte in diepe rust en eenen
Vrede, waaraan Europa finds Lang niet gewoon was,
doorgebragt werden, .-.deze tien maanden befaan bier
bijna 6oo bladzijden . Natuurlijk moet bier dan ook, in
de mededeeling van kleine bijzonderheden, die gedeelte.
lijk een enkel plaatfelijk belang hebben, veel voofkomen, hetwelk eene gezette, doorloopende lezing bijna
ondoenlijk maakt ; en wij hebben waarlijk den kundi.
gen, bekwamen Schrijver beklaagd en bewonderd, dat
hij eensdeels zijnen fmaak zoo zeer aan zijne Injlruatk
heeft
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heeft moeten opofferen, en -- dat hij zulks heeft kunnen doen . Als eene voorraadfchuur voor de Gefchie .
denis, zijn deze Jaarboeken gewis van belang ; maar de
roem van den Gefchiedfchrijver zal en kan er, uit den,
card der take, niet door vermeerderd worden .
Vooreerst vinden wij in bet jaarboek van 1814 alles,s
wat betrekking heeft tot de aanneming en invoering der
Grondwet, met de daarbij gehoudene aanrpraken , enz .
en de plegtigheden bij bet verbiijf der Vorftelijke Fami .
lie to Amfterdarn . Van daar doet de komst van eenen
Courier met de tijding der inneming van arijs bet oog
naar de zaken van Frankrijk wenden, en er volgt eennaauwkeurig verflag van de oorlogszaken en vredehandelingen federt bet midden van Februarij tot op bet
Traktaat van arijs. Daarna volgt bet verhaal van de
ontruiming der vestingen in Nederland door de Franfchen, belooningen aan heldendeugd, enz . De Schrijver keert dan tot de binnenlandfche zaken terug, die
nu met de meeste uitvoerigheid worden behandeld , en
twee derden des boeks beflaan . Vooreerst laebben wijbenoemingen tot leden van de Staten der rovincian en
andere Collegian, de drie Vergaderingen der StatenGeneraal in dat jaar , de berigten van ambtswege gegeven omtrent den toeftand des lands , de financidle wetten over 1815 en andere befchikkingen omtrent de geldmiddelen, en begunftigingen van den (toen) herlevenden koophandel door verftandige wijzigingen in het lakkaat van 1725, maatregelen ter vrij(lelling van de vaart
op de Westindifche volkplantingen, toen nog niet te .
ruggegeven- ; voorts eene menigte afzonderlijke bepalingen, die niet wet onder 66n hoofd to brengen zijn, en
waaronder die op de jagt wet de voornaamtle is . Ntt
befchouwen wij bet tweede Eeuwfeest der Groningfche
Hoogefchool, door den Souvereinen Vorst en-Vorstin
bijgewoond, en verdere werkzaamheden der geleerde
Genootfchappen, en eenige kerkelijl a zaken. Daarop
gaat de Schrijver over tot de Belgifchc taken, de reis
van den Souvereinen Vorst naar Brusfel, ter aanvaarding
L 3

lie
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ding van let Algemeen Bewind over die gewesteu,itetn
door de Bondgenooten opgedragen , zijne reizen en verrigtingen in dezelve,en de terugreis der Vorfl ;elijkeFa .
milie, door Noord-Braband, Gelderland, O,verijsfel,
Groningen en 1/riesland, naar Holland en Utrecht . Na
voorts nog eenige befchikkingen omtrent Belgie to hebben gemeld, eindigt de Schrijver bet boek wet de rei4
en bet verblijf in Nederland van de beminnelijke, thane
reeds overledene, C A T H A R I N A A U L o W N A, Z u&ter
van Keizer ALEX AND R R, in den winter, en van dies
uitmuntenden Vorst zelven in den zomer van hex be .
bandelde jaar .
Mogt bet jaar 1814, ten minfle in zoo verre de,S .cbxljyer bet behandelt, genoegzaarn een vredejaar beeten ;
ontlook daarin op bet fchoonst de handel van Neder
land ; achtte men al bet geledene onheil gelijkeendroom
verdwenen en weldra vergeten, -- bet jaar x8rg, het
merkwaardigfte dezer Eeaw, en voor de menfchenkeun'is zoowel, als voor de befchouwing van de wegen der
Voorzienigheid met bet menschdom, vooral voor ons
Vaderland, misfchien bet merkwaardigfle jaar der Ge .
fchiedenis,brak aan, om ons verfchrikkelijk nit die zoete verbeelding van ongemengden voorfpoed to rukken .
De terusgkomst des Mans van Elba, zijn oubegrijpelijke voorfpoed, -- nag een niet vollcomen opgelost raadfel, --- de veranderingen in Frankrijk, de flappen in
.Europa, lien ten gevolge genomen, de krijgstoerustin .
gen, de veldflagen van Ligny,
natre- Bras en Wa.
terloo, en verdere oorlogsgebeurtenisfen, tot op den
intogt in arijs en den Vrede, worden bier uitvoerig
befchreven . Vooral omtrent de beide veldilagen van
uatre-Bras en Waterloo, waarbij wij ook het on .
zniddellijkst belang hebben, treedt de Sc .hrij er in bij;onderheden, (bet verhaal beflaat niet minder dan
bladzijden) maar verzuitnt ook de andere merkwaardig .
beden niet van dies onvergetelijken tijd, zoo als de
vootafgaan .'.e ! aatshandelikngen , den brief van a u oNa v & tt'rto aan de Souvereinen, zisiie kuiperigen to
Wec •
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zelfs de verkiaring van ZwitJerland , en (1zoofe1 flechts kortelijk) den aanval en de nederlaag van
10 A C Ii I M ii U R A T in Italid, ook bet welfprekende not
des breedvoerigen verflags van c n a T E A U B R I ANT aan
den Koning to Gent. De [leer s T U A R T is ook nog van
gevoelen , dat de terugkomst van N A O L E 0 N bet ge.
volg was van een zamenweeffel der fnoodfle trouweloosheden en listigfle verf andhoudingen ; een gevoelen , bet.
w elk , onzes erachtens , onomtl:ootelijk is , en alleen
zilnen fnellen voorfpoed kan verklaren, in wedrwil der
ontkenning van fommige mannen der omwenteling . Trou .
wens, war durft men tegenwoordig in Frankrijk niet
zeggen ? Wij zwijgen van de vergoding van N E Y ; maar
heeft niet B A I L L E U L de onbefchaamdheid gehad , in
op enbaren druk , R 0 B E S I E R R E to verdedigen , en
hem als eenen held der deugd, die alleen zijne drijfvetr
was, voor to ftellen?De vrienden en ambtgenooten van
i 0 B E s I E R R ie verdienen de voorfpraken van B u o .
N A A R T E to zijn . -- Van bet verhaal zoo veler fnoodheden en verraderijen afgem.at, verkwikt ons de hartige
aanfpraak van K r rz E R aan den Koning, zoo juist
bet gevoel uitdrukkende, hetwelk teen de geheele Natie bezielde . De voorvallen na den flag bij Waterloa,
de fnelle vorderingen der Bondgenooten, de volkomelie, billijke vergelding voor bet gedrag der Franfchen
ruisfen in I8o6, teen de Koning ook to vergeefs
in
een'redelijken wapenftiltland verzocht, die bun nu ook,
in den nood zijnde , billijk werd afgeflagen , de inneming
van
uesnoy door de Nederlanders, van Sedan, Lon .
hilippeville, Rocroi, Givet en
guy, Marienburg,
Montmedy door de ruifen, in twee maanden, (hunne
vestingen waren in i8o6 met denzelfden fpoed aan de
Franfchen overgegaan) en eindelijk bet Vredesverdrag
van November met al de daartoe behoorende ftukken,
voorts bet eervol ontflag der Nederlandfche vrijwilligers, befluiten dit Deel . In bet eertle gedeelte van betzelve waren de binnenlandfche handelingen vermeld in
alle vakken van beftuur, welke de plegtige aanvaarding
van
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van bet Koningrijk der Nederlanden, en de aanneming
der Koninklijke waardigheid door den Souvereinen Vorst,
in Maart 18t5 vnnrafgingen ; die aanneming zelve, wel
door deMogendheden reeds bepaald , maar door denVorst
verbaast ten gevolge der onverwachte verfchijning van
B U o N A A R TE ; de plegtigheden en vreugdebetooningen bii die gelegenheid ; de bepaling van bet grondgebied
des nieuwenKoningriiks ; de bezitneming der landen aan
deMaas, tot daar toe door de ruifen bezet, en de benoeming der Commisfie tot herziening der Grondwet .
De werkzaamheden, nogtans, dier Commisfie, de aanfeming en invoerirg van ons nieuw maatfchappelijk verdrag, en de werkzaamheden der eerfte Algemeene Staats .
vergadering van bet Koningrijk in 1815, benevens de
verdere binnenlandfche befluiten en gebeurtenisfen na
de niaand Maart, vinden wij niet in dit Deel, zopdat
de overvloed der fl :of voor 18i5 een tweede Stuk zal
noodzakelijk maken .
Men gevoelt gereedelijk, dat een werk als dit voor
geene uittrekfels vatbaar is . Zoo wij ons cene aanmerking mogten veroorloven, zou het de overmaat van
naauwgezetheid gelden , waarmede de Heer S T U A R T
zijne InJlructien fchijnt to volgen , en, daardoor aan bet
verhaal eene droogheid en ongevalligheid bijzet, welke
niemand beter weet to vermijden dan hii . TA C I T U S
beeet toch ook wel ,1aarboeken gefchreven ! En zoo men
dit voorbeeld voor ongepast verklaart, met to zeggen,
dat de naam niets ter take doet, en dat wij b . v . in I82o
zoowel als in 1780 Staten van Holland hebben, wier
magt toch nog al een weinig verfchilt, - zoo mogen
wij toch met regt eifchen , dat, hetgene zich ook de
dorfte Kronijkfchrijver uit de Middeleeuwen niet liet ont .
nemen, van bier en daar, waar bet pas geeft, eene
kleine aanlnerking ., eenen wenk aan zijne Lezers to geven,den ,7aarboekfchrijver in de wijsgeerige achttiende
Eeuw niet worde betwist, vooral waar bet gebeurte •
nisfen geldt als die van 1815 . In 1816 en later komt
de vorm der Jaarboeken, zoo als di'e thatls zijn inge •
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rigt, met

de minder belang wekkende gebeurtenisfen

nicer overeen .
De Hemel beware den uitmun tenden s T U ART bij

bet genot der gezondheid zoowel, als van zijn , naar
wij vernemen, ongelukkiglijk bedreigd gezigt ; ten einde

hij ook

de

zoo

gewigtige als oniflagtige taak

van bet

leveren eens waardigen Vervolgs op de Vaderlandfche
Ilistorie van onzen W A G E N A A IL ongelloord moge kun.
nen volbrengen

Tafereelen uit eene Reis naar Noord- Amerika , door AUL
S W I N I N,

Uit het Rusfisch , volgens de Hoogduitfche

ling. Te Haarlem, bij A . Loosjes,

z.

erta..

In gr . 8vo. 1V

en I3}' BI. f I .4- :

De Heer s W I N I N,

dezelfde Rus, die den Generaal mo.

R E A U naar Europa verzeld heeft , levert ons bier eenige bij .

dragen tot de kennis der Vereenigde Staten, die hij echter
flechts als voorlooper van een groocer werk over dat uitge .
llrekte Gemeenebest wil hebben befchouwd . Hil heeft die
in zijne moedertaal gefchreven : daar echter bet Rnsfisch bij
ons weinig gemeenzaam is, heeft men in de overzetting dier
Reis flechts de Hoogduitfche vertaling gevolgd . De vier
fragntenten, die wij bier ontvangen, zijn : i .) Algemeene be'
rigten, of een kort ilatistiek verflag . 2 .) Over de onder.
fcheidene Godsdienflige Sekten in de Noord-4merikaanfche
Staten . 3 .) Over de Stoombooten . 4 .) De Generaal m o5 .) Over de Danfen der Indianen . - Zamenhang,
dit ziet men ter(lond, hebben deze onderfcheidene (lukken
R E A U.

niet, en zij behooren zelfs niet alle uitfluitend tot Noord .
Amerika, dear de floomboot thans zoowel de eigendota
van Engeland als van deszelfs Dochter-Republiek is gewor, den, en de genera l M
o R E A U althans wel tot Europa behoort. Doch de voordragt is onderhoudend, en wij vonden
daarbij eenige niet onbelangrijke berigten omtrent een land,
welks ongemeene aanwas thans de oplettendheid van geheel
Europa tot rich trekt ; terwijl men zich den braven M oR E A U,

vooral zijue Wattle oogenblikkeh, zoo gaarne her-

Rnncrt .
L 5

I1et

1,62

V . Sw1NIN

Net eertle fragment is war oppervldkig, en hot d aj
medegedeelde vrij atgemeen bekend . Minder is dit tier geval
met bet tweede . Wij vinden daarin bet lexeusweardig verllag van een' ooggetuige ortrent eene bijeenkomst van zwarr,
to Methodisten, (want in bet vrije Noord-Atnerika heersclit
de 4ristokratie dier kleur tot zelfs in de Godsdienstvergaderingen ; seen Zwarte zou zich in cene kerk, voor Slaiikeil
gefc'iikt, mogen vertoonen) en bet verllag dier vergadering
it waarltik ijzingwekkeixi . Ter eene van bet Genootfchap
der Methodisten, hetwelk in vroeger' en later' t ;jd vele ach'
tialgwaardige mannen en opregte Christenen onder 2ijne belijders geteld heeft, hopen wij , dat flechts de mindere befeha'oing der Zwarten, die ligr tot misver(tand van de leer aanlei .
ring kan geven, zulke tooneelen veroorzaakt, als wij bier
(bi, 28--32) gefchetst vinden . Men ftelt daar God niet voor
sls liefderijk Vader, maar als een grimmig Wezen, dorflend
naar wrack, ,, dat de verflokte zondaren bij de keel grijpt
en in de benedenfte bet werpt ." Dit wekt dan zeer naruur.
lijk angst en fchrik bij de toehoorders op, die zich in de
verfehrikkelijkfle gebaren uiten ; en waarlijk , als men zich
verbeeldt, dat her avond , bet kerkgebouw flechis zwak verlicht was, en de leeraar zoowel als de leeken flier dan ge .
deeltelijk afzigtige Zwnrten vertoonden, die zich brullend op
den grond wierpen, of in bet road fprongen en op hu-nne
Ivoorwitte tanden knarften, dan zou men zich bijna reeds in
de hilt wanes, die deze lieden zoo verfchrikkelijk affchetfen!
Welfprekendheid, of zelfs deftige taxi, wordt er door een
laid geroep der toehoorders afgekeurd . Somtijds ziet men
geheele fcharen van Methodisten , ter viering van een' algemeenen bedeftond, in de eeuwige wooden van dat wereld .
deel bijeenkomen, waar zij dag en nacbt huimen Godsdiensc
verrigten . Des nachts zijn die bosfchen verlicht, hetwelk
een treffend gezigt moet opleveren . (Van deze zamenkomften zegt de Schrijver minder kwaad .) Daarop wordy de (bekeitde) oorfprong der Kwakers en eenige bijzonderhedeu nopens den tegenwoordigen toefland van dat Genootfchap me'
degedeeld , waaruir blijkt, day er federt 1776 reeds vrije
Xwakers beflaan , die van de oorfpronkelijke geftrengheid des
Geneotfchnps afwijken, alsmede in den fchoot van dat Genootfehap 2elven natte of laauwe Kwakers . W1J vernemen
met droefheid, dat, in den vrijheidsoorlog, door de laudge .
noo-
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nooten Y.an FRA .N t.UN,, twee Kwakera, omdat zij gee*
wapenen wilde dragen tegen den vijand, (en tins vin huil
geloof) z :ja -opgehangen 1 (bil . ,7.) Ain de deugden dozer
lieden, vaoral van eerlijkheid, weldadigheid en vredelievend .
heid, wordt hier regt gedasn . Er is nog ten ander Genooto
fchsp, Bevers of Shakers genoemd, die Wet t1fzitten totdat
bun geest getuigt, gelijk de Kwakers, msar danfen en rondo
fpringen gelijk bezetenen, of, zoo als zij zeggen, gelijk D A.
v i n voor de Arke des Verbonds . Deze gezindte is bet work
eener vrouw. Hoe ongunflig de Schrijver over de gewoonte
der liaptisten (Doopsgezinden) ook denke, om zeifs. i n do
grimmigfle koude de onderdompeling in de vrije lucht to bedienen, (sets, hetwelk nogtans ook bij zijne Geloofsgtnooten, dock alleen omtrent kinderen , plaats heefc) zoo betnigt
hij Loch, dat deze handeling hens met sandoening en eetbied
vervuld heeft.
Nog geheel van doze befchrijving vervuld, floegen wi bet
bled om, en lazen er -- over de Staowbootew. Dit laerinner4e ons zeker oud Mengelwerk, avurin, ua bet hoofdftnk
ever de Regtvaardigmaking, van de Schelpvisfch to gehandeld
werd . -- De floombooten zijn, ua de voorafgaande mislukte
proeven van FI1aCIi (17g ), RAMSAY, LIVINGSTON
en STEVENSON, door F O U L T O N in 1803 in die orde tot
stand gebragt, tvaarin men zich tegenwoordig inAmerika, en
ook op vele plaatfen in Engeland, algemeen van dezelve bedienr,. In zeven (tier-?) jaren werden er 0 dezer fchepen
gebouwd, ter vaart op de onderfcheidene Noord- Amerikaas .
fiche binnenwateren, zeffs op de fuelviietende ftroomen Mis/is,fpi en Ohio . (Met den tijd zal men nog op eene itoomboot de Misfouri op, tot asn bet Rorsgebergte, en den misfchien de Columbia af, tot aan de Znidace, varen . Men weet,
dat bet varen f}roomop, eysn gernskkelijk als ilroomaf ,
bet groote voordeel deter ragrtuigen is .) Reeds op de la.
,ta - rivi.er ., op den Ganges zouden alj ingevoerd ziju . De
Hoogduitfehe Vertaler heeft iaaa een aanhangfel gene allezins Ieo
zenswaardige reis met eene der vroegfle floombooten nit
Glasgow over Dublin, Lands End voorbij , near Londex medegedeeld . Wanneer de onderneming van eon Nieuw 7arksch
gezelfcbap geinkt, om tusfehen die ftad en Charkstown cen
foomvaartuig in tt voeren, din zal hetzelve eon foomfebip
'ear Eurots antileggm -•, Yon de tp lpootep fpringen wij
we

r$,l,
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weder op den Generaal M 0 R E A u . Her bier van hem gemel.
de pan wij voorbij, als reeds destijds grootftendeels in de
nieuwspapieren medegedeeld . De Schrijver, een Rus, die
lick twee jaren in Amerika heeft opgehouden, had zeer goede gelegenheid, then grooten man to leeren kennen . - Iii
zijn-laatfte fragment befchrijft ons s w I N I N een' door hem
geaienen Bans van Indlaanfche krijgslieden, als gezanten to
hiladelphia gekomen , en die zich voor Ioo dollars daartoe
op her tooneel lieten gebruiken . Voor de kennis der zeden
is zulk een Bans van belang, daar bij al hunne hoofdbezigheden, den oogst., (waarin alles vernieuwd words den oorlog, de wreede behandeling der krijgsgevangenen, den vrede,
(Enet her rooken der vredepijp) en hunne uixfpanning door
den bufeldans voorflelt .
De HoogduitJche Vertaler (dien de ooze natuurlijk gevolgd
beeft) heeft een gedeelte van bet hoofdfluk over de Danfen
der Indianen, en twee hoofdflukken, de watervallen van den
_Niagara en de vischvangst op de bank van Newfoundland)
als to bekend, achterwege gelaten . De Eolland/eke overzerring is redelijk goed .

Mine Lotgevallen ter Zee , en Bedrijven op Batavia, in dienst
der (voormalige) 0 . L Comp . Te Groningen , bij W . van
Boekeren . 1819 . In gr . 8vo . XII en 208 BI. f 2 - :
Dit is eenreen ouderwetsch Hollaxdsch prodnkt 1 Btj her le.
zen daarvan verbeelden wij ons gedurig, een' Zeeman van den
ouden flempel zijne avonturen to booren vertellen : er heerscht
niet de minfle kunst in bet verhaal en in de voordragt, zelfs
wet eens war al to weinig, zoodat de Schrijver, die nooit
dat werk bij de hand heeft gehad, tot herbalingen en platheden vervalt . Mast, hoe her zij, ook dus willen wij wet
eens iets voor uitfpanning lezen, hetwelk, to midden van
den zondvloed der vertalingen, zoo geheel den vaderlandfchen
ftempel San bet voorhoofd draagt. Ook leeren wij er den toeftand van ons voormalig Beauur in de Oostindien, de talloo.
ze misbruiketi, daarin toenmaols plaats hebbentle, vrij goed
uit kennen. De ongenoemde Schrijver ontloopt op zijn zestiende jaar (in 1757), even als ROBINSON, zijne ouders •,
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nm op zee to gaan , en neemt dienst op bet fchip Leyden ;reeds
ter(lgnd wordt hem zijne kist en kboi ontftolen, eu hij heeft
berouw, doch vergeefs ; bet fchip vertrekt near Batavia ;
van dear moest de Schrijver, onder den brutaalt en Opperiluurman en Bootsman, op een ander fchip near Timor, had
eldeer, met bet verdwalen in een bosch , de zonderlingtte
lotgevallen, werd door de inboorlingen in zijn been ge .
kwetst 0 (waarvan hij 6o jaren daarna flog pijn gevoelt) moest
evenwel nog, om zijn [even to redden, met zijne kamerao
den, zoo goed hij kon, door de bosfchen heenfukketen, en
Jtwam eindelijk weder bij de zijnen. Naanwelijks herfteld„
moet hij near 11lalacca, om. een' inlandfchen verdreven' Ko .
ring to helpen herftellen . Kluchtig zijn de Anekdoten van
dac Opperhoafdje, hetwelk eers ; door de Compegnie afgezet
was en gevangen gehouden werd, omdat zijn Broeder
ineer produkten beloofde to leveren . (Hec is waartijk, also£
men van Engel/chen leest l) Wanneer bet gevecht, dat fom.
tijds al heel ernftig was, begon, kroop zijne zwarrgele Ma .
jesteit in zijne hut tusfchen de zeilen . Onze Schrijver had
eels van hem, voor een' ander', wiens fchuld hij op zich
nam, een pak flagen bekomen . wanneer den de Koning tusfchen
de zeilen kroop, zeide hij : „ 1k woo dat de eerfte kogel,
,, die van den vijand kwam, zijn zwarte knikker weg nam,
,, voor dat pak flagen dac bij mij heeft doen geven ; den zoi*
a, ik ook zeggen : zwarte Monjee is. zijn kop kwijt." -let
giug er fomtijds bloedig genoeg toe op deze Expeditie ; dock
de Schrijver ffhijnt van zijn been weiui,g binder meer gehad
to bebben., dear bij alyijd een der eerfte hachjes is . Voorts
kad hij bet to Malacca zeer goed ; ging kert daarna near her
vaderland terug met een' besten Kapitein , met wien hij ook
kort daarna weder uitvoer (liever met hem als macroos , den
als Officier op een ander fchip) near Ceylon ; werd Officier bij
de floep van den Equipagiemeester ; kon dear een rijjk weeuw~
tje trouwen, die ook wel zin in hem had, kocht er reeds
een huffs op, dock vernam nog in tijds, dat hij de ddnige
bezitter van zijne fchooue niet zou wezen, trad terug, mane
moest on, op last van den GGouverneur, near bet vaderlond
terug ; doch door een' twist, dies hij had, veranderde aijne
beftemming naar Batavia ; dit deed hem toen zeer leed ; dech
naderhand is bet fchip, waarop hij teruggekeerd zou ziju y
met man en muis vergaan! Op Batavia werd ho kwartier .
meer •
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meescer van de werf, doch kwant wader door zijn' ijver
voor bet bshood van anderen in her ongeluk : om een' fluur .
man to heipen, die Anders • als finokkelaar zou zijn opgehanr
gets, kwam hij in oninin met den bootsman, van de wetf, en
word nu weder naar Malacca als in baliitrgfehap gezonden.
Mare, toen hij van that teruglcwam,. was de Wraak van den
boutainan nag iEet belcoeld, die hem op een lek fchip naar de
Oostknst van Java wilde redden . Dit, nogtans, fluitte hens
tegen de borst, en door een' zonderlingen ilreek (hij kocht
een' Officier van bet frliip voor een' flesfchenkelder met arak
am, ten einde hem een' geduchten flag op den rug to ge .
vie-) daaairre hij in bet hospataal to komen ; doch ook bier
vervolgde hem de onvervotuL jke bootsman, en er was niet
Anders op, den uit deli dust der Cbmpagnie se goan,
en een logeriieiit voor Onderoiflaieren op to ripen ; als baitw
get van Batavia, was hij nii f+ruten de Mgt wnn zijn' vijand . Ilij begoti zijn nieuwe loopluh met aeht iluiverr.
Hier had hij nil eene menigte ueontuxea, nix jager tiit 1lbefi
hebberij, naderhaud flnlhouder, fubflMiut van den Waterfs .
Earl, en verrigtse eie rnentgce heldenNtAren, zoo door bet
redden van een' jagagenr*ot nit de kisatiwen van een' beer,
die hem reeds gevat had, als door heit aanhoudea van moon
denaars (Ain broepers) b4c temmnts van 45 flam rain eunen
Heer M A R o H A N t, het entdekten vain dieven-, but tirrirap .
pen van reeds gevlnte fpksb)mven madden in zee, her red,
den van menfehen alt ten btandend fthip, vin data .ztrnn des
, en hot bergea
$onings van Bantam oft em hbilend rij
Van fmokk'elters en gefmoietreide goederen, under andereti van
een' rijken DDomind, die anders
"Mien mbtten hanger;
(voor dezen laaeflen dienst *elgetdo hij een ke tbaar (pan
paarden .) Over het algetneeh deed NJ al daze dietiflen nit
zuivere liefhebberij, ea abrader een' daft daarvbez re ivilleu
hebben ; en dot is wanrachtlg in Osuft e, ivnsr geld frog
sneer don elders 4e ziel van wile zaken la, eerie heels zelfves.
looeliening 1 - Maw boo die nude Beer na ioeh zoo sardig
2-ijne koetjes op hat droog laeeft, dat hij In HWda*d goa
tan leven, dat vertelt bij niet, en in bet aigemeen mess van
zijne terugreis .
Of wij nu riles, wit in dit boek shit, zoo -mast ganfweg
voor waarheid aannemen, is eerie andere vraag . Zoo wit de
-fpreuk : fwiplex /igillarm verL (bet eenvoudlge is de fempel
der
a

TBit ZEE, ENL,

307

der waarheid) zonder bepaling aannamen, zouden wij op alles
ja en amen moeten zeggen ; want doodeenvoudiger, dais
bier, kan wel naauwelijk~s iemand fchrijven : bet is lettetlijk
de taal van den otngang der minbefcbaafde klasfe, die wij
bier aantreffen . Naar in platten ftiji kan men ook wel on •
waarheden vercellen ; en , fchoou wij bet bier zoo nail ver.
telde geenszins onder deze flordige rubriek rangfchikken,
meenen wij Loch, dat er veel bij verfraaid en vergroot is .
Wij gelooven zoo ligt niet aan gedrogtencemmers , aan rf E RC U L E S S E N en T H E S E U 6 S E N, in bet verf append€, vernie.
lende kiimaat van Batavia.
Het is eene eigenfchap, waarop de Schrijver (en met re .
den) zich zeer veel moat voortlaan, dat „hij noolt in zjin le .
„ ven (l erken drank of rooden wUn geproefd heefc ;" moor
aleze eigenlof komt wit al to dikwerf weerom, onder an.
eieren op bl . 72 en 73, en wel in dezelfde bewoordingen ;
ook nog op andere plaatfen .
In de Voorrede van den Uicgever vinden wij nog een an •
der fkaaltje van de onhaatzuchtigheid des Schrijvers, dat ons
zeer verdacht voorkomr . Hij zou, uamelijk , van wjjlen den
boekverkooper C bt A L m o T , to Kampen , f 2coo, en daaren .
boven des avonds een goed onthaal, geweigerd hebben,
waarvoor hij took niets anders had behoeven to dnen, dan
lien Heer zijne 1evensgefchiedeuis in de pen to geven . Het
denkbeeld, dat die Heer dan meer van hem zou hebben ku,nnen
maken, dan hij geweest was , (even alsof hij dir don, Wet badde
kunnen 1ogevnraffenl) zou hem dit aanbod hebben doen vex .
werpen ; en nu geeft hij toch zijne lotgevallen zelf tint,
waarvoor wij echter Met denken, dat hij f 2ooo zal retaken .
Trouwens, hoezeer wij reeds toonden, dit boekJe mus- versnaak to hebben gelezen, de kopij zou ons Loch, zoo wij
boekverkoopers waxen, zoo veal niet waard geweest zijn,
en de goede CHALM OT had waarfchijnlijk (ten zij hij gem
weldig dichteeiiik er med hadde omgefprongen) daarbij ook
geene beste rekening gevonden.
Nu toch nog , ten ilotte , een proefje van den fti}1 .
„ Ik heb wel oude Heeren op Batavia gefproken , die mij
ft vertelden, dat een groote ioo jareu geleden, de Compag• vile cone Loterij bad zonder nieten, en dat wen daaruit
„ groote fchatten konde trekken, maer dat daar door de Com• pagnie Been Hand kon houden . Ik vroeg, of ik ook Wet
,, in
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• in die Loterij kon komen? waarop men mij vroeg : of lk
• ook vrienden had onder de Regering, en of ik ook mooi
„ kon fchrijven, nummers zetten en milieu makers ? Ik zei .
• de : dot ik niet veel meer kon fchrijven, don miju' naam
• wet zetten ; want dat ik noolt fchool had gelegen om 't
» Fransch of fchrijven to leeren, door nfijn vader in Am• fferdam op een kantoor was, en wij met ons vier kinderen
• in hula waren, waarvan ilt de oudfte was, en ik daarom
• ook was weggegaan om mijn fortuin ce zoeken . Toen zeide
• die Heer cegen mij : als gij van uwe onders fpreekt, moet
• gij altijd zeggen : mijn apa, en mijne Mama . Ik zeide :
„ Mijn Heerl hoe kan ik dot zeggen van mijne ouders, door
• mijn vader moor op een kantoor is . Dot is goed voor rij• ke lui, Mijn Heer! dat de kinderen zeggen
apa en Ma„ m2 ; moor zijn dot dan alien rijkelul's kinderen, die bier
„ op Batavia zijn? Wei neen, zeide die Heer, ik ken bier
„ wet Heeren op Batavia, wier vaders in Holland ambachcs• lui zijn : want ik ken Batavia , om dot ik 51 jaar bier ben
„ geweest. Ik zeide, Mijn Heerl ik neem UE . als een va.
„ der in mijn hart , help mij tot een klein fortuin . Hij wiI •
• de dot gaarne doen, zeide hij, moor fk moest dan ook
• naar zijnen road hooren ; 'c welk ik beloofde . Toen wend
• mij de les voorgezegd, hoe hij zijn' leefregel geileld had .
• Vooreerst 's morgens koffij of thee bij bet ontbij'r . Dan,
• om 12 wren, 3 glaasjesMadera- ofMallagawijn of een wei• nig vruchten .
• 'a Middags, met matig eten, een bierglas half wijn en
• half water.
• Om 2 wren een flaapje, en om 4 uren thee.
• Dan gaan wandelen, of, die een rijtuig heeft, nit rij •
• den ; en als men 's avonds op eene partij is, niet meer
„ driuken dan eene halve lies : hoewel 'er wet I-leeren zijn,
• die op een' avond 6 flesfchen drinker ; moor door moec gij
„ u niet non tloren, want die leven niet lung."
• Hier bij heb ik mij befendig gehouden, en goed bevon„ den . Doch er zijn er ook in bet vaderland moor al to
„ veel, die vroeg beginnen met de Genever, (die pest voor
„ de jeugd!) en don van Epn glaasje op twee komen, en
• zoo al verder. Dezulken hebben geen kans, om mijne ja• ren to bereiken ; want zij zijn vddr then tijd reeds vet• dronken , boewel zonder water. -- Zich voor den drat*
• to wachcen, en in alles God voor oogen to houden, zijn
• twee groote lesfen, waarmede ik van mijneLezers affcheid
• neem .
J . A . H ."
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Ontmoetingen op eene Reis met het Schip Briton naar bet Ei •
land itcairn , bevattende eene belangrijke fchets van den
tegenwoordigen toefland der Brazilian en van Spaansch-Ame .
rika ; door J . S H I L L I B E E R, Laitenant bij de Koninklijke
Marine . Naar den tweeden Druk uit het Engelsch vertaald ..
Te Dordrecht, bij Blusfe en van Braam. iSly . In gr, 8vo.
VI en i8o Bh f i-16- :

O

nder de menigvu'idige Zeereizen, ook naar de Zuidzee, heb.
ben wif deze met genoegen gelezen , vooral om de zees`
merkwaardige berigten wegens eene Kolonie, nit Engelfche
vaders en Otaheitifche moedets voortgehragr ; her kroost der
misdaad , doch zelve voorbeel'dig godsdienflig I Doch geven
wij een kort verflag van bet geheel . Het oogmerk der rem
(een kruistogt in de Zuidzee tegen bet Amerikaanfche Fregat
Esfex) wordt eerst op b1 . 20 opgegeven . De Reiziger voer
in December 1813 met de Engelfche 0 .'L en Aid-Ameri .
kaanfche Koopvaardijvloten uit, en bezocht Madera en Ri
de Janeiro . De berigten over de laatfle plaats, waarvan men
de fchoone ligging erkent, zijn, ten aanzien van bet karakter
der ingezetenen, en hunner onmenfchelijke wreedheden om.
trent de Haven, allerongunfligst . Zelfs de Koning van ortu .
gal komt er niet best af ; hij beet een dartel Vorst, die tick
in weelde en wellust baadt : de moord aan iemand, die geef!
kerkelijk perfoon is , words naauwelljks gefkraft . Het gewig.
tige berigt, dat de theekweeking in Brazilib groote vorderia.
gen maakt, en daft misfchien door den tijd de groote theematkt zal komen, words ookhierbevestigd . Van daar omreisde
Rapitein SHILLIBEER Kaap Hoorn, langs de kusten vats
Chili en eru,, en kwam to Valparaifo, Callao, ar-taenTurnbiz ; doch van deze landen fpreekt men flechts een enkel
woord, om er naderhand op terug to komen . Bij de akelige,
dorre Gallipagos .eilanden (door de werking des onderaard+fchen vuurs gevormd, welke langs de geheele Noordwestzijde
van Zuid-Amerika zulke geduchte blijken in de hoog(le
volkanen der Aarde vertoont) fleekt bet eiland Nooaheevah
(Noeahiva), verbazend af. De Schrijver van dit reisverbaal
verfchik omtrent dit eiland (door hem ook Henry Martijns
tiland getioemd) vielrkant van K R o s e N s T E R•1V y Wiens NoeBOEUBESCH . 1820 . NO .
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in dezelfde eilandgroep der Marquefas gelegen,
zekerlijk hetzelfde is . Terwijl de laatfte niet alleen op eigen
gezag, maar ook op dat van een' Engelfchen en een' Fran .
Men matroos, welke zich toen op dat eiland bevonden, do
inwoners als zedelijk woeste kannibalen affchetst, verdedigt
hen S H I L L I BEER in dit, gelij k in andere opzigten . Hij
makt echter geene melding van den Rusflchen Zeevaarder, masr
van den i1rnerikaanfchen Kapicein 0 R T E R , van hetzelfde
Fregat Esfex, hetwelk hij in last had to vervolgen, en omtrent welken hij zich gedurig met hartstogtelijke verbittering
vitlant. Ook deze had de Noekakiuers, of Noeakivers, men,
fcheneters genoeuid, doch fechcs do bewoners van ~dne ftreek
van hot eiland ; Kapitein S H I L L I B E E R, daarentegen ; ontkent
dit ftellig : hij zegt, eene reis naar de binnenftreken gedaau,
en aldaar een zeer zacht, vreedzaam en zelfs weerloos yolk
gevonden to hehben,, hetwelk echter door gemelden Amerikaanfchen (apitein op eene onverantwoordelijke wijze zou
misbandeld zijn, als welke hen van bet noodige voedfel, kckosnoteli en varkens, beroofd, en bij tegentland velen on.
barmhanig gedogd had . En dit is hetzelfde yolk, betwelk,
volgens K R U S E NS T E R N, Wet alleen zijne vijanden, maar
zeWs zijne grijsaards, vrouwen en kindereq, in tijden vln
fehaarschheid, flagt en opeet, a1le ongewapende vreemdelingen
aaawalt, en zijne vrouwen en meisjesdwingt, zich aanvreemdelingen ter prooije to geven . Dic laacfte wordt door onzen
Reiziger niet (tellig, ontiteud ; toaar hij beweert, dat de mannen nogtatls ten Ilerkfte nan hunne kinderen, en de vrouwen
aan hare mannen gehechc zijn. Dasrentegen zou het or zoo
verre van daan zijn, dat deze eilanders hunne vijanden zou.
den opeten, dat zij zelfs in de oorlogen elkander niet dooden, moor de broodvrueht- en kokosboomen affchillen,
waardogr de vijand in den grond geholpeu wordt . Hec is
moeijelijk, in de duo uiteenloopendeopgaven van ooggetuigen
to beflisfeia . Omtrent wndere gewoontea, als bet tatoudren,
den dienst der Eatoa's (Itoes), de heilig- (facrofanctum-) of
taboe-verkiaring der grafplaatfeii enz , bet sannemenvaneenen
Tayo of vriend, met wien men van naam verwisfelt, komen
deze eilanders met de overige der Zuidzee overeen, Voorts
nam de Kapicein bet eiland, volgens de oude onregtvaardige
gewoonte der eerfte ontdekkers, in naam vai' Ziijne Greets
Afittannifcbe Majesteit in bezic. H.ij gewaagt nit van den
naam

kahiwa,
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user Waskingtons eilanden, door de 4merikanen en R R U.
s s N 's T is as N aan deze groep gegeven . Van daar ging de rein
itcairn, wait de Kopitein, tot zijne vernaar bet eifa'nd
wondering, de reeds boven gemelde Votkplanting van Engel.
fchen zag, namelijk van muiters , die, onder zekeren c H a I s.
TIA A N , bet fchip van Kapitein It LI G U hadden afgeloopen,
en zich daarop (1789) met de broodv .ucht- en kokosboo.
men, dig hij naar de Zuidzee moest everbrepgen, hadden ger
voed . De rnannelijke Otaheiters, die zich bij de oproerigeit
bevonden, werden in den flaap door hunne eigene vrouwen
vermoord ; de Errgellehen bragten met deze vrouwen een aantal kinderen voort, die zij in de beginfelen van den Christeljj •k en Godsdienst en zedelijkheid zeer wet onderwezen, en
daarin de in een Christenianxi opgevoede Britten, volgens der .
zelver eigene getuigenis, befchaamdout Van deoorfpronkelijke
tpeiters was er nog fleck is een, j o H- N A D A M S, in leven , then
zij als eenen Aar .tsvader eerden . -- Meu heeft vele voorbeelden
van ond .eugende kinderen der voorcreffelijlefke oudets : bet is
zroostrijk voor de inensehheid, eens nu en dan bet

mgekeerde

to zien, en dat op een eenzaant eiland, zonder den heilzamen
Invloed van betere menfchen ,

door de opvoeding der auder,

zoo misdadige ouderen zelvel Zoo heilzaam is bet ongeluk .
Het overige gedeelte des boeks bebeist eene befchrijving
der lioofdfleden van

(St . Jago
bjj

F it k Z I E R,

en Cuzco)
Valparaifo .) Deze

eru (Lima

en deszelfs haven
U L L 0 A

en van

Child

plaacfen zijn

en meet anderen befchreveo, waar

reeds federt zoo vele jaren, dat nieuwe berigten daarvan
niet dan aangenaam kunnen zijn, vooral in deze cri/is tusfchen

Spanje

en deszelfs Volkplantingen . Dat

Nieuw-Granada,
Venezuela , Buenos-(lyres en Chili, ligt

nog niet geniet, gelijk

eru

de vrijheid

bet meerendeel van
hoogstwaarf'cbijnlijk

aan de verregaaude, ligchaam en geest verflappende, zinnelijkheid en dartelheid van deszelfs inwoners, welke wij reeds
van elders kenden, doch bier bevestigd wordtg v
ten de Io,ooo monniken to

Lima

oral moe,

de fchaamteloosheid ten top

drijven, en de kloosters tempels det ontuchc zijn . Kr is to

Lima

een uitgeflrekt Geregtshof der Inquif tie, hetwelk meer

dan dene ftraat Wait ; de vreugde des yolks, bij deszelfs
affchafflng door de

Cortes,

was groot
; bet lisp her Geregtsf hof open, vernielde de archiven, en bevrijdde de gevange-

Iton ;

doch, op last V2n Z . M. F E R O LN d N D VII, haastte
zich
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zich de Onderkoning met de herilelling van dit, zoo 't fchijnt,
onmisbare Geregtshof voor eenen katholijken Koning . Nog een flaaltje der zeden to Lima . Er is een Amphitheater
voor so,ooo menfchen, gefchikt voor ftierengevechten ; valt
er nu niet alleen een flier, maar zel}s een mensch, zoo klapt
ailes, op zijn echt Romeinsch, in de banden, zelfs Dames!
In Chili trof onze Schrijver bet zoo even herftelde Koninklijke befluur, hetwelk al de goede inrigtingen der Repm .
bliek reeds liet vervallen ; niemand durfde meer een boek lezen, dan door de Inquifitie goedgekeurd ; zelfs de Bijbels
vanvhet Bijbelgenootfchap werden opgehaald en openlijk ver'
brand 1 Wie zegent dus de nieuwe Omwenteling niet, welke
de vertrapte Menscbhoid ook ddar, door de bewerking van
het brave, nog min bedorvene Buenos-Tyres, weder in hare
regten herfleld heeft ; en wie wenscht Met, dat de tegen.
woordige gebeurtenisfen in bet Moederland ook aan aperij
en Irquiftie eenen onherftelbaren flag zullen toebrengen?
De vertaling is vrij goed, enkele gewone vertalersfouten,
zoo als : Het ortugefche departement van Zeevaart is Wet
groot , maar zIJ HEBaEN OZ ., pijnappels voor ananasfen enz .
Met medegerekend.

#'er/lag, iitgebragt bij de Tweede Klasfe van bet Koninklijk
Nederlandsch Inflituut van Wetenfchappen, Letterkunde en
fchoone Kunflen, - wegens de Brug, of het Houten oet .
pad, ontdekt op de grenzen van Drenthe en Westwoldinger •
land. Te Imflerdam, bij ieper en Ipenbuur. i8Ig . In
gr. 4to. Y1 en 32 BI. f : - i $ -

Wij ontvangen bier het refultaat van her onderzoek, bet.
welk, door eene gecombineerde Commisfie, nit de tweede en
derde klasfe van bet Koninklijk Nederlandsch Inftituut, op
deszeifs last, is gedaan naar de zoogenoemde Brug, hierbo .
ven gemeld., welke, volgetrs fommigen, een Romeinsch
fink werk, en wel van v66r plus minus nchttien eeuwen,
zijn moest, zoo als onze Lezers zich, nit hetgene wij deswege vroeger, in onze Vaderlandfche Letteroefeniigen, berigt
hebben, zullen herinneren . Gelijk dit aan de tweede klasfe
terfl;ond verdacht was voorgekomen, en dezelve deswege
ha-
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baren twijfel aan bet publiek heefc medegedeeld, zoo is n t
ook, naar ons oordeel, na bet ver ag, dat ons bier gedaan
words, wel genoegzaam uitgemaakt, dat zoomin bet opge.
meld gevoelen, als een ander, volgens welk deze Brug eerst
gemaakt zou zijn door de Munflerfchen, in den oorlog van
1,672, aannemelijk is. - Van niet minder din zestien onderfcheidene Schrijvers heeft de Commisfie, op hare uitnoodiging, brieven, memorien enz ., over dit onderwerp, ontvangen ; en van die alle krijgt men bier uitvoerig berigr . Eerst
melds zij , wat tegen bet laatfle gevoelen , wegens den Mun.
flerfchen oorfproug der Brug, is ingebragt, en befluit daar .
uic, naar ons inzien to regt, tot deszelfs verwerpelijkheid .
Daarna doet zij opgaaf van hetgene, zoo tot flaying als tot
beflrijding van bet andere gevoelen, wegens den Romeiufchen
oorfprong, is aangevoerd . En bier word[ eerst onderzocht,
wat van dat gevoelen to houden zij, voor zoo ver 'bet be.
paaldelijk wil, dat de gemeldte Brug, door een' of anderen
krijgsbevelhebber, onder den Romeinfchen Veldheer o E RMA N I C U S , zou zijn aangelegd ; en wordt dic, uit overweging van bet voor en tegen, uit de berigten van den Ro ,
melnfchen Gefchiedfchrijver T A C I T U s, waarop men bet wit
gronden, mede hoogstonwaarfchijnlijk geoordeeld . Dan volgc
een algemeen onderzoek, of bier in bet geheel aan een Romeinsch werk, van zoo vele eeuwen oud, ce denken zij : en
bier words nu overwogen, of men, nit de lloffen, waaruit
de Brug is zamengefteld, uit hare tegenwoordige overdek .
king met veen, nit de wijze van haren aanleg enz ., inwendige bewijzen kan trekken voor haren onderfelden ouderdom.
Dit wordt mede ontkennend beantwoord, en daaraan een
kort betoog gehecht van bet uiterst onaannemeljjke, dat bet
geheele werk immer een werk van Mil'tairen, en tot eene
militaire heirbaan aangelegd, geweest zou zijn ; terwiji te.
vens wordt sangewezen, dat alles bet kenmerk van een handwerk van landlieden, of boeren, draagt . Maar wat (mag
men vragen) kon boeren bewegen, om zulk een houten pad,
van drie uren gaans lang, aan to leggen? Hierop wordy ein .
delijk, tot antwoord, medegedeeld de gisfing van den Heer
Mr . H. A . S A N D A W , dieokwlbtmse,oflrijg
ding van de hooge oudheid en den militairen oorfprong der
Brug, heeft aungevoerd, en dezelve , als een gewrocht van
boerenhanden, heeft voorgedragen . Die gisfing, nu, is, dat,
daar
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daar de Drug, op weilte, als op een hoofdpad, andere dergeiiike aanloopen, deidelijk geriat is naar Ter Apel, op den
uiteriien book van Westerwolde, men niet anders to denken
hebbe dan aan een kerk- of kiooster-pad . To Ter Apel,
namelijk , werd, in 14(5 , een kolasfaal kiooster gethcht,
dat nog heden aanwezig is, en in een jaar volbouwd werd .
Mien kan zich niet verbeelden, hoe men bier de groote menigre van fleenen, die hoogscwaarfchijnlijk in Drenthe gebakken zijn, zou hebben kunneit aanvoeren , zonder alvorens,
dour bet mueras, een" vasten weg aan to leggen . Daar nu
bet kloostertfichten, in dien tijd, een heilig work was,
waaraan elk gaarne deel nam, zal al, was in de nabijheid
woonde, hieraan de hand geleend hebben . Zegt dit flier genoeg? Men bedenke dan daarbij, dat ook bet landvolk van
rondom, naar de vroomheid van dien tijd, vooral op feestdagen en bij procesfien, de kloosterkerk moest kunneu bezoeken, en dus, zoowel als de kloosterbrueders zelve, eeal
pad tot a#- en aankomst behoefde ; en was begeert men dan
meer, tot aanwijzing eener genoegzaam waarfchijnlijke herkomst van bet berachte pad? -- Maar hoe is hetzelve dan
geheel verwaarloosd en onder hot veer bedolven geraakc? -Antwoord : door de, in 1517 opgekomene, Hervorming is
bet klaoster in verval geraakt, bet pad Tangs hoe zeldzamer
gebruikt, niet behoorlilk onderhouden, en eindelijk in her
moer verzakt en overgroeid . -- Wij twijfelen zeer, of iemand ligtelijk een' waartchijnlijker oorfprong van doze zoogenoemde Drug zal aanwijzeu . Evenwel eenige bedenking
blijft ons nog overig . Her kiooster (dat thans niet sneer geheel, maar lleehts gedeeltelijk, nog aanwezig is) is Wet zoo
haact, na de opkomst der Hervorming, ill verval gekomen .
Eerst in 1594, toen Groningen en Ommelanden in de Unie
van Utrecht werden aangenomen, word van hetzelve, door
de Algemeene Staten, een gaschuis gemaakr ; dock moet her
tevens den kloosterlingen zijn vrijgelacen, in hetzelve to blij .
ven : want zij waren er nog in I61g, teen de ftad Groningen, door aankoop, eigenares word van Wescwoldingen, en
bun op nieuws vrijheid liet, om er hot overige van bun ]even
to eindigen, zoo als er ook, fehoon de meesce dit niet verkozen, de laattle rior eerst in 16c6, of 1637, geflorven is ;
gelijk men dot alles zien kan in de plaatfelijke Befchrijving
van Westwoldingerland, door JACOB D E It xoE R, to vinden
ach .

achter bet Land;-reeht van Wedde en 1Vesitvoldingg-land,,
verklaard door Mr . A . . V A N S W I N D F, It E N, en ui;gege`.
Yen door het Ccnootfchap : ro excolendo jure patrio, to Gro .
ningen t8o9, bl . 269 env . Zoo nu de zoogenaamde Brug
een kloosterpad was, moet men onder(leilen, dat zij daartoe
ten einde toe, dat is tot in de Ipde eeuw, gediend hebbe ;
en hoe kpmt dan hare geheugenis , binnen flechts twee hon •
derd jaren, zoo geheel verloren, en zfj zoo diep onder hot
veen begraven? Was er ook geen ander pad nit Drenthe naar
bet klooster, dan dit, met zoo veel moeite gemaakte ; hoe
verklaart men bet dan , dat men bet zoo heeft laten vervallen? En welke toegang is er dan nu uit Drenthe near Ter
Apel? Of is er thans in bet geheel zulli een toegang niet?
Zoo in, was er die dan ook voorheen? En, zoo in, waartoe
werd dan de vervallen weg gelegd? Enkel tot bet aanvoeren
der fleenen tot den kloosterbouw? Was dan de andere toegang, zoo die beflond, daartoe niet voldoende? Dit, dunkt
ons, zoo nog wel eenige toelichting behoeven . - Voor bet
overige vindc men, in bet zoo even genoemd werkje, op
bladz 274---277, ook eeu en auder nopens de pontes longi
vau L . DOMITIUS bij TACITUS, enWegenS LI SIUS' ,e.
voeleu omtrent de plants, waar die gelegen hebben .

De OverJlrooming van Gelderland en Zuid 17olland in Jantrarij i82o . Door Mr . A. B OX M A N . Met eenige Gefchiedkundige Aanmerkingen . Te Gorinchem, bij J . van der Wal .
Ten voordeole der Noodlijdenden door gezegde verfroonning.
In gr. b'vo . 44 BI. f : - 12 -

E en Dichtfluk, welks fchoonheden zoo verre de gebreken
overtreffen, en welks fchilderingen zoo krachtig fpreken tot
bet gevoel, dat elke, laat flaan eene gefireuge, kritielt zich
pngevoelig ontwapend viiidt, Inderdaad, bet beboeft noch
de veroutfcbuldiging van een Eerfleling to zijn, noch die van
deszelfs uitgave, als eene bijdrage op bet attaar der nleasahlievendheid . Treffende plaatfen ontmoetten wij allerw .egen,
die des jeugdigen Dichters fmaak en hart om IIrijd vereeren .
De Lezer verfchoone ons alzoo voor dit n 1 vau eene eigen_
lijke Recenfie, waarvoor wij vertrouwen, dat de navolgende
trek.
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trekken, voetfloots, ais ware bet, opgenomen, hem rijkelijk
fchadeloos zullen flellen,
-- Bij 't doodsverderf, dot grijnst van alle zijden,
Kniel ik aanbiddend necr, om God mijn dank to wijden :
Geen dorm, geen windje zelfs, deed in 't orkaanfaizoen
Bet water, dubbel fel, op diik en fchutsweer wodn ;
De vloed , dig , huizen hoog , onze akkers heeft bedolven,
Scheen, Met een oceaan met opgeruide golven,
Maar kalm gelijk een meer, met effen fpiegelbaan,
Waarop geen windje zucht, en naauwlijks rimpels faan ;
De maan met vollen kring fchoot, door bet nevlig duister
Des onheil-zwangren nachrs, boar' heldren hemelluister,
Wees wijk en toeviugtoord aan 'c eenzaam landgezin,
Of voerde 't reddend fchip de veege dorpen in .
Heb dank, o God! en ach f vergeef dew drang der fmarte,
Dot nog geen lofzang rijst uit ons gebroken harte :
Verzwolgen is ons erf, vexzonken have en fchat,
Maar duizend levees fpaarde uw guest in 't zwalpend not .
o! Die dit fcbouwfpel [var. bet aanrollend water] zag, terwijl
de maan boar firalen
Op 'c ijslijk fchriktooneel fpookachtig veer deed dalen,
En zilvren fchijnfels fchoot op 't rosfe en troebel nat ;
De flilte van den nacht, waarin geen windje 't blad
Bewoog, nog holler klank gaf son bet fchor gedouder, ol Die dit alles zag, en 't hartverfcheurend wonder
Met koelen blik aanfchouwde, of niet Gods magt en pracht
Aanbad in d'eigen' flag, die hem vernieling brags,
Diens hart, met flaal omfchorst, heeft d'adeldom verloren,
De vonk van 't Godlijk vuur, waarmee hij werd geboren .
Zoo meert de vochtkolont, terwijl zij voorwaarts bolt,
Gelijk de fneeuwlavien van de eeuwige Alpen rolt :
Eerst is ze een kleine klomp, ligt door de vlugge fprongeu
Der fleengeit van den rand der bergen losgewrongen,
Verachtlijk in 't begin, maar, groeijende in haar vaart,
Sleept ze at de fneeuw met zich, finds eeuwenzaamgegaard ;
Barst los op 't vreedzaam dal met ratelend gedonder,
En helps er torenhoogte en dorp en vlekken onder.
Ja ,
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la, zoo, zoo is de vloed : in 't eerst een bron, een beek,
Die naauw den voet bevocht, waar ze onder henen ftreek ;
Vergeten kruipt zij voort, ontvangt in de enge boorden
Der zustren watertiraal uic omgelegene oorden ;
IJ1t dra als vliet daarbeen , waariu een kleiner vliet ,
Van eigen' loop vermoeid, zijn trage watren fchiet ;
Thans vloeit ze als landrivier, reeds waard een' naam to dragen,
Waarlangs bet bootje fpoedc met dartle riemenflagen ;
Door grooter tol verbreed, golfs zij langs fteiler boord,
En ftuwt, een achtbre ftroom, gewiekte fchepen voort ;
Zoo groeit ze allengs ten vloed, die namen fchenkt aan landen,
Zich loswringt door zijn kracht uit de enge kluisterbanden ;
Die, forsch als Waal en Rijn, langs de akkers heengezweept,
aleizen netrrammeit en hutten met zich fleept,
En, dol, dat bij zijn wodn een ftroom nog kalm durft vlieten,
De dijken openfcheurt om op hem neer to fehieten,
Hem kluistert aan zijn kar, om zoo met dubble kracht
Te brijzlen, wat nog waagt to twijflen aan zijn magi .
- Zaagt gij bij Gorkums muren
Die Sluis niet van arduin, om de ceuwen to verduren
Op 'sNoor ;nans taaijen den gegrondvest in cement,
Wier centnerzware dear geen ftortvloed openwendt,
Schoon hij er over bruis', ten hemel opgeftegen,
En lasten, de aard' to zwaar, op fchot en balk doe wegen?
't Is alles krachteloos ; nacuur verkeert haar wet,
De ftroom viel woedend aan, en heeft ook hem verplet :
Hij beukte, en de ijzren deurvloog, met verfchriklijk knarren,
Door 't zweepend luchtruim been, nit haar metalen barren ;
De vloed valt achter na , en bruist met woesc geweld
De veege ftadspoort in, waar niets gevaren fpalc ;
Hij woek er kei en fleen nit losgewielde ftraten,
Stort zand en water in de huizen, pas verlaten,
En jaagc den fchrik des doods den ganfehen omkreits road .

Ceilachten over de, voor bet maatfchappelijk geluk nadeelige
gevolgen, voortvlonijende air de gewone uitdeelingen van k .
vensmiddelen enz . aan- de Noodlijdenden door den Writersrood. Voorgelezen to Gorinchem den i i van Sprokkelsnaand
i82o, in een Leesgezelfchap, door A . VAN z v T tt z N.
Twee.
M 5
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A . VAN ZUT

HEN, GEDACHTEN.

Tweeze Drubs Te Carinchem, bij J. Noorduyn.
116 Bl.

In gr. 8vco.

De 9choolmeester VAN ZUT HEN behoort, nit den in .
hood zoowel, als den titel van dit boeksken to oordeelen,
ondanks den fchoonen glimp van menschlievendheid, then
hfj aan zijne redenen heeft weten to geven, gewis Wet cot
dezulke, die rijke offers der liefde en weldadigheid gebragt
hebben op de altaren, aan de ongelukkigen door den jongilen Watersnood gewijd. Inderdaad, bet woord, zoo zees to
ohpasfe bier gevoerd, fchijnt ons evenzeer eene beleediging
van 'sKonings gepaste en doelmatige voorzieningen to dozen,
t1s bet, zoo wij van goederhand onderrigt zijn, met opzigt
tot die to Corinchem en deszelfs noodlottige omflreken, in
dnide wederfpraak flaat . Wij kunnen, omtrent een zoo wei
nig beteekenend gefchrijf, in geene bijzonderheden treden,
maar svenfchen Meestcr V AN ZUT HEN eerie flandplaacs in
den Aihlasferwaard!

Karel en Sophia in hunne Beproevingen . Door den Schrijver
van Drie Jaren van kampfpoed, den kleinen Emigrant, enz.
Te Jmf#erdam, bij J . van der Hey . ib'jg. In gr . Bro .
X, f 3-fa- :
3O

De

naam van den fchrijver, 21 is die ons nu ook, zonder
noeijelijke
uitvorfching, bekend, zal inderdaad geenen invloed
f
h ,Rbben op onze beoordeeling, want dezelve doec niets tot
d e waarde van bet werk ; alleen moet bij ons , in her onderh .avige geval, de Aanmelding doen befpoedigeu, en, waar wij
hi er of daar, bij de eerile lezing, minder gunflig mogten
oo'rdeelen, kan bij ons krachtig opwekken, om dit oordeel
nacier en bedachtzaam to toetfen .- Het recenferend gefchrgf
is, naar ons inzien, Wet alleen ten behoeve van den fchrij .
ver , maar vooral ook van den lezer, wien wij doorgaans
vooronderflellen, dat bet boek nog niet ter hand kwam, en
wief i een geraamce, mils niet al to dor en niet fmakelooa gegeven, dikwijis welkom is, opdat bij zelf proeve, of de
fpijs van zijne gading zij , en vooral, opdat bij bet al of niet
gegrc ~nde van lof of berisping eenigermate kunne toetfen .
Wij
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Wij verkiezen evenwel voor ditsnael den fcllrigver genoegen
to geven, en zullen dan daarom ook ons even weinig bepa .
len bij eenen pennecrek, of bet terughouden van aanmerkin .
gen , als wij bet werkje jaren liggen lieten , en alzoo bij dezen vaderlandfchen (en een weinig ligcgeraakten?) fchrijver andermaal bet vermoeden konden opwekken, dat wij hem vergeten of verwaarloozen. De fchrijver ziet, dat wij voor hec
minst zijn voorberigt lazen met opmerkzaamheid . Met dat
al, offehoon wij in dit d6ne geval, en vm bijzondere reds .
nen, den fchrijver to wille zijn, kunnen wij ons hiersan niet
binden voor her vervoig, en niet aan iedereen' gelijke too*,
gevendheid beloven voor zijne bijzondere meening en wit,
zoo als wij die gemanifesteerd mogtem vinden in de voorberigcen . Wij hebben ook jegens onze lezers zekere pligten,
en ook hunne tevredenheid is ons van eenig belang ; daarbijl
levert de aanhoudend en overal bezige drukpers zoo groot
eenen voorraad, dat wij waarlijk niet flechts onzen arbeid,
maar ook de uitgebreidheid van ons Maaudwerk, veel meer
dan verdubbelen moesten, bijaldien wij to dezen aanzien een'
ieder wilden gelijkfellen . Wij willen daarom ook geenszins
gerekend worden, ons nu bijzonder toegevend to toonen,
uit vrees voor een toekomend beoordeelend tijdfchrift, her .
welk her tegenwoordig, naar des fchrijvers meening, groot
gebrek aan fpoedige, uitvoerige en groadige waardering onzer
eigene voortbrengfelen vervullen zou . Over gebrek aan fpoed
kan zich onze man nu wel niet bezwaard viudem, en wat bet
grondige en uitvoerige betreft, doe hij - war hij wit.
De roman is gefchreveh in brieven . De eertle is al aan .
ilonds van de lieve jonge jufvrouw A . S. Roebel, anders
Sophia, de heldin van bet verhaaly terwijl wij op bladz . 7
ook reeds keunis maken met Karel Lindenhef, den held . De
jonge jufvrouw is eene Gelderfche, ea vu, voor de eerile
maal van haar leven, -- Man waaclijk, daar begonnen wij
al aanfonds aan bet geraamte, en de fehrijver noemt den beoordeelaar misfehien nu wel reeds een' ooliften letter- en on .
eerlijken duitendief. Wij geven er wel geen oordje om
t
maar hebben bet er nu tot :h op gezet, om hem naar 2iinen
finaak to bedienen. Wisten wij nu ma*r regt goed, hoe hij
her hebben will Nu, dit zegt hij : dat men hem bet goede
en kwade van zijn werk onpartijdig zegge . Niet zoo zeer deze of gene kieinigheid, aab welke men Igtsfghfen zien kaa,
dat

ISO
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dat het verdichte en geene werkelijke gebeurtetrisfen zijn, wed
he men leest ; maar belangrijke zaken. En onder deze komt
bet ons voor ; (wij moeten ons voorzigtig uitdrukken) dat
de man vooral ook rekent, en daarom ook son ous vraagc,
of de gedaante in brieven voor onzen landaard en zijn talent

berekend is? -- Veel eer, veel eer inderdaad, beer fchrijvert
en daarom willen wij volkomen opregt zijn . Wat onzen
landaard, en vooral bet romanlezend gedeelte van denzelven,
en in bet bijaonder ook onze vaderlandfche meisjes betreft,
welke hierbij zeer, heel zeer in aanmerking komen : men
houdc van verfcheidenhefd.

Evenwel, bij bet betere gedeel-

te, (van onze meisjes namelijk) hetwelk huisfelijk denkt,
en, ook in eenen roman, niet gaarne al to onhuisfelijk is, of

in eene betooverde wereld komt, in welke zij voelen, dot
sij niet zouden kunnen medepraten en handelen, is de brieftrant doorgaans de meestverkieslijke, mits de brieven goed
zijn ; en de uwe zijn voortreffelijk . Zoo wij zoo dadelijk en
in eene knorrige luim uw boek hadden ter hand gevat, waart
gij evenwel to dezen aanzien misichfen niet vrijgekomen van
alle berisping . Want bet is geene geringe kunsc, iedereen' to
doen fchrijven in deszelfs eigeif flijl en karakter ; en, als men
vitten wil, loopt wel nietband vrij .
Dan, wij meenen opregt, dat, zonder opzettelijken vidust en onedeltnoedig zoe•
ken en hechten op kleinigheden, to dezen aanzien bier weinig
to berispen volt . En , zoo gij verder over bet gedeel ons
oordeel verlangt, of gii voort moet gaan to arbeiden in bet
romantifche vak ., zoo zeggen wij volmondig jA, en verklaren, dat dit uw oorfpronkelijk werk, (uwe vroegere hebben
wij niet bij de hand, en deze zijn ons ook Met levendig
voor den geest : er gaan zoo vele romans van goeden en
kwaden ftempel door onze handenl) naar ons oordeel, met
de beste, met de beste altbans , die wij kennen, in meer dann
ddn opzigt wedijvert, en voegen hierbij den dankbaren groet
van eenige vrpuwen en meisjes, (want deze hebben bij ons
doorgaans mede ftem op dit artikel) die uw werk regt lief
en onderhoudend vinden. Wij hangen daar gaarne ons zegel
aan, en fpreken u volkomen vrij van valfchen fmaak, of losgrondbeginfelt, en, aithans voor onze grond .

fe, fchadelijke

beginfels en zeden, befme?Jelijke tafereelen, welke u in een
groot deal van oorfpronkelijk Franfche en Duitfche romans
zoo zeer tnisbageg,

Dijzouder aaagenaam was bet ons, dat
gi
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gij den fpeculatic- en windhandel zoo duchtig de les leest ,
en dat gij den bij velen reeds no , en alzoo to vroeg, verge .
teneu drnk, en dwang onder NA OLEON, nog eens hi bet
geheugen terugroept . Maar vooral danken wij u voor do
zeldzame, maar regt op zijn pas gefprokene, en joist dooa
eenen roman ter plaatfe, waar bet behoort, gebragte woos
den, over bet hoe en waarom van bet bijwonen van den open .
baren godsdienst, in zekere welbekende clad, door de beau
monde, als welke de waarrheid Heist in een Fransch pak, of
ten minfle van een' of anderen grooten baas, hebben wil ; vxlt
een' of anderen grooten baas, die nog wat anders weet to
fnijdrn dan het christelijk rokfe, waarmede wij alien onze
sraaktheid hebben to dekken . En vreesden wij Wet, dat onze
letterdieverij u hinderen zoo, wiJ gaven, hetgene gij daar
zoo regt nail door een lief meisje zeggen laat, tot eene nit .
Jokkende proef .
Naar ons, voor romans thans meer dan ooit bepaald, be .
Rot , werden wij reeds uitvoerig genoeg ; echter zouden wij
onzen fchrijver onvergenoegd waken, zoo wij de annwijzing
terughielden van hetgene ons voorkomt minder goed, ja be .
rispetijk to zijn . Het onwaaifchijnlijke moge in bet oog van
qnzen fchrijver eeue kleinigheid zijn, maar in ons oog is bet
dit Met, vooral niet bij een verhaal, dat grootflendeels niec
enkel in den kring van bet mogelljke, maar van bet zeer n2 .
tuurlijke en waarfchijnlijke valt, zoodat wij ons zoo bij de
handelende menfchen denken, en als geheel in hunnen kring ;
en vooral hindert dit onwaarfchijnlijke en bijna onmogelijke
ons meer nog in karakters, dan in onvoorziene uitkomfl+etl,
be fchrijver toetfe no zelf, of hij den vader van Sophia in
bet hem eigen en vroeger bekend karakter laat handelen, ljij
den dwang zijner lieve docker tot een waigelijk hutvelijk`±
Hij vrage aan ieder braaf enfchrander, en daarbij hartstogtelijk
verliefd meisje, of zij , na zoo grooto betooning van zich opof.
ferende liefde van bare zijde, eene zoo fpoedige trouwelooslleid
zoo fpoedig en volkomen vergeven zoo `? En vooral herzie hij
de brieven, welke hij der brave mevrouw Roebel in de pen gaf .
Zij is eerie brave, christelijke, waarlijk verflandige en opregt
godvruchtige, lieve, zachte vrouw. ZiJ heeft joist wet geenen hoogen trap van godsdienflige verlichting, en is vroom,
pietistisch . Mar, naar ons gevoel, en zoo als wij deze
foorc van waarlijk achtingwaardige menfchen kennen, meenen
wij
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wij niet, dat de brave vrouw op zoodanig eene wijze fchrijven zou . Het
rakter

op

''antum!
dac zijn

komc ons voor, dat de fchrijver bij dit kar
hem Diet geheel bekenden grond finat . -De man had ons een weinig uitgetart, wij hopen,
eenen

noli me tangere

ring onzer

betuiging

uerzoeken onzen

hem Diet hinderen zal in de waarde.

van ongevelhsde

lezer

Karel en Sophia

onze aaumelding van

boogachring ;

voor ditmnal verfchooning,

en

wij

bijaldien

minder naar zijnen en

onzeu fmaak , dan naar denfmakbtrecpvandfhrije

zij.

Meuwe Blaemen van
4mflerdam, Ay J.
241B1.f2 .8- :

V ijf

A. L A F O N T A I N E,

C . van . Kesteren .

in Verlsalen . Te
18Iq.
In gr. 8vo .

verhalen, die wij gaarne erkennen, Oat ons een aznge.

uaam uur van uitfpanning
tuslchen welken wij
1)and netnen,

gaven bij ernfligen

letterarbeid,

nu en dan wet eens een' roman in de

en waarcoe w j eeu goed, nit to tang g!erekt

romantisch vethaal ,

hetwelk ons In vroegeren

wereld der verbeeldlug
fchrift, bijzonder

leefrijd

en de

terugrlaatsr, of anders een luitnig ge .

gefcllikt rekenen .

Tot zoo iets dtlrven

.wij ook deze, zoo ads vele andere verdichtfelen van
..A I NL, nanprijzen ; terwijl

LAFon.

dezelve tevens ook• een aange.

naam, en voor bet mint onfchadelijk, tijdyerdriif opleveren
ran jongen en- ouden, wier letter©efeuing zich~ maer weinig
vender, dan tot romaus eit een gedeelte van bet mengefwert
onzer vaderlandfche tijdfchriften, ujttrekt.

Waarlijk, de ver .

De (( haus) lezende wergild
verlangt verhalen :• nitco doet de boekverkooper w l met die to
geven, wits hij geene kat in den zak verkoope ; en hij meg
zich met regt, dunks ous, vleijen, dat de lezer snot deze ver ,
zameling, die misfchien door een tweede en laatfle deed word#
voltoaid, nag al tevreden zal zijn . - I .) Lenardo en Blan .
dine, of 4-mandus en Amanda, teekent de beproefde en ver•
cater dezer Bloemen heeft gelijk :

llandige trouw van gelieven finds hunne kindschheid, met den
gelukkigflen echt beloond . 2 .) De Minderjarige geeft ons
de gefch .iedenis van bet hart van twee lieve meisjes, bijwetr
ker ddlle liefde met belang wortl:elt en bet belang overweegt,
ter .

terwijl bij de andere liefde voor pligtgevoel onderdoet . Bel.
de worden gelukkig in den echt ; maar de meer edele worde
toch dierbaarder nail den lezer en heerlijker beloond, daar zr)
eindelijk liefde en pligt vereenigen kan . 3.) De Reis naar 4c
Alpen is liefde, misfchien overdrevene liefde ; maar de go.
fchiedenis is onderhoudend en treffend door de hartelijke,
getrouwe vriendfchap, in fchijn van de eene zijde beleedigd,
maar daarna volkotnen opgchelderd, en de geledene fmarc
vergoed door de vereeniging der kinderen, die, bij humie
liefde en trouw , nu de belooning en vreugde der hereenigde!
vrienden zijn . 4..) De Burggeest bevat, onder anderen, deze
voortreffelijlte les : ,, [hat gnat bet u aan, hoe de barmltar4
tige God zijne wereld regeert Op nine plants, waar gij flaat,
fiouwe gij, op God vertrouwend, door deugd, een paradijs ix
uwe burst, en rondom u voor arderen . Daarvan alleen vorM
dert de doodsengel rehenfchap van u ; niet of gij gelukkig waart,
niet van den voorfpoed des menfchelijken ge/lachts ." Bet teone
ons voor het •o verige menfehen, die dezen fleiregel opvolgen, en
hier reeds gelukkig zijn ; terwijl de boozen befchaatnd wordeu :
5 .) De Bloewen, het laatfe verhaal, is fierlijk en bevallig .
Bet was de wil van een ongelukkig vader, dat zijn zoon
geene andere vrouw zou netnen, dan bet meiste, sat) welit
hij met gc' .tstheid de b!oemen der onfchuld, der nederigheid
en der liefde kon aanbieden, en dat alzoo den kraus der trouw
en der hoop volkomen verdiende . Zijne keus en zijne proeven waren gelukkig , en bet waardige paar moge velen ten
voorbeelde zijn !
Den vercaler, die over bet geheel 1qf verdient, widen tivij
bet verfebil tusfchen dan en als, hetwelk hij hier en daar
verwisfelt, herinneren .

Het Goden-pleit, Dramatisch Dichtlukje . Ter Drukkerij van
E . Lion en Zonen . In gr . $vo. y Bl.
Apollo en Minerva, of eerie Fabel en Wets sneer, is bet op .

fchrifc, en Finis coronat opus net onderfchrift van deze kleinigheid, van welke wij naauwelijks weten, hoedanig wij berigt moeten does. De waarfchijnlijk nog jonge Dichter beefs
wel eenigen aanleg, mater de allegoric is ons doister, en ae
geest der fatire, then wij hier verinoeden, to fijn voor ons
mss .
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ulisfchien wat ftomp gevoel . En worden er, gelijk wij mee •
nen, menfchen bedoeld , wien men alles met vinger en duim
ingeven moet, zoo mogt bet Finis coronat opus evel in Oleum
et operam perdidi veranderd worden . Behaive de in bet op>rchrift genoemden, treedt eeniglijk de Godinne Themis nog
pp bij de betisfing van bet pleit, hetwelk flechts jets meer
clan eene bladzijde befloeg, en waarin wij vermeld zien, hoe
Minerva, nadat haar vogel ontvlugt was, zich met eenen
carp behielp, die haar nit de mouw kijkt ; terwijl haar vogel
wegens groote ondankbaarbeid tegen zekere bevers befchuld
digd wordt. Van de redenen van Themis vatten wij weinig
meer, dan dat zij eendragt en liefde herflellen wil . Maar wij
vatten zoo weinig van bet geestige, hetwelk wij bier vermoeten, dat wij liever in bet geheel niet willen oordeelen, op•
-dat wij ons niet gelijk fiellen aan des Dichters
-- onbefchaafdst gemeen, in bastaardij verzonken,
Asn de ijzren keten van de driestheid vastgeklonken ,
Verilaafd aaa 't vooroordeel en vloekbre onzinnighe&d .

Belangrijke Verhalen nit do algemeene Gefchiedenis, een Lees .
boek voor jonge liefen van acht tot veertien jzren, ter be
'ordering van kennis en goede zetlen . Naar bet Hoogdaitsch .
II Stukjes . Nieuwe verbeterde Druk. Te Zutphen, bij H . C .
A . Thieme. In kl . 8vo . 238 Bl. f :-8- :
3eene saneengefchakelde gefchiedenis,
maar belangrijke
bijzonderheden, uit dezelve opgezdzht voor de jeugd, naar
hire vatbaarheid voorgefteld, van korte lesfen verzeld, en
doorgaans ook, wit bet eerfle finkje betrefc, met een tt epasfelijk versje befloten . In bet tweede ilukje zijn de verhalen uitvoeriger, daar van de 52 in her eerfle reeds 39, en
nlzoo in bet tweede flechts 13 gegeven worden . 1 sn, bet
werkje is reeds uit de eerlle uitgave bekend ,; bet bevalt voor.
zeker, en is leerzaam.

In No. II ; bladz . 86, reg . 16, v. o ., flaat : vergeeft, had
lees : vergeefs had

BOEKBESCHOUWIN G .
Gefc iedenis der Menschheid naar den Bijbel, door
HERMAN MUNTINGHE . X1 Deelen .
(Vervolg van bl. I44 .)

[in bet We heel van dit werk genaderd tot den tijd
Van onzen geeerbiedigden Zaligmaker, verdeelt de Hoog4
teeraar zijnon volgenden atbeid in dezer voege, dat hit
ecru lets over deszelfs leven en karakter, voor zoo Vert
re tot bet oogmerk dient{ig is, laat voorafgaan ; teri
ttiveede, zijne leer belchouwt ; ten derde, iett over zi'
me leerwijze zegt ; ten vierde, de trapswijae ontwIk»
keling der leer van Jezus door de Apostelen gadetlaat ;
fen vijfde, de uitwerkingeti dezer leer met betrekking
tot de gefchiedenis der menschheid opmerkt ; ten zesde,
nog iets zegt over de lotgevallen der Joden en van der .
zelver Godsdienst, tot op de ooping van hun gemeene»
best ; en, ten zevende, bet werk met eenige aanmer •
kingen of gevolgtrekkingen , ult bet behandelde afge .
leid, befluit. -- Bij de algemeene opgaaf van den ze .
deHJken en wetenfchappelljken fland der Menschheid,
tijdens Jezus verfchijning, is van zeer veel belang de ,
Yanwijzing van de geiteldheidder alestijnfchejoden, in
vergelijking met de in andere landen wonenden, en ge-per bijzonderr gefchiktheid roar de aanneming der nieu
we leer. Mar dat nti ook in den geese van deze, nag
meer dan anderen aan den voorvaderiijken Godsdienst
verkleefde, joden de Evangelieleer Met wel ingang kon
vinden, dan met veel van den Joodfchen norm van
voorftetlen omkleed, (lets, hetgeen bij de andere, en
inzonderheid na de verwoesting van den Tempel, zoo
seer bet geval niet was) wordt door den Hoogleeraar
met itilzwijgen voorbijgegaan ; fchoon w1j In de fchets
van joannes den Dooper, en deszelfs voocbereidetld
aoExsESCH, 1820. NO . S.
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werk, wel ephettend gemaakt worden op de grof ziniielijke denkbeelden, onder de Joden heerfchende, w et
.
fchadelijk
hadden
kennen
werken,
wanneer
de
Zake
ligmaker met deze ontvangen ware, en daarona door
Joannes, als voorbereidenden onderwijzer, moesten uit
den weg geruimd worden . Of ondertusffchea met deze
denkbeelden nu al bet Judaismus uit de voorftelling
der Evangelieleer zij weggeruimd, (Judaismus, dat,
wij erkennen bet, toeta de voordragt der Evangelieleer
wel diende to bitjven verzeltlen) is, naar ons gevocl,
eene andere vraag . Word dezelve ons met ja bcant.
woord, w'tj zouden daarom er niet op dringen, dat def
ze Joodfehe overblijffels in manier van voorftellen en
befchouwen aanf'onds met geweld rnoesten worden u .it
den weg geruimd (hier zouden wij, integendeel, orn
vele rede-nen, ons met kracht tegen aankanten) ; ook
flemnwijtae,d vorz vedkrnva le
le ware Godskennis en vereering in den Mezaifchen
Godsdienst lag, Jezus, die dezelve van onder den onreinen hoop overdeveringen ten voorfchijn- bragt en in,
oorfpronkelijken luister wederom -deed kennen, zijn
leer op den Joodfchen Godsdienst heeft gebouwd,, eat
het angeloof er diets bij wint, wanneer bet den Chris
tel ken Godsdienst voor een voortgezet (wij zoudea
zeggen : gezuiverd) Jodendom verklaart . Maai bierheb .
ben wrj tegen, dat au bet Christelijk geloof gebon*
den wordte aan zekere uitdrukkingen, hoe weiaige zij
ook zijn mogen, die eenwaal, kenbaar uit bet Joden .dom onaleend, in een gewettigd flelfel zijn aangenomen ;
en bet er bij of is, of men den genera, die dear gevoelt;
lien verm niet to behoeven, en iiever denzelven rust
meer naur de behoefte van zajn hart en : ij,te mania vary
denken inrige, wel voor eenen geloovigen kunne hou,
den . - Bet zou ook niet onbelangrijk geweest zijaa,,
amen wenk re ontvangen, wat Joannes den Dooper,
bij al zijne voortseffelijkheid, aan volledge kennis uatt
den algeheeden gee.rt der lMesfiaanfche bedeelingnogout •
broken bebbe • y-= an, bet zij hicrmWe- legen zoo her
wit,]
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wit ,} Joannes was de waardige wegbereider van den
Mesfias; maar 00k de noodzakelijke, vall wege de vel'hcvenhtid des perfoons van Jezus Christus, en dewijl
de Jod~n zoo lang het onderwijs der Profeten in fomma..
ge dingen gemist, en dus hu·nne denkbeelden aangaanrle
den Mesfias eene verkeerde rigring hadd~n geaomen;
terwijl deprediking wn Joannes dezelve reinigen, maar
tcvens vcrheffen maest.
In de gehaorte ell jeugd van Jezus Christus went
volkomen die nederige, aan bewijzen eener Goddelij..
ke grootheid niettemin rijke, gang gehouden, wellte
noodig was; en, terwijl Jezus zich in fiiIte vormt, b(b.
reidt Joannes zijne antvangst VGor, doopt Hem nader;,
hand op zijne uitdrultkelijke begeerte, leert .Hem peJ7·
foonlljk nader kennen, kOQlt. voor Hem uit, krijgt diepere inzigten in zijnell perfoon, z~jne waardigheid flO
zijn werk, enbrengt, overeenkomftig hicrmcde, de
natie tot kemlis daarvan, bijzonder Hem voo.{1;eBc~
als aanbrenger der zondenvergeving en ltichter vail
het GodsriJk; welke ,'oorftelUngen niet andel's kondeD
dan welkoflll zijn aan de Jaden.
Jezus, ah'orens op te treden, bereidt zicb tOt zijn gewigtig werk, ook door de, bij oudere HeiHgen gebruikelijke, godsdienfiige a.fzondering, voor. In deze wordt
bij verzocht door den Satan. [En deze is h.ier, vohgens M UN TIN G HE, wezenlijk het hoofd der booze
geesten, hetgeen zijn Hooggel. tot allerlei IJypQthefen
dwingt, die wonderIijk en als uit delull'ht gegrepen
~orkomen, en waaronder lU.' onder andctlln eene is:~
die wij ons! nit eerbied voor den. Beer, nim.mu zouden
.efo9rloofd hebben, nGmelijk deze: " dat, wa&rfchijn..
lijk, ~ verweker in de alleenfp-raken en gebedlm va,n
jeaus iets bemerkt beeft, hetwelk aan v-e,l~idende VQorfteUingell te dien tijde w-aarlijk eenigen indruk ~p-desze{fs
hart, ·ware· hij een gewoQn mensll·h geweest, Z<HI hebben
~uDneD ~ven; en weI zufk eenen ~1t<kuk, d'ien de Heev,
door de vlekkeloozeheiligheid vltD ziyn, door }!}et e<.te:.
fie vedbnd beimurd ,ka~a~tet' ~ kon O¥erwiRll;~n:.. &GO
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lets toeh, dat bij ons naauwelijks zonder• zedelijke ver .
keerdheid zou kunnen plants vrnden, moet er, fchoon
zonder . sedelijke verkeerdheid, hebben plaats gegrepen
in "de heilige ziel .- van Jezus , indien, deze verzoeking
werkelijk_ eene verzoeking, of eene verleiding tot her
Zedelijk ..kwaad, zal kunnen genoemd worden ." War
is dat nu toch gezegd : lets , dat bij ons zonder zedelijke verkeerdheid naauwelijks hadde kuunen plaats grijpen, kan bet bij Jezus y fchoon zonder zedelijke ver.
ke4rdheid, wel ? ` De Hoogleeraar doelt hier, naar ons
;evoel, op eene mogelijkheid der lustaanprikkeling ; en
deze, beweren wjj
kon, bij den Zaligmaker zoo min
als _.bij ons zonder zedelijke verkeerdheid plaats vinden .
Het hart, waarin die mogelijkheid ook,flechts van verre nog .plaats heeft ; is geen heilig hart ; en vond zij
.bij Hem geene plaats, de verzoeking (uitwendige aanleiding, buiten vereeniging met den lust) bleef toch
dezelfde . En zegt de Hoogl . in de 39fte aanmerking :
slat, wanneer, Jezus vol/lrekt niet had kunnen zondigen ,
zijne verzoeking een ijdel fpiegelgevecht geweest ware,
en de heiligheid z,ijner menfchelijke natuur voor ons
geene, eigenlijk gezegde, menfchelijke waarde zonde
ltebben ; wij antwoorden : dat ook de zedelijke onmogelijkheid om to zondigen, in ons oog, eene volfrekte
mmag heeten . Tusfchen mogelijkheid en onmogelijkheid
is Been midden . Elke onmogelijkheid is volftrekt ., zij
moge zijn ftoffelijk of zedelijk . En zou deze volJtrckte
onmogelijkheid, om met verkeerdheid in de minfte - on .
4erhandeling door tusfchenkomst der neiging to treden,
Am, nadat Jezus dertig jaren de zonde wegrftaan . .had,
nog Diet bij Hem mogen vastgefteld worden? Wat-is
id," bet loon van eenen dertigjarigen tegenftand ? Daarenboven, God had Hem vbbrdezeverzoekingen, bij zijnen
doop, reeds voor den beproefden Zoon zijns welbehagens verklaard . War aangaat de bijvoeging : ,, warehij
pen gewoon mensch -geweest,"- die komt ons, voor .
eerst, voor als een gezocht hulpmiddel om geenenaann
ftoot to geven met bet gezegde, naar ook,- ten andere,
ligt
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ligt er in , dat, daar de Zaligmaker dan geen gewoon
mensch was, ook geene verleiding vat op Hem hebben
kon ; en zoo flelt immers de Hoogl . zelf eene volf'rekte
onmogelijkheid tot zondigen bij Jezus vast, welke hi}
in de aanm . Diet wil toe(laan . Ten laatfte bekennen
wij ook vrijmoedig, dat wij in dezc verzoeking minder
de grootheid van onzen Zaligmaker bewonderen, dan
wij de lompheid des verzoekers, Diet in den aanlegder
verzoekingen, maar in de verzoekingen zelve, hij zij
geweest ivie hij wil, met verachtiag becchouwen ; en
dat Jezus waarachtige, Goddelijke heiligheid bij ons
weinig menfchelijke waarde hebben zou, zagen wij
Hem Diet zegepralen in verzoekingen van oneindig teederder aard . -- En zoo volgt, dat bet in 't geheel Diet
behoeft vooronderlleld to worden, dat de verzoeker
lets wankelendsin's Heeren ziel bemerkt hebbe ; maar
dat wij volftaan kunnen (om bet eens heel eenvoudig
uit to drukken) met to zoggen : hij wilde eens beproeven, wat hij gedaan konde krijgen,]
Men moet in zijn natuurlijk bellaan Jezus geheel en
alleen als mensch befchouweu, bet Goddelijke in Hem
had geenen invloed op de vorming van zijjn natuurlijk
of zedel& karakter . Toen de Goddelijke natuur zich
met zone menfchelijke vereenigde., vend zij haar reeds
menfehelijk volkomen en zuiver, en verhoogde haar alJeen, door haar zulke eigenfchappen bij to zetren, die
haar wel boven de natuur van al bet fchepfel verhoogden, maar tot de verining van bet menfchelijk karakter
niets toebragten . [Wij voor ens vinden, in deze fcherpe affcheiding tusfchen de Goddelijke en menfchelijke
natuur van Jezus, de kerkleer der twee naturen in Hem
fcholastiek gehandhaafd ; maar noch de leer des Bijbels,
nosh verheffing voor ons hart. -- W ijders wordt dan
'sHeilands natuurlijk en zedelijk karakter befchouwd .]
Bij de befchouwing van de leer van Jezus aangaande
.zich zelven, moet men in bet oog houden : 1° . Dat
Jezus in den ilaat zijner diepe vernedering Diet wel anders van zich zelven kon fpreken, dan als van iemand,
die
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die minder was dan de Vader . [De Hoogl. . fchiint in bet
geheel niet in naanmerking to nemen eenen tnidd •eiweg
tusfttren de vastilelling van Jezus ,opperfle Godteid en
zijne verdaging tot een gewoon nmensch, nosh het 1leh .
fel .der genen, die .dezen middelweg betreden .] v . Dat
de leer aangaande Jezus waariijk Goddelijke natnur,
tomst in het v .leesch enz. eene diepe verborgepiaeid is,
waaromtient ens niets, •d an in uitdruh-kingen, nit en
kring otxzer zinnelijlae ondervintbimgeaa genomen, k* a
medegedeeld worden4 en men meet de onvolkoruenlheden, weitre ann dezelve verknocht zdjn, niet to iterk
drhkken, noch op de Godheid overbrengen . Hetgzee*
dits van de vollmu
gelifkheid der natunr des Zoonit
met die van den Vader gezegd worda, of van de eenheiii
des Zoons met den Vader, moet wel van eene wan
Goddelijke natuur verftaan worden, niaar tevens zoo,
dxt daardoor op de eenheid van God geene inbreuk ge .
f'zbiede ; terwiji ook all, wax er gezegd wordt van de*
Zoon, als ondergefchikt aan den Vader, zoo moet wor .
den opgevat, dat bet de eenheid des Zoons met den
Wader niet be-nadeele, en dus niet in den eigenli}k(beai
sin, mast in zoo verre er iets in de betreklclag tusfc
den Vader to den Rout ; pleats heeft , hetwelk voor ons,y
tinntlijke menfchen, niet anders, dan door bewoorr
tlktgen, welke eene ondergefchiktheid to k'ennen genen,
kon uitgedrukt worden, en hetgeen wij ons ook wet
als eene ondergefchiiktbeid niogen vooritellen, indiem
wij maar de otwolmaaktheden daarvan afzonderen, w el .
ke bij ons aan het demkbeeld van ondergefchiiktheid verbonden zijn, [Dit heeft veel van been en weder .lave.
Wren, om tech vooml to komen in de ddnige behoudea
haven des kerkel4ken leerttelfels . W at al bepaiingen
van zoo &l en zoo niet opvatten, wary m1 :jn Bijw mien
van weet ! Valgens dezen, is God de Vader en )Wtts
de Zofn, (Ad de Footing, Jezus de tot Medek ring,
en op aarde tot zigrbaren Onderkon •i ng, aangenotnest
-en eel elde Zoon, ea bevindt zi •ch in lien ftaae van orids rge[ lii"kt+heid, Well4en ) bij slle gelijkladld din rat+aar
e*

go "gt, de brave zoon , fchoon mast zijnen vader a$
den troOn gezeten, altijd b :ijft erkennen . Alle beer.
j t4cid is Hem door den Vader gegeven , die meerdet
is dan Hij ; liij is en kan niets buiten den Vader --- dit
is k'are Bijbelleer. Laten nu eerst de voor(landers der
duistere bepalingen eens kerkelijken le rflelfels aanwij*
zen, dat hunne bepalingen aangaande de opvattingeu
pok in den Bijbel flaan ; dat men zich, ook volgens de.
zen , den Zoon als ondergefchikt , mits tack ook als h$
andergefchikt, moet den ken, (en wet des onzins al
meer zij , waaraan zich anders waarachtig zoo beldere
koppen ten gevalle eener formulierleer fchuldig makes)
of laten zij de geheele,alles ophelderende,gelijkenisvan
den koning en zinen zoon uit den Bijbel verdelgeu, ca
dan zullen wij zien, wat wij met elkander worden kuti+
uen . Maar tot daartoe zal onze Bijbel, wet zljne kla .
re, alle dwaling voorkomeude, ouderwijzingen, onze
leidsman -- en , naarmate wij meer lieu, dat de forma,
Lieren, aan deszelfs inhoud getoetst, (welke, voor d4+
zelve noodlottige, werkzaamheid nu aan de orde van
den dag is) zich angstvallig wringen en drasijen, en de
bulp eener fcholastiek moeten inroe,pen, onze des to
dierbaarder toevlugt blijven . Ja, maar] g°, de Beei
heeft, gedurende zijn ]even bier op aarale, zijjue war*
lijk Goddelijke grootheid nooit zoo ontwikkeld to ken
nen gegeven, als naderhand door de Apostelen Sefchied
is . [Deze flelling is bet geliefkoosd aanbeeldje, waar+
op zoo veel geklopt word-t . Bfjna komt bet one vgor,
alsof de formulierleer dit als tene acbterdeur openiiekia
wanmeer zij zich voor ]ezus klare uitfpraken taut meet
to redden weet . - Dan, ter zake . Wij Wensehten har4
telijk, dat deze zoo ligt heengeworpene felling tens
degeli'rk hwezen wend ; en werden wtj overtuigd, wji
zouden bet even eerlijk en openlijk belijdcn, als wij flu
meenen niet to mogen verbergen, dat gezegde felling,
naar ons gevoel, eene uitvlugt is ; want wfj ilaan de
Ivangelaen of de Apostolifche Brieven nimmer open,
zand" Le ninden, a°. dat Jezui, z4ndet zic,b ion de
N 4
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orgernis der Joden to kreunen, zoo fterk mogelijk van
zijne eigene Goddelijke waardigheid fprak ; dat 2 0 . do
Apostelen daar waarlijk niets aan toevoegen konden ,
noch ook aan toegevoegd hebben ; terwiji 3° . wanneer
wij verlangen to weten, wie iemand is, (en vooral
tnoet dit gelden van eene zoo hooge natuur als Jezus
bezat) wij wel niemand met beter gevoig vragen kun •
men, dan hem zelven . - Vinden wij vervolgens de
uitdrukkingen, die Jezus van zichzelven bezigt, en
die zijne hooge waardigheid met ronde woorden aanwijzen, wij hebben aanfl:onds bewijs voor hetgene wij on.
der i ftraks zeiden ; en, wanneer wij aan 's Hoogleer .
cars opgaaf van de leer der Apostelen aangaande den
perfoon des Heeren toe komen, zal 2 zijn voile beflag
bekomen . Ten aanzien van die bewoordingen onzes
Heeren, waarin hij zich als ondergefchikt aan den Vader voorftelt, tracht de Heer M U N T I N G H E (over.
eenkomftig zijne boven opgegevene grondftelling) to
betoogen, dat dezeive toch eigenlijk geene ondergefchiktheid aanduiden, maar de betrekking, welker aanwijzing bedoeld words, aan ons, zinnelijke wezens,
niet wel anderS dan in die bewoordingen kon worden
voorgefteld. Wij inoeten bekennen, dat wij ons onbekwaatn gevoelen tot bet vormen van eenig begrip van
die ondergefchiktbeid, gelijk dat dan volgens den Schrijver wezen moet . Dat zijn Hooggel . zulk een duidelijk
begrip er zelf niet van heeft, blijkt genoeg, dewiji
bij bet ons niet mededeelt dan bij otnl'chrijving, welke
heeds daarop neerkomt , dat die ondergefchiktheid van
Jezus aan den Vader toch eigenlijk geene ondergefchikthbid is ; zoodat bij ons de vragen ontftaan moesten :
waarom fpreekt de &jbel dan toch niet duidelijker in
eerie zaak van zoo veel aanbelang? waarom brengt hij
ons door ronde verklaringen, die geen gezond verfl :and
anders kan opvatten dan zij daar ftaan, zelf op eenen
dwaalweg? Of zou bet niet ten laatfte zoo uitkomen,
dat wij met al die fcholastieke onderfcheidingen niet to
make;i hebben, en eenvoudig, uolgeps den BijbeJ, to
ge.

gelooven aan Jezus, als den Ungeborenetn Zoon van
God ; en wijders, dat ons de Bijbel volkomene vrijheid
geeft, ons Jezus als Zoon to denken in die betrekking
omtrent de opperfe Godheid, in welke onder men.
fchen een zoon tot zijnen vader al zijn leven blijft ;
terwijl nu, men keere en wende en legge uit en fchrij.
ve opvattingen voor, zooveel men wil, de uitkomst
geene andere kan zijn dan deze : nimmer heeft een zoon,
IN DE HOEDANIGHEID ALS ZOON, iet.f, of hij heeft hot
van zifnen vader ontvangen ; nimmer wordt de zoon de
vader ; en, al zit hij naast hem op den troon, al zijn
leven blijft do zoon den vader kinderleken eerbied
fchuldig ?]
Dat wij nu gelooven kunnen, wat de Heer van zich
zelven zegt, zonder dat wij to vreezen hebben, dat
Hij ons zoude willen misleiden, of zich zelven als
dweeper misleid hebbe, daarvoor blijven zijn uitftekend
veriland, zijn uitmuntend zedelijk karakter, vol op .
regtheid, nederigheid en ongeveinsde godsvrucht, de
wijze, waarop Hij, zelfs voor zijne vijanden, van zieh
zelven fprak, en eindelijk zijne wonderwerken, borg .
(Het vervolg hierna.)
De rotestant . Tijdfchrift voor de Evangelifche Christenheid, in hot Koningrijk der Nederlanden . No. I,
on 3 . Te Dordrecht, bij Blusfe en van Braam .
1819 . In gr. 8vo. To zamen 374 Blh f s - 8 - :

W ij hebben, na het ontvangen van N°.

1, niet ter,
fond van hetzelve verfag willen doen, maar een vol .
gend N° . willen afwacbten, om to beter over toon,,
geest en ftrekking to kunnen oordeelen . Ondertusfchen
is nu reeds N° . 3 verfchenen, hetwelk wij tbans gelijk .
tijdig opnemen. -- N°. I . bevat voorcerrt eene Inleiding, waarin hit doel verkl*ard wordt, hetwelk men
zich, met de uitgeaf van dit Tijdfchrift,, heeft voorge11eld. De rotestant wil de zaak der Godsdienftige
waarN 5
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Waarotu de Roomfchen oiet is die verbroedgedng zj
begrepen ? Hoe ver de rotestant de verdraagzaaanheid
to hunnen aanzien uirtlrekt ? -- Dit zijn de 1i ofdpwtta .
teen, waarover deze verhandelaaag loopt, en let tlot
cene nadere verklaring van den rotestant, dmt hjj be,
drog en hnichelarij wil ontniaskeren, geene geloofsarti .
kelen wil erkennen, clan die de H Schrif; voorf'chrijft,
en tot wsakzaamheid en vmrzigtighrad wil opwekken,
opdat men nnet onver'hoeds in de boeijen van biygeioof
en gewetensdwang geklonken worde .
S. De Iierifq
net
derde
Beuavfeest
der
JIervor
igg
tsrdedigd.
vun
De Roomfcheln ijn door de viering van dit feesst ver,
cast, en he4 hen er zich aaa geftooten . De Grrdr,ddersst.
yriend, eon R .oomsch Tijdfchrift, laeett dearover, en
over de uitgegevene Leerredenen, welke op dal feest
gehouden zijn, listige to kwaadaardige aaa
kingeu
gemaakt . Zijue gelheede fohtiftire wordt bier weder .
legd. -- 4. Schviaudelijk bedrog on door bjgtloof vsx
vroegeren tijd in once dsgdn v ermeuvd. in dliateerv
(wederom een Roomsch Tijdfchrift) beoft men deg
Aritf, dien wij in ooze Leixaroef-evissgen voor Feb,r,
za:a3, hebben medegedeeid, en welken men de oebe •
fcbaamdheid gebad beeft, Os & or l n z u s ar * a z sF
T us met eigene hand gefchrevee, uit to veaten, wil,
len doen voorkomen, als eezi ., door de ketters (pro
.
testanten), oudergefcghoven fiult, ota daardoor de
Roomscbgminden van dombeid, bedreg . Wjgeioof on
dweeperij to kunneen bekkuldigen .. ,flier wordt i door
eene bijdrap Hit de Kerkgefchiedenis der ,aridk to m,
.getoond, d&t men toen reeds met een' foortgdijkis
fchandebijk verdichten brief,, die men voaergaf van dm
laetnel gevailen to aijn, bet dote gemeea bedrc, *a
dat du deee foort vats fchnrkerij, +dae ook teen,, 49M
peen regtfchapen Bisffcbop, beffa& en baat
ntd WUiI,
4iet nceuw is.
Tweede Stut : N°. ;. Bijgeioof fevorglanWk am nay
g4hof. Een betoog, dat lint Cathniicismus de et.'iw
istenkork elndw#Wjtt, ea bet lsgeloa an ixdi 6w
ren.
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rentismus krachtdadiglijk in de hand werkt . -- 6 . Met
Gedenkmaal van Yezus . Wat is dit, naar bet berigt
der H . Sehrift? %Vat is bet naderhand, onder de banden der menfchen , geworden ? Wat is bet thans bij de
rotestanten? Dit breed uiteengezet . Wat is bet bij
de Roomfchen? Dit voorgedragen in een uittrekfel uit
den Meehelfchen Catechismus, behelzende korte onder .
wijzingen, on: de jonkheid to bereiden tot d' eer/le com-

munie, voorzien met aanteekeningen van den rotes .
tant . Dit kort onderwijs vergeleken met het voorfchrift
van Apostel A U L u s , en deszelfs afwijkingen en pn .
be(iaanbaarheid daarmede getoond . De Mechelfche Ca .
techismus behelst echter de leer der zich op onfeil .
baarheid beroemende kerk . Hoe kan die met den door
haar oftfeilbaar erkenden A U L U s ftrijden ? - 7 . De
martetdood van Engel do Merle, (A N G E L U S M E R UL A) in de zestiende eeuw
astoor van Heenvliet . Bet

verhaal hiervan is velen genoegzaam bekend, maar
wordt bier, ten dienfte van anderen, vrij omftandig
gegeven, als een voorbeeld der vervolgingen en mis .
handelingen, welke duizenden, in zijnen tijd, omdat
zij zich tegen eenige der dwalingen en misbruiken, die
in deRoomfche kerk waren ingevoerd, verzetten durf .
den, moesten verduren, en ter befchaming vats hen, die
deze martelaren om bet geloof gaarne voor dolle dweepers,
die zeif moedwillig in hunnen dood zouden geloopen zijn,
willen doen doorgaah . - S . Bi/ het leggen van den eer .
/left won voor' de nieuwe Kert der Hervormde Gemeente to
rinfenhage. Een over bet geheel zeer fraai vers van
den Eerw. A. N . V A N
E L L E C 0 M,
redikant aldaar, waarop wij echter, liet Us beftek bet toe, eene
en andere aanmerkting zouden hebben to maken . -- 9.
Narigt voor vriend Eduard.
Over eene aanmerking
.van den Godsdienstvriend op bet Titelvignet van den
, rotestant . Bitter. - io . ,7ezuiten. Eene Anecdote.
-4 Derde Stuk : N° . ii . Reliquien. Na zeer goede
unmerkingen over de waardq van echte overbl}jffelen
4it de oudheid, eu over het in waarde houden van betSeen
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geen voorheen aan beroemde en brave menfchen dierbaar was, of tot hen behoorde, wordt over den hoo .
gen eerbied, dien de Roomfche kerk aan de zoogenoemde overblijffelen harer Heiligen enz . wijdt, gehandeld, en aangewezen, Me, daar men er in de eerfle
Christenkerk niets van wist , bet daartoe gekomen zij,
en hoe men vervolgens die overblijffelen alom gezocht,
en ze (zoo bet beet) ook gevonden hebbe ; welke
fraaije dingen daar al onder zijn ; hoe bet Concilie vats
Trente derzelver vereering, met een anathema, go,
canonifeerd hebbe ; wat van dien eerbied to houdeg
zij ; hoe vele der vereerde reliquien ouecht zijn ; watt
bedrog daarmede zij gepieegd . Voorts over bet onlangs
gevonden en bijna zes honderd jaren onbekend geble .
ven 111k van Sint Franciscus to Asfize, en bet op nieuw*
ten toon ftellen van bet heilig bloed onus Heeren, her.
geen, in bet verleden jaar, plegtig heeft plaats gehad
to Brugge in Vlaanderen, met belofte van vollen a£last, to verdienen voor de zielen in bet vagevuur en
voor de devote geloovigen, door bet doen van eeuige
gebeden, in de kerk van Sint Salyator to Brugge, to
dier gelegenheid . Verflag en eittreklels uit een deswe.
ge uitgegeven ellendig pruldicht in acht zangen, en
aanmerkingen over deze gebeurtenis, enz .
1s . Nog
flaaltjes
van
riesterbedrog
uit
het
begin
der na.
twee
gensiende eeuw. Het eerfte eene zigtbare verfchijaing
van onzen Heer J. C ., in eene kerk to Marfeille, op
den 24 Dec . 1815, en een daarbij achtergebleven brief
des Heilands , waarin de Marfeillanen duchtig gekamd
worden . Het andere eene bedriegetij van Franfchc
Zendelinger , die (God erbarme zich !) den vervallen'
Godsdienst herftellen zullen, volgens welke de Helland zich ook, op den 14 Nov. 18i8, to Bolbeaftui,
in Bretagne, vertoond zal hebben in een' eikem.
boom ! - 1g. De Kardinaal ,7oannes Moronur, eene
proeve van bet geloofsonderzoek in de .Roomfcbe kerk,
en van hetgene aus A U L U S IV voor onregrzinnig
bield, - 14 . Ket$cronderzoek. Een uittrekfei u it do
dn:oe .

Affloerr#ates Litlerartae van SCM E L II 0 ro~'. - Ziet
daar, Lezers! den inhoud. N U ons oorded over dit
Tijdfchrift.
\Vij Iraan toe, datde even onbezonnene aIs onbefcheidene aanvaIlen, welke, door eenige verwatelJe
voorfianders van het blind geloof, in ODze dageil, op
net Protestantisme en deszelrs belUders zijn gedaan,
van dezer zijde, eene lcvendige afweringverdienden,
en zelfs, in fommige opzigten, vorderden, - dat,
vaor zoo veei men daalJbij heeft durven ondernemcn,
om de beginfelen en leerf1:ellingen der Roamfche kerk met
die der Protestanten in vergelijldng te brengen, en zelfs
daarhoven te verheffen en aan te prijzen, het noodig
ms, det eerfte, in aI bunne buitenfporigheid en ongetijmdheid, ten tMU te fiellcn, en dat het, te allen tij·
de" cen verdienf1:elijke arbeid is, het monnikenbedrog
en de priesterleugen, waar :l ij zich voordoen am eene
onnoozele 11lenigte te beririegen, ie' f~hande te maken,
en alle oogen, die :lien wil1en, - 'dll:arvoor te open en.
Maar, daar 11U, ten aanzien'va.n het'·'eel·fte, door een
aantal Schrijvers, naal' ODS oOl1deel, overvloedig genoeg, en meer zelfs danbehoefde; ter verdediging en
volkomene beveiliging van het Procestantisme, gedaall
is, zien wij de noodzakelijkheid nien in, om, tot des2}elfs verdere handhaving, een periodiek werk aan te
leggen, en vooral niet, om hetzelve, 300 als hier ge~
fchiedt, voornameIijk te befiel'l1men tot aanval, in plaats
van tot enkele verwering. Op zijn hoogst zouden wij
bet op Vllstgej!8Jde tifden uitgeven 'Van een verw-eerfchrifl
kunnen goedkeuren, om aan eene Minervo en eeD' zoo.
g~noemden Godsdienstvriend, en wie vel'der, van tijd
tot tijEl, een' nieuwen aanvaI mogt deen, het hoafd te
bieden; en een fchrift van aanva! zouden wij volltrekt
aNeen tot bet openbaarmaken en bef1:raffen van nieuwe
bedriegerijen enonzlflnigheden bepaald willen hehben.
Van het voereD van cen' algemeenen krijg 2ieggen wij:
nulla [alus bello; en dien dan te voeren naar een te voren bepaald plan, gefl.:hikt o-m hem te doen d:uren, zoo·.
lang
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lImg ziCb flechts cen enkele vijand opdoet, al is hij ook
nog zoo nietig en verachtelijk, of zoolang Oechts ie..
llIand bij het voortzetten der vijandelijkhedel1 eenig bij.
zonder belang hecfc, - dit, .zeggen wij ronduit, 84>
valt 011$ niet, en is, in ons o~g, gevaarlijk eEl nutte1005. , Gevaadijk, nie hoofde van de f1:eeds toeneUlende
verbilrering der Hrijdenden, die er het gevolg van moet
zUn ;en nuttelo0s, omdat, iIl·zulke vel hitting van: gew
moederen"geene verlic!Jting, welke men' bevorderell
wil, 'maar wel een hardnekkiger fluiten van de oogen,
welke men wiI op€uen, te wachten is. - Voorts: tegen den guit en opzettelijken misleider der menigte, ell
tegen den kwaadaardigen lasteraar en l1loedwilIigen aan.
rander van echt Evangelifche leerf1:ellingen, zouden wij
geenszins eenen il:ijl, die de levendige blijken van gevoel en verontwaardiging droeg, mits blijvencl:e binnen
fte palen van Christelijke befcheidenheid en welvoeg~.
lijkbeid, wraken willen; maar het algemeen gefchilvoeren op den fcherpen, en hier en daar zeer bitteren,
toon, welke, over het geheel, in dit gefchrift s en
vooral in zeer vele der aanteekeningen, heerscht, misbaagto'ns v\olftrektel~ik, en kan tot niet een heilzaadl
einde dienen. Het {ortiter in modo, [uaY/JeT in ret
behoorde bier, wanneer men waarlijk goed wil doen.
een ftelregel der Schrijvers te zijn, dien zij nimnler
verzaakten.
Ook zouden wij hUll het ridieli/um. tfcri
tortius et melius 1Tltlgnas plerumquc fecat ns gaarne ter
bedenkiog ernHigwiHen aan.bev.elen·, -daar wij nederrg
van gevoelen. zijo, dat hier vrij \Vat mee.r me.t het wa.
pen V~n ERAS MUS, (vernuftige, befcbaafde, fijoe
fc herts) dan met dat van L U THE R , (drift en heylg.
heid) is uit te regten; en, zoo men zich al van eeoe
ernftiger fchrijfwijze bed~enen wilde, zouden wij tach
raden, Hever, dan op den fcholastieken voet, waarop
men v66r drie eeuwen twistte, op eenen anderen te werk
te gaan" en, latende al het nutt~lo(j)$ en belagcheltjk
gekibbel, over de cene- en ware Ker.k, de opvolgingVaa
Bisfchoppen. het; ge~ag van Couc:i1ien enz., aan zijne
plaats,
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plaats, zich eenvoudig tot pet gezonde menfchenveri}and to rtgten, om to onderzoeken, of bet zich kan
diets maken, dat een volftrekt volmaakt Opperwezen,
bij mogelijkheid, gediend kan worden met al de nietig+
beden en ongerijmdheden, welke de Roomfche kerk
voorfchrijft, en of bet aanbidden van Heiligen, van
beelden, van vermolmde beenderen enz ., niet is het
buitenfporigfte, waartoe zich een redelijk fcbepfel, dat
tot aanbidding van den Vader der Geesten allUn geroe .
pen Is, kan verlagen, ... of bet diet is, aan then Va.
der, die tot in eeuwigheid to prijzen is , zljne eere to
ontftelen, enz. enz .
Voor bet overige : wij doen gaarne refit aan de be,
kwaambeid van den rotestant en zijne Medefchrijx
vers , van wier op1le11en wij moeten toeftaan, dat zij
wel, en in goeden fiijl, gefchreven, en met vlijt bear*
beid zijn, en dat zij van de belezenheid, de fchrander .•
beid, bet gezond oordeel en pet vernuft tier f ellereti
allerwegen blijken dragen .

Gedachten over Bjbel en Bjbellezen . Door L E AND E a
astor
V A 1 E s z, Roomschkatholij k
refesfor en
to Marburg .
.
Bl. f :-i5

Hoogduitsch .
en Zoon. In gr.sHertogn,bchyD 8vo. tot

Uit pet

Noman

•:

Mat was de Bjbel voor de eerfle Christenen? Met lvelke
gemoedsgefleldheid en met welk oogmerk lazen zij denzelven

en waarom behooren wij de eerfle Christenen,

spans meer dan ooit, in her lezen van den Bijbel na
to volgen 2 .Door denzelfden Schr jeer. Uitgegeven
ads boven .

In gr . Svo.

s.6 Bl.

f:-5-8

E en paar Gefchriften, die allerwegen bet kenmerk
dragen van de opregtfte bedoeling, om den Bijbel en
deszelfs beoefening in al zijne waardij en kracht to onr .
you'

Lt V A N E S Z, OVEIt BIJIEL EN ETJBELLEZEN, 4o1
vouwen en aan to bevelen . De Schrijver heeft, onzes
inziens, daarbij juist dat hoofdpunt getroffen, hetwelk
bier voornamelijk gelden moet ; namelijk, die eenvoudigheid des harten , welke met de liefde tot waarheid en
deugd gepaard gaat, en uit elke voordragt ftichting
zoekt . Bij zulk een gemoed is Bijbel en Bijbellezen altijd waardig, altijd heilzaam .
In bet eerlle Stukje words deze grond nog nader aangedrongen door de alhier aangevoerde getuigenisfen der
Kerkleeiaren van ouden en lateren tijd, die deze beoe .
fening met kracht van taal aan alle Christenen hevalen ;
beginnende met den Bisfchop
gende met

burg,

aus

C L E M E N s, en eindi.-

I U s VI en den Bisfchop van

Salz-

in den jare 1782 .

Het tweede Stuk e betoogt bet nuttige gebruik, bet

•

welk de eerfte Christenen, zoo in bet openbaar als iii
den huisfel'rjken kring, van den Bijbel, en vooral vats
de H . Schriften des N . Verbonds, maakten, en hoe
zij daarin alles zochten en vonden, wat de gemoedsrust
verfterkt en bevordert, juist omdat zij met ootmoed ed
eenvoudigheid lazen ; terwiji de ondervinding van Vroegeren en lateren tijd bewijst ,

dat dezelfde kracht

heerschte en nog heersdht bij alle opregte Christeneni
en daarentegen verloren gaat bij alien, die, om welkd
redenen dan ook, den Bijbel lasteren, en alzoo dat-ge .bruik, nog tegenwoordig, om de heerfahende ligtzin .
nigheid, volftrekt noodzakelijk maakt .
Omtrent den vorm der behandeling van bet laatad
Stukje zouden gewis wel eenige aanmerkingen to maker
zijn : dan, ieder Schrijver heeft zijne bijtondere ma .
pier ; de Katholijke Schrijvers, meer regtftreeks tot
hunne geloofsgenooten fprekende, onderfcheiden zich
daardoor altijd van de

rotestantfche : voor alsnog is

dit onderfcheid Diet weg to nemen ; zulks moet call
den tijd der verlichting en des vredes worden overgelaten . Genoeg, dat bet in onzen tijd een woord van pat
gefproken is, en daarom zoowel door
uOuT.'ESdnn. igao. No . 5.

0

rotestanten,
alt

Sol

L . V A N E S Z, OVER BIJBEL EN BIJBELLEZEN .

als door IKatholijken, allezins verdient gehoord, gele .
zen en behartigd to worden .

Hippoerates . Magazijn, toegewijd aan den geheelen omvang van de Geneeckunde, befchouwd als wetenfchap

C. A . L . SANDER en e .
.
WA
C
II
T
E
R,
pz
.
Ihde
Deed. Te Rotterdam, b
H
en kunst . Uitgegeven door

J . Hendrikfen .

In gr . 8vo . 378 Bl. f 3 - 12 -

D it Deel is, even als de vorige, van een' zeer ge .
mengden inhoud, zoowel wat de waarde, als wat het
onderwerp der verfchillende bijdragen betreft . - Ziet
bier den voornaamften inhoud. Eerfte Stuk . i°. Waarw ming amtrent bet nut van bet zoete Kwik in den Croup,
door o
. A. L . S A N D E R . flet lijderesj a van ruim 3
jaren gebruikte in 72 wren 6o gr ., behalve de inwrijvingen . S A N D E R bemerkte nadeel van den moschus,

on fchijnt de genezing bijna geheel aan het kwik toe to
fchrgven . Wij zagen echter uit zijn verbaal, dat de
eerite ontfpanning en aanvankelijke beterfchap volgde
op eene ruime aanwending van bloedzuigers . Deze ont.
lasting heeft, in ons oog, geen gering deel aan de ge .
nezing gehad . -- s° . Over het gebruik der Kraatwogen
in de aralyfis, door N . VAN L I E R . Het gebruik van
dit middel zoude fchokken veroorzaken in de door ver .
lamming aangedane deelen, niet in de overige . Dit vereischt eene nadere beproeving . -- 3°. Il7aarneming
cener vergiftiging door MuriasHydrargyri, door Il. w.
S I e n I N G S'H O E K .
Men berekende, dat een half
once was ingenomen . De verfchijnfelen waren allerhevigst en dyurden lang . &ilfuretum calls en melk wa,
rea de hoofdmiftlen . Het verwonderde ons, dat de
bekwame Geneesheer van het eerfte middel zoo cpoedig
offtapte. - 4'. Ihaarneming van zeer hevige algtemeen~
/Iuiptrekkingen bij eene verlosJing, benevens de opgavv
van ten leerflelfel to then op7igte van c . G. c A a u s ,
Hoop
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Hoogkeraar to Dresden, door j. W . C A L L E N F E L S .
Dit geval had plaats bij eene volbloedige vrouw, van
een ineengedrongen geftel , zwaarmoedig en vreesachtig .
De toevallen begonnen kort v66r de verlosfing, en Kiel .
den door dezelve Wet op, maar liepen in den dood uit,
in weerwil van de kranlpftillende behandeling van Dr .
C A L L E N F E L S . De THEORIE van rofr . C A R u s kolnt
hierop neer, dat dergelijke krampen dikwijls ontttaan
uit eene betrekkelijke volbloedigheid, veroorzaakt door
de ontlediging van bloed door de baarmoeder, bij derzelver aamentrekking . Dr . C A L L E N F E L S wraakt
daaroln zijne gehoudene behandeling . - 5° . Lets over
de decompofitie van het Zoutzuur, door N . V A N L I E R .
Eene zeer gebrekkige en bijna onverftaanbare opgave
der proeven van L A M A D I U S . Ware onzin . Wat
is b. v. de water/lof van het drooge koolJlofzuur ? Hoe
is het drooge zuur even zoo min verzuurbaar in fluorine
als hydrogenabel in fluore, enz ? - 6°. Waarneming
van eene gelukkige gene-zing van een zeer hevig en lang .
durig kolijk, verzeld van eene hardnekkige buikverflop .
ping , en gevolgd door eene verregaande trommelzucht ,

door r . H E R M U S . Blijkbaar door eene fterke verkou .
ding, na eene aanmerkelijke verhitting ontttaan . Wat
de behandeling betreft, variis modis benefit . Daar er
nog al veel en velerlei is aangewend, verwondert bet
ons , dat H E R iLr U S geene baden beproefd hebbe. -7° . Yerjlag van behandelde Ziekten, gedurende het-jaar

is 16, door J . D F. B R A U W ; vervolg der in bet vorige
fleet afgebrokene Verhandeling .
Tweede Stak. I°. r'erJlag der Kfnderpokken-epidemie to Nijmegen in den jare 1817, benevens eenige aan .
,terktngen daartoe en de Koepokken betrekkelijk, door
A . MOLL.
Vooral belangrijk, daar dit verflagdient
ter bevestiginb van bet beveiligend vermogen der• Koepokken ; tevens eenige bewijzen opleverende, hoe ligt
bier door onnaauwkeurigheid of onkunde kan gezondigd
worden . - 2o. lets over de Koepokken, uit eene -evention,

jariga ondervanrling em proeven opgemaakt . Uit bet bier
ulee
0 2
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medegedeelde blijkt het beveiligend vermogen, maar te .
versa, dat dit vermogen door huiduitflag of ziekten,
waarbij de huid vooral lijdt, zeer beperkt wordt . Daarom vinden wij bet vreemd, dat de Schrjjver de inenting met flof, uit zulke voorwerpen genomen, durf't
aanraden . Dit kan immers zamen niet beflaan ? Het
inenten van zeer jonge kinderen hebben wij ook nooit
verkieslijk gevonden .
Waartoe dient dit? De Schrijver fchijnt geen nadeel van de fcrofuleuze gefteldheid op
de Koepokken gezien to hebben . Wij zagen dezelve, in
zulke geftellen, meer dan eens ontaarden . Den uitflag,
dikw~jls na de Koepokken ontitaande, houdt de erva .
ren Schrijver, met regt, voor heilzaam . -3° . Unguentum Yaceae een nieuw geneeskundig praeparaas, door
J . S . S T E I N . Dit wordt vervaardigd, door bet, door
uitperfing bereid, extract met gelijke deelen axungia poreina to vermengen . De Schrijver vond deze zalf in onderfcheidene foort van huiduitflag zeer dienftig . Somwijlen verbond hij dezelve met wercurius dulcis, fubli .
maat of antimonialia . Hij liet bet extract ook wel inwendig gebruiken . Dit alles verdient behartiging . De uitwendige aanwending van dit uitmuntend geneesmiddel
is vooral zeer oordeelkundig . - 49- VerJlag van behandelde Ziekten, gedurende 18 16, door J . D E B R A U W .
Derde Stuk .

i° . Waarneming van eene het'fenont/le .

king, door F . S . ALEX AND E R ; dienende tot betoog

van bet nut des zoeten kwiks, maar tevens van de be,
langrijke (telling van H U F E L A N D, dat dit geneesmid .
del niet antiphlogistisch werkt, en in ware ontitekingen
fehaadt, indien deszelfs gebruik niet door ont$ekingwerende middelen voorafgegaan of vergezeld worde . a' . Waarneming van eene allerzonderling/le beleediging
van het oog, gelukkig herfleld, door w . DI E N S E R T .

Het hoornvlies was van boven gewond ; door deze wondwas veel van bet watervocht uitgeloopen , en tevens
de in den lijder finds lang verduisterde kristallens . De
lijder was dus als toevallig van de kataract geopereerd ;
on dit opmerkelijk geval toonde tevens de mogelijk-
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mid van de door B E L L voorgeflagene manier om deze
operatietoverrigten . - 3° . EenigegcneeskundigeWaarnemingen van R. L A N D s K R 0 o N, vooral loopende
over bet gebruik van nitras argenti in zenuwtoevallen
en van de ratanhia .

Het uitwerkl'el van bet eerile ge-

neesmiddel was verfchillend . De ratanhia vond L A N D SK R o o N in bloedvloeijingen dikwijls niet voldoende, en
altijd flechts in groote giften . Als maagmiddel en bij
fcheurbuik voldeed zij beter. - 4° . roeve eener Syphilidologifche Theorie, door N . V A N L T E R . Het vervolg
zal ons doen zien, of er aan dit vertoog flot komt ; zin
is er tot dusverre Met veel in . - 5° . Yerflag van be .
handelde Ziekten,gedurende i8 i6, door J . D E B R A U W .

Vierde Stuk. i°. Eenige aanmerkingen over de verfchijnfelen der venerifche ziekte, zoowel omtrent derzel .
ver aard als behandeling, getrokken uit de ondervin .
ding, door c . H . W A C H T E R . Deze belangrijke aan .
merkingen, tot dusverre alleen over den druiper loo .
pende, ftrekken vooral ten betooge, i° . dat de een .
voudige en zelfs ligte druiper, zonder zweren, algemeene fyphilis Ran veroorzaken ; 2° . dat de behandeling van den druiper zeer moeijelijk is ; dat dezelve noch
altijd ontllekingwerend, noch prikkelend moet wezen ;
dat men vooral niet to vroeg met kwikmiddelen moet
beginnen ; dat de onderfcheiding tusfchen bet fladium

activum en pasfivum zeer moeijelijk, maar tevens van
weinig praktisch belang is, dewijl men bier veel meer
met bet getlel des lijders en met de hevigheid der ver .
fchijnfelen moot to rade gaan :

W A C H T E R

had,

bij fterke gellellen, veel nut van ac . tartarofum ; 3°,
dat de infpuitingen

genoegzaam altijd nadeelig zijn .

Hierin zijn wij bet met den Schrijver meer eens, dan in
ztjne veroordeeling van bet gebruik der kwikmiddelen
in den druiper . Hij fchijnt bet kwik alleen als cen prik .
kelend middel aan to merken . Ondertusfchen werkt bet.
zelve, in de fyphilis, als zoodanig, waarfchijnlijk niet .
ZVij zien ook niet in, dat meerdere opwekking de op
florping
g van het gift zal vermeerderen . Voor bet ove0 3

ri .
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rige zijn wij, met den Schrijver, zoo zeer overtuigd,
dat deze ziekte onder de allerbelangrijkfte en allermoeijelijkfte behoort, dat wij naar verdere bljdragen uit zij .
ne rijke ervaring zeer verlangen . - z' .Nieuwn/Irt
ment van W A G N E R ter vorming van den kun/ligez
oogappel, uit de Allgem . Medicin. Annalen medegedeeld
door A . G . VAN O N S E N O O R T . Bij gebrek van afbeelding, zal dq Nederlandfche Heelmeester weinig aan
deze befchrijving hebben . - 3 . Waarneming eener
herfenontfleking, dour J . R . L. R E R C K H 0 F F . Na bet
misbruik van fterken drank ontftaan, prikkelend behandeld, uit hoofde van de onderdrukking der krachten
en vrees voor verfterving . Wij herinneren ons nog
zeer wel , dat de groote V A N G E U N s een' lijder aan
longontfteking, bij wien de fchijnbare zwakheid in den
hoogtten graad plaats vond , fterk antiphlogistisch behandelde en . . . redde, en verwonderen ons dus geenszins, dat deze herfenontfteking ongelukkig afliep .. 4° . Waarneming cener buikwaterzucht, veroorzaakt
door waterblaasjes, door denzelfden . De verharde lever was met waterblaasjes bezet ; maar wat bewijst,
dat deze de oorzaak der waterzucht waren ? -- 5° .
Waarneming, nopens eene verlamming der onder/le ledematen, van O T T, door j. J . VAN D E az O E R,
genezen door etterdragten in deze omtrek der io, it
en i2de rugwervelen, welke begonnen uitgezet to worden . Wij zien bet wonderlijk verhaal over bet hoofd,
om de belangrijke uitkomst . Het geheei uitgeteerd lij .
deresje herftelde volkomen . V A N D E M 0 E R gaf asfa
foetida als nervinum . Zoude die bier ook gewerkt hebben ter verbetering van bet beengeftel? -- 6". herjlag
van behandelde Ziekten, gedurende 1816, door j . D F.
3R£U W .
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H A L I D E S, REIS DOOR ITALIC EN SICILY; . 2@?

Reis door Italie en Sicilie van A . w . R E H A L I D E S .
11 Deelen . Met Kaarten. U'it het Hoogduitsch . Te
AmJlerdam, be de Wed. G. Warnars en Zoon .
1818 , I9 . In gr . 8vo . XXIV en 718 B1. f 9 . : . :

I

let is zoo : Italie en Sicilie lev'eren (gelijk de Ver .
taler in zijn voorberigt zegt) aanhoudend rijke flof voor
de befchouwingen van den geleerden en oordeelkundi
gen reiziger ; en zelfs bet nude, hoe dikwijls onder.
zocht en befchreven, geeft hem telkens aanleidi'ng tot
opmerkingen , die aan zijne voorgangers zijn ontgaan .
Dit words door deze Reis van den Heer K E H A L IDES, thans Hoogleeraar der nieuwere Gefchiedkuude
to Breslau, een' discipel van den beroemden n -EE R E N,
op nieuws bevestigd . Schoon hij ons niet door landen
of plaatfen van belang geleidt, welke diet door ande .
ren, wier reisbefehrijvingen voorhanden zign, reeds
vroeger bezocht werden, en wij dus, "or zoo veel
wij de berigten der laatfle gelezen hebben, meestal
pet hem op bns bekende plaatfen komen, en er, voor
een goed deel, flechts zien, wat wij to voren zagen,
hlj duet bet ons echter veelal weder ult een ander oog .
punt zien, en maakt ons dikwijls opmerkzaam op betgene der aandacht van andere'n ontflipt was . Ook heeft
hij over vele dingen zijne hem bijzonder eigene aanmer.
kingen, welke wij elders niet vinden, en 2korgaans belangrijk zijn. W1j bebben ziin reisverhaal met veel geroegen gelezen, en kunnen met den Voorredenaar zeM .
gen : „ De Sc'hrljver vereenigt met een' grooten rijkdom
van ktrndigheden fchranderheid van oordeel, warm
gevoel, levendige verbeelding, en eene eigeilfchap,
waarop bet bii den reiziger vooral aankomt, de gave
ilamelijk, om bet belangrijke en eigenaardige op to mer .
ken, zelfs in kleinigheden bet karakter van menfchen
en volken to ontdeklcen, en zijne ondervindingen, ge .
dachten en gewaarwordingen, op eerie treffende en aanO 4
ge.
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gename wijze, uit to drukken .--Hoewel hij, gelijk van
zelf fpreekt, dikwijls bij die voorwerpen vertoeft,
welke deze zuideliike fireken van ons werelddeel zoo
bij uitnemendheid verfieren, bij de oudheden ; zijn boek
is echter voor alle lezers gefchii{t, en de geleerde zoowel, als de ongeleerde, vindt daarin rijke flof voor zij .
nen weetlust ." - Het werk is verdeeld in Hoofdflukken, en ziet hier deszelfs korten inhoud : De zeven
eerfle Hoofdflukken van bet eerie Deed befchrijven ons
zijne reis van Triest, over Frioil, naar Yenetie, en
adua, Vicenza, Verona, Mantua,
vandaar, over
.Bologna en 4ncona, naar Rome . Indien men elders
breedereberigten omtrent de eerstgemelde plaatlen aantreft, omtrent de laatfle is de Schrijver breedvoerig,
en houdt ons, met bet verflag van hetgene hij daar en
in den omtrek, bij dit eerfle bezoek, zag en opmerk .
te, tot in zijn veertigile Hoofdlluk bezig . Ook levert
hii ons een plan van bet Capiiolinum en bet Campo
Yaccino met bet daaraan belende . Hem van Rome naar
Civita Vecchia volgende, gaan wij er met hem aan
boord van eene Engelfche brik, die ons, in bet vhf en
alermo op Sicilie brengt .
veertigfle Hoofdftuk , to
Na bier bet merl'twaardigae bezigtigd, en kleine togt •
les in den omtrek gedaan to bebben, reizen wij -van
daar naar Alcamo, Segesta, Salemi en Castel Yetrano,
van waar wij de rumen van Selinus gaan bezoeken . Vervolgens kotuen wij to Sciacca, en doen van daar een'
zeetogt naar Girgenti, bet oude Agrigentum, van
welks voormaligen zoowel als tegenwoordigen Nat wij
pen volkomen begrip verkvijgen, terwiji wij green der
oude overblijffelen ougezien laten . Len plan van de
Clad, achter aan bet werk gevoegd, heldert ons alles
iazza,
op . Over Caltanifetta, Castro Giovann :,
Caltagirone, Modica, bet dal van Ispica en Noto, gaat
onze rein vervolgens naar Syracuje, waar wij op hot
elude van bet eerfle Deel, hetwelk met bet acht en
viiftigfle Hoofdlluk fluit, aankomen . - Aan de befchrijving eau Syrpcufe warden de zeven gerfte Hoofdfluk .
ken
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ken van bet tweede Deel gewijd . In bet achtlle reizen wij
naar Catania, en bezien deszelfs oudheden, kunstverzamelin .
gen en Mufeums . Van daar bezoeken wij de Cyclopen-eilan .
den, en beklimmen, na onze terugkomst, den Etna, wiens
top wij , niet dan onder veel tegenfpoeds en met zeer vele
moeite, twee males to vergeefs pogen to bereiken, dock,
bij eene derde infpanning van krachten, eindelijk gelukkig
beflijgen . Na bier alles onderzocbt, n er bet heerlijkst
fchouwtooneel bewonderd to hebben, dqlen wij af, om naar
Catania weder to keeren, van waar wij ons, over Taormina,
maar MMesJna begeven, wear wiJ weder al bet merkwaardige
in oogenfchouw nemen, en ons vervolgens infchepen naar
Napels. Hier onze weergierigheid voor een gedeelte voldaan
hebbende, doen wij een' nitflap naar de grenzen van bet onde Lucanie en bet tegenwoordige Calabrie, waarbij wij aestum, Salerno, Vietri, La Cava, Nocera, dngri, Castellamare, Sorrento, Torre dell' 4nnunziata, ompeji, Herculanum,
Refsna en ortici een bezoek geven, en nu ook den hefuvius
in den brandenden muil kijken, en van zijn' top de zon
zien ondergaan . Te Napels wedergekeerd, doorzien en doorzoeken wij bet nu nader, en wandelen in deszelfs omtrek .
Voorts doen wij cen' uitflap naar uzzuoli, waarbij wij ons
uitftekend verlustigen ; en eindelijk, na noginaars, in den
pacht, een' tweeden togt naar den Yefuvius gedaan, ell nu,
van zijne kruin, ook den opgang-der zon in al hare heerlijk.
heid aanfchouwd to hebben, semen wij de terugreis van Na.
gels san, en komen, over Capua, Mole di Gaeta, Fond!,
Terracing, de ontijnfche Moerasfen, Cisterna,Yelletri, dricia en Albano, andermaal to Rome, wear wij ons nog Brie
weken ophouden, welke wij ten deele in de oude bouwvallen, ten deele in de kunstzalen en kerken doorbrengen . Met
bet drie en dertigfte Hoofdfluk reizen wij of naar Florence,
wellts voornaamfte gebouwen en fchatten van penfeel- en
beitelkunst wij bewonderen . Van bier gaan wij near ifa,
en doen een' uitflap naar Livorno, begeven ons vervolgens
naar Lerici, en van dear, tet zee, naar Genua, betwelk ons
weder bet zijne ter befchouwiug en opmerking aanbiedt . Zoo
doer daarna ook Turin , werwaarts wij over de fleile Bochet.
ta, door Aksfandria en Asti, gekomen zijn, en waar onze
geleider, eer wij ItaliE verlaten, ons van nabij met bet Iraliaansch volkskarakter bekend maakt, ons zijne nuttige aan-
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werkingen over bet reizen in deze ftreken mededeelt, enz .
Nu trekken wiJ met hem over den St . Bernhardsherg in
Zwitfetdand, dalen of naar Martinach, klimmen weder naar
den bergpas de Cemmf, begeven ons naar let Frutigendal,
to komen, na bet overfieken vau bet Thuner-meer, in de

vullei van Lauterbrunnen .

Van daar trekken wij andere her.
get} over, andere valleijen door, befchouwen de waterval .
lea van de e4at en van de Tsfa, en komen, over den Sim.
pft, lungs de boorden van den Lago Maggiore, in bet geaigt van Ifola Bella, to Milaan, dot ons, op zijne beurt,
en eerie bet laatst , onthealt op de befchouwing van Isalisan,
*be ka matftukken en gebouwen, en waar onze Reiziger ons
onderhoadt over de ontevredenheid der Italianen met den
tegeowoordigen flaac van zaken, enz . Wij verlaten, in bet
twee en veertiglie en laatfte Hoofdttuk, Milaan, en eindelijk
ook onzen Reiziger, no hem, over Come, Lugano, Belltar.
zea en de Alpen, tot in Duitschland geleid to hebben . Hij
fcbenkt ons, tot affcheid, eene nette affeekening van de
Renbaarr van Flora to Rome, een frasi plan van syracufe,
en eene naxuwkeurige afbeelding van den zuidelijken Etna .De Ovvrzetter van dit werk heeft zich wet gekweten : zijne
taal is doorgaans zuiver, zijn flijl glad, gemakkelijk en le .
vendig, en men befluit dasruit gereedelijk tot dezelfde goede
hoedanigheden van bet oorfpronkelijke ; maar oak, nit bet
onvertaald laten van bet meeste Italiaansch, bier voorkomen.
de, moet men opmaken, dac de Schrijver dic merle onvertolkt platen heeft. Dit befchouwen wij als een gebtek . Elk
lezer verfhat niet altijd de brokken, welke men , in eene
vleemde tool , goedvindt in zijn verhaal in to vlechten . Men

moet heeds ooderftellen, dac zij lets belangrijks behelzen ;
en don is bet onaangenaam voor hem , die leest en let niet
vefftaxt , dit belangrijke to moeten misfen . -- Welligt verlan.
gen fommigen bier nog een of ander foal van de fchrijfwij .
ze ; moor wij weten niets to kiezen, dot voor ons beflek,
na znlk een breed verflag ; suet ce long is . Wij knnnen verzekeren , dot let geheel zeer sangenaam leest . Her meeste
is lulmig en vroltjk . Veel van boagen ernst, of aandoeolijke
drobibeld verWekkende, herhineren wij ons tffet er in ont .
moet to bebben, en aamftooc bebben wfj nitt geleden, daft
bier en door in bet onzamenhangend en at to tang gebnbbei
van den Napolitaanfchen chocolaadfchenker, op let einde
des
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des negen en dertigfIen Hoo€dlluks van bet tweetle Deel, want_

van wij bier, om de raarheid, ten flot, den aanvang geven : „ Ach, mijn lieve Heerl God zegene u! Ik heb
joist van u gefproken ; ik wachtte op u, even als op bet
paaschei . Ga zitten ; gij zult een chocolsadje proeven, zoo
Ms son een' Kardinaal toekonlt. Miine chocolade is zuiver,
als de Madonna . Bij mij drinkt men de ware Maarden-cho •
colade. Zij is, God dank, alroos de eerile to Napels, en
de aus zeif kon me drinken, om'dat God •mU zijnen zegen
verleent . Mier, mijn lieve, wet denkt gij we!? Daartoe
wordt eene werenfchap vereischt! Dat kost een' verdoemden
arbeid ! 1k ben in vertwijfeling ! Want men moet een Mathe.
maticus, men moet een Mechanicus zijn . Ach, mijn sieve
hart, als ik bedenk, dnt ik nu eeb werktuigelijk ambacht
verrigt, zoo bevangt mij een weinig de zwaarmoedigheid ;
maar bet is tech altijd zekere .chemie, ik ben toch Reeds eer
Romein, mijn wapen is altijd adellijk . Wet drommel denkc
g-ij wel? Mijne moeder was de dochter van den beroemden
IETRtJCC'I, Advocaat bij de H . Reta, en mijn vader was
Ceremoniemeester bij den Marchefe B E N E N A T I. Gij meet
weten , dat ik een frasi wapen bezit , en mij daarom nooit
gemeen mask met bet lug gepeupel, dat nit zijne vuile p#pen rookt, en geene eergierigheid bezit . -- Eens had ik sin
al mijne vingers gouden ringen, en aan bet hoofd zag ik et
uit als een Doge van Venetie. - Ik heb de Doorluchtige
Venetinanfche Republiek gediend als eerfte Tenorxanger, in
den fchouwburg van San Benedetto. - Men wilde mij iileen hooren . Als ik verfcheen, riepen alien tegelijk : „ Ziet
hem! ziet hem! Hhj leve I Bravo, Romein!" en ik boog
zoo maar eensweinig . Voor den duivell ik heb den fchouw .
burg van San Benedetto drie jaren Lang flaande gehoudep .
Mar thans is de wereld bedorven. - Geflorven zjjn al die
brave zangersy die Italii: weleer had," enz. eoz.
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Reize naar Indie, Ceylon, de Roode Zee, A6ysfini~ en Egyp.
te, in de jaren 18o2 tot I8o6 ; naar het Engelsch van den
Burggraaf G E O R G E V ALE N T I A . Met laten . IVde en
iaatjle Deel . Te Haarlem, bij F. Bohn . In gr. 8vo . yI
On 462 B1. f3-15- :
.Uit laatfe Deel behelst her verhaal van de Rdize des Heeren
door Abysfinie met eenen last van Lord V A L E N T I A,
die zelf de grenzen van dat Christengebied, to midden vats
Mahamedaanfche volken gelijk een eiland geplaatst, Met
beeft becreden. Sederc B a u c E , en dus in 35 jaren , had
geen Buropeer dat land bezocht ; ed B R U C E's Reisbefehrij.
ving zelve was, volgens de hier medegedeelde berigten,
llechts eene zeer onzuivere bron. Doch, aan den anderen
pant, is BRUCE zeer zeker, ook volgens SALT, verder en
langer geweest dan hij : Gondar, de hoofdflad, de bronnen
van den Niji, en bet middelpunt des Aiysfnifchen Rijks,
bebben twee jaren lang aan then vroegeren Reiziger ten ver .
blijve geflrekt, of zijn althaus door hem gezien ; - de late.
re, daarentegen, is niet verder dan de provincie Tigre ge.
weest, en de aloude hoofdilad Axum was her verfle punt,
floor hem bereisd ; ook was zijn verblijf in geheel Abysfni8
niet langer dan vier maanden. Bij al de onjuiste of zelfs
verdichce beicheiden, die de Heer s ALT aan B R U C E to last
legt, words echter oak veel , hetgene die Schatfche Reiziger
aanvoert, niet flechcs onderfleid, maar bevestigd ; en, met
allen eerbied voor den Heer S A L T, is echter ook zijn gezag,
onzes inziens, niet boven de noodzakelijkheid finer latere her .
ziening verheven, hoewel de coon der eenvoudige waarheid
bier sneer fchijnt to heerfchen, dan in de vaak winderige en
praalzieke voordragt van BB R UCF . Over bet algemeen koart
her karakter der Abysfaniers en bun maatfchappelijke toefland
bij SALT in een guntliger daglicht voor, dan bij zijnen voor .
ganger, waartoe de meer menfchelijke denkwijze van den Ras
o U E L LET A -$ E LESS 9, wiens vriendfchap de Afgevaardigde
Yin Lord V A L E N T I A mogt genieten, boven die van den Ras
MICHAEL, befchermer vats BRUCE, zekerlijk veel kan heb .
ben bijgedragen. Deze waardigheid van Ras fchijnt veel
overeenkomst to hebben met die van majoraamsls of maire
du
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du palais bij de oude Franken v66r It A R E 6 den Grooten, toen
de Koningen ook genoegzaam geen gezag badden, en onder
de voogdijfchap van die Stedehouders flonden . Dit vervat
der koninklijke waardigheid goat gepaard met burgerlijke onlusten, gedurige opilanden en oorlogen, verval van Godsdienst,
zeden en magi ; en bet is to vreezen, dat, zonder hulp nit
Earopa, deze Christenilaat in bet hart van Jfrika voor de
omringende Muzelmannen en Heidenen zal moeten bezwijkcn.
Reeds blijft, uic hoofde der onveiligheid en toenemende bar .
baarschheid, de post van Opperpriester of .4houni, then
men nit 4lexandrie ontbood, onvervuld : niemand durft zich
to midden van zoo vele beroerten wagen, . en, bij gebrek van
deze kostbare gemeenfchap met de overige Christenheid,
Nat het yolk son geheele verwildering bioot . Nogtans fleekt
bet daarin gun(lig of bij de omliggende Heidenen en Mahome&
., dat de zeer dikwijls afgezette Koningen niet alleLe
dame,
geenszins omgebragt of verminkt, maar zelfs federt den tijd
van a R u cE niet meer opgefloten worden, en under het
opzigt van een of ander Opperhoofd hunne vrijheid genieter .
De Heer s A ta r, na bij de Mahomedanen van Masfouah zeer
vele hinderpalen en onaangen2amheden ondervonden to hel•ben, begaf zich op reis naar bet gebergte Taronte, den
fcheidmuur tusfchen de kustlanden en bet eigenlijke 4lysrn ie . H U vond deszelfs overtogt minder bezwaarlijk dam
u It u c E ; maar de geheele weg tot son deszelfs voet werd
hem verbitterd door den onwil zijner Mahomedaanfche last.
dragers en gidfen. Dixan (ook door n R u c E bezocht) words
door de Reizigers befchreven, als de woonplaats van een
vadfig, dom en morfig volkje. Van bier ging de weg naar
Antalou, den toenmaligen zetel van den Ras . Bet verblijf bij
dezen Magthebber, met de vermelding eener menigte kleine
(ook wel eens minbeduidende) omflandigheden, beflaat een
groot gedeelte des verhaals . Te Chelicut bezochten zij eene
merkwaardige kerk en eene der vrouwen van . den Rat . (Men
weet, dat de veelwijverij bij de Bbysfiniers heerscht, hoe,
zeer zij ook Christenen zijn .) Over bet algemeen waren de
Engelfche Reizigers bij de Abysfinifche Grooten van beiderlei
geflacht en van alle partijen wdl gezien, waartoe zekerlijk
bet denkbeeld, dac zij Christenen waren, ruim zoo veel bijdroeg ais bet ontzag voor de verwijderde magt der Engelfche
Oostindifche Maatfchappij , die althans Met geducht voor hen
was,
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W23, taco zij B R tT c E zoo wet onthaalden, welken menig en

zich nog (no 35 jaren) levendig herinnerde. Merkwaardig is de
befchrijving van een feestmaal no eene monilering der troepen
van den Rat, waatin zich de geheele ruwheid der Abysfni .
vche zeden ten toon fpreidde , die echter door A x u c E met
veel to zwarte kleuren wordt voorgeileld, wanpeer bij wil,
dot men flukkeu nit een nog levend beest uitfnijdt . Het diet
words geflagt, en bet raauwe, nog warme vleesch terflond
opgedischt . De troepen zelve ; ten minlle de ruiters, waren
leer goed, en evenaren de Arabifche. Van Antalou deed de
Schrijver een' uitflap naar Adoueh en Axum, weleer ook
door B R u c E bezocht . Adoueh is eene gewigtige fabrijk[lad ;
men maakt er grof en fijn linnen , waarvan her eerfle ale
geld door bet geheele land in omloop is . De oudheden en
merkwaardigheden van bet naburige Axum, den voormaligen
Koningszetel, worden omflandig befchreven, namelijk de ho .
ten, de obelsk (van 8o voet hoog) , eene kerk, die de
grootfte en rijkite in Abysfeni8 is, fteenen met Grlekfcle in.
fchriften, die ons nier worden medegedeeld, mear waaruir op
eene andere plaits de zeer merkwaardige bijzonderheid words
medegedeeld, dat de toenmalige Vorst van Abysfinie zich
Zoon van den onverwinnelijken God M Alt s noemt, ten bewijze, dat de-dienst der Olimpifche Goden, waarfchijnlijk door
de Romeinen in bet toppunt hunner magi, ook In 4bysfinie
was doorgedrongen. Longs then zelfden weg kwam er later
bet Christendom (in her begin der vierde Eeuw) , en bield
zich, in fpijt der aanvallen van Mahomedanen nit bet Oosten
en Westen, en van Heidenen nit bet Zuiden, in ftand . Nog
heeft men to Axum eenen zecel, waarop de oude Koningen
gekroond werden, en meer andere overblijffels van minder
belong. Ook bij deze gelegenheid grijpt de latere Britfche
Reiziger met beide handen de gelegenheid aan, om „ her
mangel nan waarheidsliefde en de onverdragelijke sanmatiging"
van zijnen voorganger to berispen, wien hij reeds op meer
plaatfen heeft tegengefproketr . De Schrijver keerde near An.
talon rerug, verzamelde nog eennige berigten omtrent Gondar,
de fabrkiken, den handel etf de jongite omwentelingen van
Abysfinie, federt bet vertrek van 8 R u c E, „ wiens verhaal
daarvan overigens vrlj getrouw is," en keerde daarop, nog
meals over Adoueh en Axum, (wear hij nieuwe bewijzen
van B R U cE's prolzucht ontving, als welke nooit mede in
den
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den krijg was gegaan) en over Dixan, niar Masftvak terug,
waar hij, zeer gelukkig, bet Engelfche fchip vond, welks
uitblijveu hem in groote moeijelijkbeden had kunnen ftorten .
Eenige algemeene bedenkingen over de oudite Gefchiedeniir
der 4bysfiniers, die bij van de Egyptenaars afeidt, (niett
weet, dat H E E R E N enadriweGfchdnrzoes
kers juist bet tegengeitelde beweren) over de handelsbelangem
van Engeland ten opzigte van Abysfinie, en de gedane Rap .
pen, om de gemeenfchap met dat land aan to kweeken, be.
fluiten bet Deel . Op eenen medegebragten brief van den KoDing van 4bysf'nie aan then van Engeland is een antwoord go.
volgd, verzeld van gefchenken, waaronder gefchut, hetwelh
den met Engeland verboadenen Res gewis bet oppergezag
zal doen bekomen, want „ federt de tijden der ortugezeis
is daar geen kanonfchot .gehoord ." Van dit Gezantfchap,
waartoe de Heer SALT reeds in Igo9 benoemd werd, is ons
de uitflag onbekend .
Wij ziju dus met bet verflag dezer merkwaardige Reize
ten einde, die, behalve de vele aardri)kskundige en fiatistie.
ke berigten, welke zij vervat, ons ook eenigermate in bet
gehehn der Engelfche ftaatkunde, ten aanzien der Oosrerfche
landen, een' blik doet werpen . Hoe deze met de Vorften van
Indie handelt, bleek ons nit de beoordeeling der vroegere
Deelen ; doch, met den alleenhandel op Indostan nog tiler tevreden, tracht zich de Britfche Natie ook een' vasten voet in
Arabii, de Roede Zee en dbysfinii to verwerven. Reeds
noemt zij in die Zee de havens naar den naam barer ftaatstie .
den ; reeds wit zij bet eiland Yalentia, bij de Abysfinifcke
trust, (gelijk Malta, gelijk Corfu, gelijk Helgoland) behouden. En, hiermede nog niet tevreden, tracht zij ook Karen
ouden Bon;igenoot, wien zij reeds van bet kostbare Ceylon
en van de bezittingen in Coromandel en Malabar heeft be.
roofd, nu ook in den Oostelijken Archipel en op Let Maw
leifche Schiereiland den voet to ligten, waartoe haar de jongst
gedane aankoop in de ftreek van Malacca moet dienen. En
wet wint nu Engeland bij, al deze rustelooze woelingen, bij
at deze aanwinften, per fas et nefas gedann? Diepe armoede
der mindere klasfen , algemeene misnoegdheid, zueht tot landverhuizing, die geheele fcharen naar 4merika en de Kaap de
Code Hoop drij ft f - Zoo waar is bet, Wat HERD E R er.
gens zegt : Tervijl do Oosterfche Staten ten langzaam , maar
lang .
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langdurig leven, gelijk de mormeldieren, genieten, zijn onzv
Staatsligchamen dieren, die onverzadelijk kruiderijen en vergif, zilver en goud verjlindeh, en in esnen hoot koortfigen
toejland vek infpanning en kvendigheid betaonen . Wij voor
ons wenfchen hartelijk, dat deze koortfige toefand flechts
ter zuivgring, Wet ter ontbinding van bet ons zoo naburige
Staatsligchaam moge flrekken, en dat men bij die zuivering
dan ook den regel : Elk het zijne, wat meer in bet oog moge houden.

Onderzoek naar den zin en de wettigheid van het Decreet van
24 Tanuarij 1812, betrekkelijk de injlandhouding der Sub .
flitutien, ten behoeve van den premier appele . Door Mr.
H. J . D IJ C K M E E S T E R . Te Tiel, bij C . Campagne, Jr.
1819 . In gr . 8vo . 89 Bl. f : .15- :

Het voor ons liggend Regtsgeleerd gefchrift verdient, on .
zes inziens, zoo om de aangelegenheid van bet onderwerp,
als om de goede behandeling daarvan, allezins de aandacht
van hen, die de wetenfchap der Regtsgeleerdheid , of als
Regters, of als
raktizijns, beoefenen . Bekend is bet, tot
hoe zeer uiteenloopende gevoelens de uitlegging van bet De.
creet van 24 Januarij Am aanleiding beeft gegeven .
De
Heer D IJ C K M EE S T E R felt die verfchillende gevoelens in
den loop van zijne Verhandeling voor, doet fomtijds tusfchen
dezelve eene keuze, of flaot eenen hem geheel eigenen weg
in . - Het eerlle, en wel bee wijdloopigile, deel van dit
Ouderzoek, bI . 7-68, bepsalt zich tot betoog der felling :
„ Dat door de invoering van bet Fransch Burgerlijk Wet„ boek, op den x Maart 181i, de fdefcommisfaire fabfitu„ ti en, welke, vd6r then dag, met den dood van den testa .
„ teur bekrachtigd waren, vernietigd, en de fidefcommisfaire
„ of bezwaarde erfgenamen van den band van fdeicommis
„ ontilagen zijn ." Deze felling wijkt geheel of van de gevoelens van andere Schrijvers, die die onderwerp hebben behandeld ; en de Schrijver legt bier een gevoelen aan den
,dog, dat hij met regt bet zijne noemen kan . In de tranfrtoire questieu is bet een vaste erkende regel : dat verkregene
regten Wet mogen gefchonden of miskend warden. Maar
wit
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wit zijn verkregene regten? Ziedaar de zwarigheid, waarop
men gedurig ftuit. De Heer M E IJ z a bepaalt, „ droitr as
quls, ceux qu'une perfonne civilement existante posfzdait irrevocablement , fvit purement, foit A tenue, foit fous une cola .
dition quelconque mime incertaine, fuspenfve ou refolutoire ."
rincip . fur les quest. trnnfit. . 35 ; waarmede geheei oveteenftemmen de beginfeten van c ti n s o x D E L'n I. t. I E R,
uest . tranfit. I, p . 377 sqq. Volgens die flelling ., is een ver.
kregen regt al bet zaodanige, dot niet door menfchelijke be.
palingen kin herroepen worden, at hangs de existentie van
hetzelve earl voorwaarden of. Zijn die regcen voorwaarde•
lijk, dan is bet, in dien zin , een verkregen, een eigen regt,
om die verwachting op bet vervullen der voorwaarde to
bezitten ; bet is een verkregen regt, om dot regt, dot wij
verwachten, to verkrijgen, its bet beUaat . 'Men heeft een
verkregen regt, om die hoop to voeden . Volgens dot (letfei, zijn zeker de fidelcommisfaire fubftitutien, vdbr de in .
voering van bet Code met den dood bekrachtigd, in hare vol .
le kracht blijven beflaan, zelfs na de invoering van dot Wetboek . De Heer D IJ C E ei E E S T E R grondt bet cegengeflelde
gevoelen op deze flellingen . Dat bet zoo even bijgebragte
wel geidc in contracten, maar niet in regten, die nit een tes .
tament hunnen oorfprong erlangen, zoo als fideicommisfaire
fubflitutien. Hij brengt bij de bepaling van bet Romeinfche
regt : ,,

In flipulatione conditional! fpectatur dies contraCtus, contra in legates dies, quo conditio existit ." Rec ., de
gegrondheid van deze bekende ftelling niet ontkennende, gelooft echter, dot dezelve tot geheel verkeerde gevolgtrekkingen zou anuleiding geven, irdien men dezelve in dien zin tot de be .
flisfing van tranfitoire question, tot de bepaling van jura quarita
wilde overbrengen . Bij deze beflisfing late men de ondetfcheiding van dies nec cedit nec venit, van dies ce*it, van
dies venit achterwege. Men onderzoeke, niet, op welken
tijd ietnaud eene aktie kan inftellen, maar men zie, op wetken cud aat% lemand een regt ,

of een regt vats verwachting

op een regt, onherroepelijk (dot is : door geene menfeheil .
willekeur to veranderen) is gedevolveerd . Op dien tijd is aan
lemand een jas quaritum verkregen . Dit nu zat itt contras .
ten zijn de cijd der overeenkomst, en in testamencaire dis .
pefitien de tijd van bet overlijden van den erfiater ; (*) want

dp
(*) „ Le legs - acquiert , au moment mime du dec s du testa .
BOEKBESCH. 1820 . NO . 5 .
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op deze tijden kunnen de gemaaltte bepalingen nier meet
door menfchen-willekeur herroepen worden . (*) Wij zou.
den dus de toepasfing van den aangehaalden regel ult bet
Romeinfche regt voor niet juist houden . klaarenboven wij
fleinmen gaarne toe, dot de legataris eerst her direct regt op
bet legaat, de akcie tot bekoming van bet legaat, verkrijgt,
ti dens de voorwaarde vervuld words . Doch de verwachtit¢g,
dot die voorwaarde zon vervuld worden, kande hem niec
outnomen worden . Dot regt, om dat legaat, conditiane existente, to verkrijgen, is dadelijk op zich zelf een verkre .
gen regt, alhoewel hij bet legaat zelf eerst underhand ant .
vangt .
Dus beeft de fidelcommistair gefub!litueerde een
verkregen regt van verwachting, dot hem door geen men .
fchen .willekeur kan ontnomen worden. A1 was de Schrijver
bijbrengc tot betoog, dot conditionele regten, uit testamenten to verkrijgen, eerst verkregeneregcenzoudenzijnconditione
exis.

tateur, le caract re d'irrdvocabilitd, et devient un droit acquss, qu'aucune loi postdrieure ne peat anda ntir." C H A B o T
D E L'A L L I E R , lot. Cit .
Dit gelds evenzeer van in(titutien
en fubilitucien 41s van legaten, want de reden is dezelfde,
en de fubilicutien voor meerder graden zijn zoovele infiitutifin of legaten als zij zich tot graden uicflrekken . Het eene
legaat is magis remotum, bet andere proximus ; moor de aard
van beide is dezelfde . Dit zijn verkregene regten, „ddclaris
tels par la loi existante," (existerende op bet tijdtlip, dot de
regten onherroepelijk worden) die niet door eene nieuwve
wet kunnen vernietigd of gefchonden worden , „lors mime qu'ifs
Etaient foumis d des conditions qui ne f'accomplisfent, ou d
des ivdnernens incertains qui n'arrivent que fous l'empire de
la loi nouvelle,' C H A B O T D E L' A L L I E R, deze Telling over
de voorwaarden opgevende, fluic door niec van nit de testamentaire regren . Dus, volgens deze beginfelen, zijn de verwacbcingen op fideicommisfen verkregen regten, door den
dood des testaceurs onberroepelijk geworden .
(*) Het fpreekt van zelf, dot concractanten, wasneer zij
bet to zamen ddns zijn, een eens aangegaan contract weder
kunnen berroepen . Doch dit is niet meet in de willekeur van
d$nen gelegen ; De andere keeft verkregeue regten, die dic
verhinderan .

ONDERZOEK VAN HET DECREET VAN

24

JAN, 012 . 21,9

existents, zoo als hij uit Art. 1040 en 1053 Burg. Wctb en
eene conclufie van den Heer D A N I E L S tracht to betoogen,
dit alles bewijst fechts, dot men over zijue eventueele reg .
ten op erfmakingen of legaten niet mag befchikken, of de_
zelve alieneren, dan wanneer zij werkelijk vervallen ziju ;
dot, tot verkrijgen van eenig regt uit een testament, ver .
eischt wordt, dal men in wezen zij, als de voorwaarde vervuld words, om deze natuurlijke reden, dot de testamentaire
dispofitie eene guest aan zeker bepaald perfoon heeft wilien
toekennen, hetgene in contracten bet g~vat tier is . Wij ge.
looven dus , dot de interpretatie, die de Heer M E IJ E R geeft
van de wet van 25 en 14 October 179x, allezins juist is,
daar hij door den tijd der ouverture van de fdefcommisfen
verfast bet overlijden van den testateur ; terwijl de Heer
DIJ C K M E E S T E R
hierdoor meent to moeren verfaan den
tijd van bet overlijden van den bezwaarden erfgenaam, bl .
21-26.
Gaarne flemmen wij to,, , dal v66r lien tijd de gefubfitueerde geene aktie beset, en zijn regt ties kan overdragen ; en dit is bet alleen, dat Art . lot.o en 1053 en de
eonclufien van den Heer D A N I E L S, bl . 26, vastftellen ;
doch bet regt, om existente conditione bet bij fidelcommis
vermaakte to verkrijgen, befaat reeds van den tijd van den
dood des testateurs . Laat ons dit Raven met de woorden
van M E R L 1 N , die door den Schrijver zelven, bl . 27, aaugehaald worden : ,, Eh quoi, celui qui est inflitud foes une
condition, n'acquiert . it pas, par le deces du testateur, le
droit de recueillir l'hdreditd, en cas que la condition vienne a
manquer . fl ells eg negative, et a f'accomplir, ft ells est af.
firmative? - Sans doute, par le deccs du testateur, 1'h ritier
condstionnel est investi du droit irrevocable de fuccader, en
cas que la condition negative de fon inJlitution vienne a faillir
de fan vivant, en cas que de fon vivant la condition affirmative de fox inJlitution vienne a - faccomplir." De Schrijver wit
bet niet wagen, lien beroetuden man to wederleggen, en
brengt tot dot einde 's mans conclufien en een arrest van
bet Hoff van Casfatie bij, bi . 30 •-43, over de vraag : of bet
jus devolutionis (volgens hetwelk, eels der echtgeuooten overleden zijnde, de achtergelatene kinderen op de onroerende
goederen van den overblijvenden echtgenoot een vast regt ver .
kregen, zoodat deze over dezelve niet kon befchikken, maar
die kinderen van dot vroeger huwelijk alleen in dezelve kon .
p 2
den
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den fuccederen) nu nog kracht had, no de invoering der wet
van R April t7gr, Art. i, $ 3, waarbij hetzelve werd afge,
fehaft, wanneer reeds een der echtgeuooten vbbr de publics .
tie Bier wet was overleden. - MERLIN concludeert tot
bet negative , en bet Hof van Casfacie heeft dat gevoelen be .
krachtigd . Hierdoor heeft, volgens meening des Schrijvers,
as E It L I N zich zelven wederlegd . Rec . zoude van een an .
der oordeel zijn . Wanneer over bet refit van fuccederen nit
een testament gehandeld wordt, den zijn er droits irrdvocables , tic eene menf'chelijke, niec meer veranderlijke bepaling
geiproten . Zoo verlla men de eersc aangehaalde plaats van
Doch de questie over bet jus devolutionis hangs
M ER LI N .
niec of van eene zoodanige, niet meer veranderlijke befchik .
king ; maar bet geheele jut devolutionis hangs bloot of van de
wet, die hetzelve toeflaat . C H A B O T D E L' A L L LE R loc.
cit. zegt zeer juist : „ Il y a ausfi des droits reels , ( in te .
genoverflelling van perfonels) qui, fans conventions expresfes,
/ nt dtablis et acquis en vertu et par la feule autoritd des lots
alors existantes." Nu behoort bet jus devolutionis tot de zoodanige, ,, qui n'ayant d'existence que par l'autorits des leis
qui les ont dtablis, ne peuvent conferver de force et de valour,
qu'autant que ces lois conferrent elles-serves de Iautorite, et
la lki nouvelle qui abroge les tines abolit eonfequemnsent les
autres ." Id. loc. cit. Hier was dus eene geheel audere reden aanwezig, die noodwendig tot eene andere decifre Inoest
leiden. 147E it L I N is dus zich zelven zeer confequent geble .
ven, en bet is er verre van of, dat hij zich zelven zou wederleggen . Zeker is bet, dat wij de confiderans, in bet arrest voorkomende, bl . 40, waar de vergelijking met fidel .
commis gemaakc wordt, voor onjuist houdett . Men fchijnt
dear de geheell verfchillende grottden van beide regten miskend to hebben . Wij flemmen gaarne den Schrijver, bi . 4.448 , toe , dat de woorden van Art . $96 . Burg. Wetb. ,, lei
fubflitutions font prohibees," niet alleen voor alsnu bet in .
fleilen van fideicommisfen verbieden, moor ook nietig doen
zijn alle zoodanige fideicotnmisfaire fubflitutien,als, of tijdens
de invoering van bet Wetboek nog niec door den dood des
testateurs bekrachtigd wared, of die op zulke perfonen zou .
den moeten devolveren, die tijdens die invoering nog niet in
wezen waren, (want de perfoon, die een jus qu .enitum zal
hebben, moot civilement existant zijn d introduction de la
nouvelle lot. M E IJ E R, op . Cit. - 34 .)
(Hot overige biern. .)
De
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De Mensch, in drie Zangen , door C O R N EL I s L o o T s, Bidder der Orde van den 1Vederlandf hen Leeuw, en Lid van
bet Koninklijk Infituut . Te dmflerdam, bij J . van der
Hey . itli i. In gr. 8vo. VI, iog B1. f 2 .16 . :

H et recenferen , dot nocic een dankbare arbeid was , wordt
xuiks , voor den eerlijken en toch niec ongevoeligen man,
'hoe longs hoe minder. Wij voor one, ten mintle, die ook,
,is Schrijvers, reeds door goed en kwead geruchte zijn ge .
gaan, hebben naauwelijks denkbeeld van vorderingen, welke
zich met den lof , aan de bundels van den Heer L o o T S In
de Letteroefeningen coegedeeld, openlijk ontevreden toonen.
Immers , wat zal bet dan nu weer worden , daar wij elders
al verklaard hebben, dot wij wijsgeerige onderwerpen voor
de meeste Dichters niec zoo guntlig hielden als andere, meet
historil'che, en de Heer LOOT S onder deze ligtelijk kon

e

behooren ? - wat zal bet worden , daar zeker dezelfde R
cenfent, die onlangs R I N R Ett zoo moedig verdedigd heeft
tegen ik weet niet welke gewaande aanvallen, gereed ilaat
om onzen Dichter gelijken dienst to bewijzen? Voorwear
een gevaarlijk man, die (waaraan wij tegen iemantl als den
Beer K I N KER evenmin zouden hebben durven denken, als
wij er eenige neiging toe gevoelden) onze beoordeeling far.

castisch ('`) noemc, en teffens beweert, (fchoon wij wetlr
niec we ten, hoe men dit knoopen kan) dot wij onder dit
voorkomen een ongunftig oordeel hebben willen verbergen ;
em nu van andere even bitfe , fchoon ook even malle , verwijten geen woord to fpreken . Ja, gewis ligt de roede reeds
wederom voor ons vaardig I Welnu, fe florent liberates arses ; zoo bevordert men bet gebied van licht en vrede ; en,
maakt men zich dan ook geene vrienden van den onregtvaar .
digen Mammon, zoo verbindt men welligt dezen sin zich,
'ten prljze van zijne vrienden . Dit laatile is voor velen weer
g4(") Wij lazen eerst Socratiich ; zoo weinig waxen wlj op
bet gennemde verwijc gevat, en zou bet ieder zijn, die zich
onze beoordeeling herinnerde . Doch , ons ook then Wil niec
bewust , zagen Wij nader toe, en
hoe gekker.
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galimathias ; doch , die bet verflaat, re,ne bet ter harte l
Wij gaan,, zonder verdere vooraffpraak, tot onzen Autheur
over.
Wij zullen bij bet werktuigelijke zijner poezij niet fIfl .
Roan, noch daarop raimerkingen maken . Men kent die reeds
genoegzaam ; en bet zai niemand moeijelijk vallen, door vergelijkiug onzer basic Dichters onderling, elks flerke of zwakkere zijde, in dit opzigt, nit to vindea . Hat komt bier in ..
zonderheid aan op de behandeling van bet onderwerp . En
wij gelooven gaarne deq Dichter, dat hem de verzameling,
fchifting en fchikking der bouwftoffe al heel war moeite k ost.
re . Doch, van den anderen kant, zak hij voor zich zeiveu
ook weiligt bijkomende genoegens en voordeelen nit daze be .
zigheid en infpanning getrokken hebben, welke bet bezingen
van gemakkelijker, maar sevens onbeduidender, flof niec kan
opleveren. Na veel gehoord en gelezen re bebben, betuigt
bij bet beste to hebben willen kiezen uit de onderfcbeidene
gevoelens en flandpunten, om den mensch wijsgeerig to be .
fchouwen . Ons dunks, deze wil is zigtbaar, en niet ongun .
itig zigtbaar, in zekere ruimte van gedachten, binnen geene
al to naauwe perken van een enkel leerftelfel hepaald . Nog
beret zou welligt bet flak zijn uitgevallen, waren al de ont .
teende denkbeeiden, door eeu langer verblijf en bewerking in
hat brain of de borst des Dichters, meer gemfimileerd en
als geheel zijne eigene wedr to voorfchijn gebragt geworden.
Wij zeggen, welligt ; want wij geven ons oordeel voor geene Godfpraak , zoo min als wij dat van een' ander daarvoor
sannetnen . En zoo is bet ook behoudens becer, dat wij de
ontwikkeling van den mensch, door eigene kracht alleen, uit
den allerlaagften dierftaat, overdreven, ja op eene wijze voor .
gefteld achten , die niet waar kan zijn , en, in zoo verre, tegen de diehterlijke waarheid zondigc . Wij willen hierom, nog.
tans, alwedr niet vechten, en betuigen alleen, dat ons de
eerlte Zang, nit hoofde van dit monflerachtige, als van een'
worm, die in bet flijk kruipt , ja niet eeus kruipt, en zijne
inwendige vermogens door looter wankiank en afzigtigheid
aan den dog legt, min heefr behaagd . Liever zien wij den
eerften mensch, als een kind, aan de band van Naruur en
Voorzienigheid , de fteile boon langzaam en met vele kronke .
lingen optreden . Doch ook dit is een bijzonder gevoel en
gevoelen, hetwelk de Dichter zich niet behoeft to laten op .
drip.
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dringen. Hij heeft bet fchoone van zijn fluk, en den hoogen
]of van zijnen mensch, voornamelijk verbonden aan de kracht
der tegenftelling, bet moeijelijke der worfteling, eu den vetbazenden afiland, door eigen' cooed en kracbt alleen afge_
legd, nit de laagte der verachtelijkfte dierlijkheid, tot de
fehitterende hoogte eener vrije en zetfgenoegzacae deugd .
Moeijelijk is zeker deze gang to befchrijven : geen Wijsgeer
beeft hem ons nog immer duidelijk kunnen maken ; veer
is dit van den Dichter to vergen : doch treffende verichieten,
heerlijke partijen heeft hij ons , bij menigte, in denzelven aan&
gewezen ; en vooral de fchilderij van hetgene de mensch, s
bet volbrengen der eerlle heldenilappen, dadelijk is, meest
in den tweeden Zang voorkomende, is meescerlijk . Ook de
uitLveidingen over fchoone kunst en idealen, fchoon bier of
dear misfchien to veel near bet fysteem riekende, ziju den
man waardig, die, geboren lieveling der Zanggodinnen, nooic
van eene derzelve fpreekc, of bet is in hemelval . En bet
lot van dic boek is zoo gepast en voortreffelijk, dat wij,
voor een oogenblik, beklaagden, dat bet niet tenalgemeenea
beiluite had kunnen worden gebezigd .
Het meest van alle , nogtans, heefc ons de derde of last •
fte Zang gefmaa!tt . Tegen onze verwachting : want wij hotrden, over bet gebeel , de zinnelijkheid voor dich :terlijkV
onderwerp dan de rede ; en de aankondiging van fcties, die
dit werk opbeuren en verheldcren moesten, ilemde ons tit
to gunUiger . Inderdaad, die tusfchenfprekers komen er wet
aardig in ; mast bet geeft ons toch wear een mooi tooneel,
en hetgene zij zeggen is regt goed . Hoe gepast is b . v. bet
beeld van den hoogen eik , die zijne kruin wel ten hemel vetheft en zijne takken in de verhevenfte luchten wiegt, maar
echter in de aarde rust en fteunt 21s bet nederigst kruid, its
den mond des lasteraars van 's menfchen grootheid I En eveno
wet verdwijnen al zijne drogredenen voor de caal der wan .
held . Niet dat wij alles in proza beamen, - dat de Chris .
telijke demoed er geene gewigtige aanmerkingen op zo s to
maken hebben . Mast de Dichters zijn, in een' eigenaaadigesa
2~in, meest Bovenvaldrijvers, die den mensch befchouwete,
vie er feyn follte, zoo als hij zich ten minfte denken last : de
mensch van RANT ; en dan heeft de man in bet bosch wt4
gefproken . Vervolgens words de fom opgemaakc, en de re .
kening gefloteu ; en wij beklagen ons regt hartelijk, dat w4
dit
~
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dit een en ander niet gebeel kunnen overnemen . Men zon
dan niet flechts den inhoud , maar ook bet meesterlijk penfeet kennen, welks laatile trek bet zegel der hoogfte kunse
is. Ontvangt ten minfte lets!
Ik zag hem , daar hij lag, verworpeling op de aarde,
En hoe natnur niets deed, dan dat ze nit dwang hem baarde,
Geen onderhoud hem bood, dan waar hij woest naar greep,
Toen nooddruftsklaauw bet eerst hem de ingewanden neep .
Ik zag, wanneer die nood hem floeg met raaije pezen,
Gedwongen, wagglend uit zijn' flaap hem opgerezen,
Zijn' gang beproeven met de zwakheid van een kind .
Dat in een hoopje ftofs een' berg van wedrfland vindt .
Ik zag hem, eerst als worm, in llijk en flof vergeteu,
Nu boven 'saadlaars vlugt, de hemelbollen meten,
't Heelal doorgronden en hervormen ; al zijn' fchat
Afwegen in een fchaal , met juiste hand gevat,
En nit al 't denkbaar fehoon een nieuwe fchepping telen,
Verfiommend voor natuur, door werking van tafreelen .
Ik zag hem met zich zelv' voor 't laatst in bangen flrijd .
Der driften muitgefpan kwam vlammen op zijn kroon .
Maar 'k zag, toen bij flechts wilde, ook hier zijn godheid fpreken .
Zoo fchijnt, bij 't opgaan van 't ofnwolkte morgenrood,
De zon een niets, een beeld, van kracht en gloed ontbloot,
Dar flepend, langzaam ftapt in vochtige gewaden,
En moeilijk 't hoofd verheft, met dikken damp beladen .
Een drom van wolken werpt een' flagboom voor haar' voet,
Giet zeeen waters nit tot dooving van haar' gloed ;
Zij treedt vast hooger nan, maar vergt de hulp der winden,
Om dot der nevlen kloof hec eerfle fpoor to vinden ;
Nu vaart zij fleiler op, fleunt op zich zelve alleen,
En jaagt voor 't gloeijend oog de dikfle wolken been .
Daar flaat zlj dan in 'c einde, als vorst van 'shemels tranfen,
En de aarde buigt zich nedr voor de almagt van die glanfen ;
Geeu nevel waagc zich meer nabij 't verterend licht,
Als 'c door bet fleilst der lucht zijn glodnde fchreden rigs .
Ce-
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Ceflachtkundig Jaarboekje voor 02o, met gefchiedkundige,
fiatistieke en andere bijvoegfelen. Te AmJlerdam, bij de
Wed . G . A . Diederichs en Zoon. In i8mo . 277 BI. f 2 . : . :

Under dezen titel ontvangen wij bier, i .) eenen volledigen,
welbewerkten dimanak, met al de Kalenders, en zoodanige
bijvoegfelen, van Reductietafels onzer Munten, aanwijzing
der Jaarmarkten , en Tarif der Zegels enz. , dat to dezen aan.
zihn niets to wenfchen overig blijft. Voorts, 2 .) Geflachtkundige Merkwaardigheden der Souvereine or/len -Huizen ran
Europa, zoo de tegenwoordig levende Hooge er/onen , als der.
zelver vroege afflamming aangaande, met naauwkeurige zor .
ge, zoo bet ns toefchijnt, bearbeid, en voor ons Nederlanders vooral belangrijk, om de Genealogie van alle Vor .
ftenhuizen van Nasfau, en her regerend Koninklijk Hnis in
bet bijzonder. Algemeene Stamtatelen zijn bier bijgevoegd .
3.) Ridderorden en Eerteekenen der Souvereine Staten van
Europa . 4 .) Chronologifche en Synchronistifche of Tijdreken .
enGlijkt dskundigeTafelnoverd Gefchiednis,vornamek
lijk van Europa ; loopende van de fchepping der wereld tot
1819 van onze tijdrekening . 5 .) Verdere flukken van ver.
fcheidenen inhoud; zijnde : Bijvoegfelen tot de ftatistieke Tafel van Europa, enz . Eenige woorden, dit Jaarboekje aan .
gaande ; waarin , natuurlijk, de waarde van hetzelve, boven
andere , en bijzonder boven den Cothafchen Afmanak, met
ophefs genoeg, words geroernd, en de geleerde vervaardiger
zijn ongunftig gevoelen to kennen geeft over de verfiering
met printjes van zoodanige Alinanakken . Nog cenige biy.
voegfelen tot bet ge1lachtkondige gedeelte wan bet Jaarboek .,
je . Achteraan de vier Stem- en twee ftatistifche Tafelen .
De, ons onbekende, buiten-ambtelijke Jlatistifche Schrij.
Yet-, zoo als hij zida noemt, heeft een zeldzaam talent tot
aaneenkoppeling van woorden . Wij hebben b . v. eene vrsom .
ssaar(lige- mieren - drift, -Neurenberger en Augsburger kindeglen -fpeelgeeds .printjes, en een grooc aantal aackre foorrgelijke
nienwe woorden, aan hem to dankea . Aher vooral heeft
bij zijn vernuft gefcherpt en zijne pen verfneden tot bet leve,
ren van eene foort van betoog . ter inleiding op hetge-ne wi
als No. 4 in dit Jaarboekje opgaven, waarin hij eeoc N ed#
toe •
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toenemende volmaking van bet menschdom en de inftellingen
bij betzelve wegblaast, en in ieder opzigt betoogen wil, dat
het menschdom, in bet wezenlijke, federt duizende jaren
herwaarts, oin niets gevorderd is, maar het oude wexenlijke
telkens, alleenlijk order veranderde formen en namen, terug
gekomen is, en aldus heden nog hetzelfde is, wat bet Year die
dAjzende van /aren was . Bpi dezen zijnen arbeid zoekt de
buiten-ambte/ijke flatistifche Schrijver zich buiten fcliot to
houden, door to zeggen, dat bij alles maar door enkele losfe
arenken aanduidt, en geene deftige prijsverhandellngg over den
sverrang der oude of der nieuwe volken fchrijft ; terwijl hij
oppermagtig, ten flotte, deze ziine (ja wet losfe!) wenken
beflukt met een : weg met het omwentelingen-zwangere en ver%oesting-barende flelfel eener metaphyfek-gedroomde aardfche
menschdoms-volmaking! - Goed en kwaad, waar en onwaar
vindc men bier natuurlijk ondereen ; en bet is wet mogelijk , dat
tier of chat iemand zich door s mans drogredenen last om
den tu3n leiden . Domheid en heerschzncht vinden nog at .
tijd hare voorfpraken en toeluichers . Her lust ors Wet,
in bijzonderheden to gaan ; wij zullen San ons ubliek flechts
jets ter proeve voorleggen, hetwelk , indien wij ons niet be .
driegen, den redeneertrant van de oude en latere mannen e
Societate defu dadelijk herkennen doet :
,, Er is ddn fluk vooral, waarin onze nieuwe en nienwfle
„ anrdbewoneren waanen , ontegenfpreekelijk verre boven die
„ der tijden des ouderdoms verheven to zijn . de duizend.
„ tongige boekdrukkunst!
En deze zoo hooggeroemde
„ cover-kunst, in war opzigten doch heeft zij ons boven
„ de oude volken verheven ? Wat nieuwe ongehoorde daden
„ beeft zij ons doer nirvoeren, welke wij Met even eens in
„ de oude wereld ontmoeten? Laten wij zien I - Van deze
„ hooggeprezene druk-pers, naauwelijks eerst geboren, was
s de eerfle wrange vruchc reeds eene droevige fcheuring in
„ de aloude +ddne Kerk van Christus ; tie tweede eene zord„ vloed van gefchriften (b . v. eens Ulriks Y . Hutten enz.,
• genoegzaam veroordeeld door de afkeuring des wijzen
• grooten Erasmus v. Rotterdam), welke, de vrijheid des
„ gewetens in bet godsdienftige kwalijk overbrengende en
• uitrekkende tot her fl :aatkundige, zoo middelbarer als on• middelbarer wijs sanleiding gaven tot de twee naastvolgen• dt heillooze gewigtige gebeurtenisfen, den vrijbeids . en
x
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gelijkheids-oorlog der duitfche boeren en den zich noemenden godsdienst-oorlog, waarvan da eerfte dreigde,
met Duitschland to begiunen, geheel Europa tot eene Jacobijnfche woestijn to waken, terwiji de tweede den
godsdienst, welken de wederzijdfche parceijen voorgaven
in zijnen luister herftellen of handhaven to willen, onbe, fchaamd ontwijdde, door onder diens masker eenen der
• wreedfte birtertle burger oorlogen to voeren. Ziedaar dan
„ in deze vier eerftelings-drukpers- vruchten , godsdienst .
• fcheudng, vrijheids-razernij, gracchisch-jaeobijnfche goes
oorlog, als bet ware de
„ deren - gelijkmaking en burger,
„ prototypen aller verdere vergiftigde vruchten, die deze
„ zelfde toveresfe, over den loop ook der naastvolgende
• eeuwen barer wereld-overheerfching, aan bet geteiscerde
• menschdom periodiek moest opleveren en gelijk eene twee
• de doos van andora over hetzelve verfprelden 1"
Dit Geflachtkundig Jaarboekje heeft (dunkc bet u ook
lifer , Lezer?) dus ook nog een ander doel, dan hetgene wij
saar den ticel verwachten zouden ; en bet is in ons oog ge.
lukkig, dat zoo min de verlichte flaackunde als de geest des
tijds zich door fophismen laat zwenken .

•
•
•
•
•
•

De oedel op reis em zijnen Heer to zseken . Eene avontuur .
Iijke oedelgefehiedenis. Uit het Hoogduitsch . Te Leeuwar.
den, bij Steenbergen van Goor . 1819 . In kl. 8vo. 536 Bl.
f 5-2- .
her arme, verdwaalde, trouwe beest (loot eindelijk tusfchen
zijnen beer en een regt lief meisje
tie eeu gelukkig huwelijk ;
HIM war her arme beest op zij
omdolingen niet at lijden
moest! Men begrijpt waarlijk niet, hoe een bond bet ver .
dragen en overleven kon . Nu, thans heeft hij Loch regt
goede dagen, en bij al zijne rampen heeft hij veel menfchen .
en wereldkennis kunnen opdoen . Dat ook de lezer bier zoodanige kundigheid verzamelen kan, is niet de gering(te waar.
de van dit boekje . Wij vonden hetzelve doorgaans luimig ge.
fcbreven, en prijzen bet gaarne ter lezing aan in eon anders
Terloren oogenblik .

Less
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Lesfen der Wijsheid, in Tafereelen uit de Romeinfche Gefehie .
denia, voor Kinderen nit den befehaafden ftand . 's Hage,
Bmfferdam en Breda, hij van Cleef en van Bergen . 1819.
In gr. 8vo . IV, 48 BlA f i - i6 . :
Ilet hoofdoogmerk van den uitgever dezer Tafereelen is, ge .
3ijk hij zegt, niec zoo zeer, om zijne lezers bij deze gelegenheid eene of andere nuccige les op hec hart to drukken,
als wel, om hun door voorbeelden to leeren, welke vruc!it zit
van de gefchiedenisfen plukken kunnen en moeten . Waarlijk
een uitmuntend oogmerk, indien de manier van voordragt
daaraan beantwoorde! Het komt, namelijk, in werkjes, voor
Kinderen gefchreven, inzonderheid op den zoogenaainden kin .
dertoon aan. Sommige fchrijven al to kinderlijk , andere niet
kinderlljk genoeg. Door bet kinderachtige to willen vermij .
den, vervalt men dikwijls in eenen al ce manueljjken ftiil , ea
zoo omgekeerd . Zoo vinden wij b . Y . den volgenden zi,gu
bl. 14, van ce langen en moeijelijken omvaug, niet slice"
voor jeugdige, maar oak voor bejaarde lezers : ,, De jonget
lingen, half onckleed aan then pawl gebonden, zijn zijne b ei.
d e zonen, die, vrienden zijnde van de zonen des verdreve.
nen Konings, omdat ze met hen deelden in bunne uirfpatcquu
gen ea ongebondene vermaken, met eenige andere jonge lie .
den, die, even flecht als zij , niet verdragen konden , dat de
zedeloosheid door wetten beteugeld werd, bet voornewen
opgevat en zich door eenen eed verbonden hadden," en z,
paarenb,oven vreezen wij , dac er hier en daar to veel keiinis
van de Romeinfche gefcbiedeuis bij de jeugdige lezers voor .
onderfteld
d words, en de toepasfingen fomtijds al ce verheven
zijn . 1Vaar het is goed, dat er vele en verfehillende kinder .
boeken zijn, daar de viugheid en vacbaarheid der jeugd ook
zoo verfchillende is ; en als papa zijn zoontje bier en daar,
*Is hij hapert, eenige woorden van verklaring toefpreekt, kau
ook dit werkje eane nuttige pleats in de kind erbibliocheek
behleedep.

BOEKBESCHOUWING.
herhandelingen, rakende den Natuurlijken en Geopen.
baarden Godsdierrst . Uitgegeven door T E Y L E R'S
Godgelcerd Genootfchap . XXIXfIe Deed . Te Haar .
lem, bij J . van Walrd en Comp . 1818 . In gr . 00,
148 Bl- f a-5- :

?S anneer wij in iSi5, bij de uitgave eenerLatijnfche
rijsverb andeling van den Hoogleeraar B o R G E R, door
T E Y t, E R's Godgeleerd Genootfchap met goud bekroond, ons verwonderden en ook beklaagden, dat de .
zelve onvergezeld van eene vertaling in bet licht ver.
fcheen , durfden wij ons beloven, dat zulk eene blijk.
bare inbreuk op den bekenden inhoud van T E Y L E R'S
viterfien evil geenszins herhaald zoude worden . Eerbied voor betgene heilig is bij elk regtfchapen man,
de begeerte eens ftervenden, en bet doel dier f1ichting,
om, vooral in ons Vaderland, godsdienftig onderzoek
en verlichting to bevorderen door bet verfpreiden van
ware kennis, ftond immers, vertrouwden wij, aan
Heeren Beftuurderen genoeg de oogen to openen, om
to beletten, dat zij niet andermaal vielen over den .
zelfden fleen . Maar, hetgene wij naauwelijks zonder
eenen blos over Heeren van zoo aanzienlijken fland in
de maatfchappij der letteren belijden mogen voor onze
Landgenooten, is gebeurd, en wel met eene tweede
Latijnfche Verhandeling van den beroemden B o R 0 E R,
door bet Genootfchap vereerd, maar door Directeuren,
als een ander Concilie, welligt gevaarlijk geacht om
gelezen to worden door onze leeken ! Dan, onthouden
wij ons to oordeelen, zoolang die groote Mannen zich
niet verwaardigen , een enkel woord to zeggen tot h un .
n e verdediging . Want ligt verdienen zij wel onzen ]of
wegens hunne bezuiniging, die , ftelt gij her denkbeeld
EoEKB ESCH . 1820 . No . 6 .
van
I
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vats wetenfchappelijken opbouw flechts ter zijde, voor .
zeker aan den naam van T E Y L E R 'S rijke Nalatenfchap
een aasje gewigt zal toevoegen ! Immers de uitdeeling
van zilveren Medal'es is federt jaren uitgewonnen ; de
vertalingskosten en drukloonen van rijsverhandelingen, in onze tale overgebragt, zijn nip ten tweedenmale
befpaard ; en zoodanig zelfs was de waakzaamheid des
Iiettuurs op den gekruisten penning, dat zij, door de
kleenheid van oplage ter perfe, derwijze de uitgaven
bezuinigd heeft, dat niet eens aan de eerJle aanvrage
der geleerde wereld , dit nieuwe werk van s o R G E R
gretig verlangende, konde voldaan worden . Ziet daar
de Opvolgers van wijlen T E Y L E R in bet beheer van
diens Nalatenfchap ! Zijne fchim vergeve hun bet zondigen tegen zijnen laatflen wil! Wij kunnen, wij mo .
gen zulks niet .
Maar komen wij tot onze taak, om onze Lezers ,
zoo veel ons bef'ek gehengen mag, eenigzins bekend
to maken met dit werk van onzenLandgenoot, allezins
den Leidfchen Hoogleeraar waardig . Zeer gevoegelijk
liet zich bet uitgebreid en veelbevattend vooritel in
cen viertal vragen fplitfen ; namelijk, I . Over de oor .
waken van hot hedendaagfche Mysticismus Nj Godgeleerden en f''yijsgeeren . II. Of hetzelve voor Gods&enst
en Deugd al, of niet, verderfelijk zij ? III. En, zoo
ja, door welke middelen is de verdere voortgang -van , hot
kwaad to Il&iten ? IV
. Tot hoeverre kan cn moot hat Ga.
noel, in het oordeel en gebruik, zoo van Natuuxlijken
als Geopenbaarden Godsdienst, der Redo to help kwmen
en hare plants vervangen ? -- Vanhier derhalve ontleent de Schrijver den leidraad en hoofdverdeeling z4nor Verhandeling, welke hii opent met eene keurige
Voorrede, ten grondflag dienendevoor bet geheel . Bier
onderzoekt hij zielkundig, nit de gefchiedenis- en voor .
handen zijnde bewijzen, waarin de aard, oorfprong en
f1rekking gelegen zij van bet Mysticismus in hot algemeen, van zeker geheimzinnig, dweepachtig Godsdienst-gevoel, onder dozen naam bekend . Want in
den
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den mensch laat zich een tweederlei zielsvermogen
waarnemen, van denken en van gevoeten,, tusfehen
welke zekere gelijkhreid van beoefening client onderhou .
den to worden, opdat niet bet fterkere den boventoon
krijge en bet zwakkere overftemme. Redo ziet naar
buiten, en tracht door befchouwing de voorwerpen
rondom haar to leeren kennen . Het Gevoel bepaalt zich
tot eigene gewaarwordingen, en bet befpiegelen of
toetfen derzelve . Waar Rede alleen gezag oefent, verliest zij zich in fchoolfche fpitsvondig?ieid en ijdele
haarkloverij, die bet harte koel laar . Gevoel, daaren .
tegen, flaauwer getroffen door eenvoudige en Mare,
dan door de ineenloopende (concrette idea) en meer
duistere bevinding van zaken, ftelt luttel waarde in,
en hat in bet einde, bet koude navorfchen der Rede,
verdiept zich in zich zelf, en duldt geenen twijfel aan
zijne uitfpraak . Zoo waren van onds de Mystiek-n en
hunne Godsdienftigheid. Geene belang(telling in Rede
ligt ten grond dier dwaling, die van elders hare begrippen omtrent God en Godsdienst voorgaf to ontlee .
nen . Doorgaans neemt zij eerre Hemeltche inblazing
aan, om de getuigenis des harten to Raven, en de
verbeelding voltooit ras bet begonnen week ., door zich
in nafporing van bet oneindige to verliezen, en de
naauwfte vereeniging to zoeken met God, bet BeginflL
van alles. Vanbier de afzondering van de wereld,
montliken-ftrengheid, en ook die verbolgone drift,
welke, indien haar waan en bijgeloof beftreden words
of wederfproken, in toorn ontvlamt, en, met dolle
woede, tot vervolging dreigt nit to barften .
I . Na deze inleidende Voorrede treedt s o it G E R ter
nafporing der oorzaken van bet Mysticismus, bijzonder'
van bet hedendaagfche der JVijsgeeren, daarin van bet
algemeene verfchillende, dat bet van de Verbeelding, en
niet van bet Gevoel, uitga . Nogtans, a1voren daarvan to fpreken, ontwikkelt de ervaren Schrijver de overbelling, die in Duitschland, zoo door verval in Godsdienftigheid, als druk der tiiden, veler gemoederen uem .
de
2
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de voor mystifche aandoeningen en gevoelens . Bij den
ftrijd tegen flelfelmatige Godgeleerdheid en fymbolifche Boeken bepaalden zich de voorflanders van deugd
en vroomheid niet . Door S E M L E R , en die hem volgden, werd de Neologie ter bane gebragt, en bet uitwendig bewijs voor de Openbaring, benevens haar ge .
zag, en de gewone regelen van Schriftverklaring, aangetast . Nog verder ging Ii A N T , hoezeer hij den naam
en fchijn van aloude regtzinnigheid voorwendde . IIij
verwrong de Bijbelleer naar eigen` ftelfel van wijsbegeerte, door to wettigen, dat men in de Schriftuur alleen
eenen zcdelijien zin mdest zoeken ; en ras weergalmden zijne Echo's ter kerke, waarvan zeker de Heiland
en de zijnen nimmer gefproken hadden ; terwijl zij ook
van dezen niets overig hielden dan hunne namen , om
bet yolk to begoochelen . Geen wonder alzoo , dat bet
gevoel der menigte daartegen aandruischte, en naar eene
gelegenheid uitzag, om tegen zulk een verval zich to
verheffen . Geen wonder , dat eerlang bet zachte Mys.
ticismus van S C H E L L I N G opgang maakte, en, als
eene fekte der Esfeonen, uit den zuurdeefetn van Farizeers en Sadduceers to voorfchijn trad . Hier kwam bij
de geest der tijden : en bet viel voorzeker eenen s o r,r, E x niet zwaar to voldingen , hoe bet verlies van vrijheid, en wat op aarde dierbaar is, den warmen Duitfcher drong , om in zijnen eigen' boezem troost to zoeken, die dan ligt weggefleept werd door gezangen en
fchriften, vol van then tooverklank, waaraan een bevooroordeeld harte zich hechten wilde .
Echter de ftaat der Wijsbegeerte, waaruit bet Mys.
ticismus van S C H E L L I N G, F I C H T E'S leerling, opdaagde, en de ontwikkeling van deszelfs leere, was
bet voorname doel der gage . Eenen bewonderaar van
K A N T moge bet bevreemden , dat uit deszelfs fchole,
of die van zijnen navolger F I C H T E , eene , laat bet
zijn wijsgeerige, dweeperij met zaken van den Godsdietist ontftond, blijkbaar evenwel fpreekt bier de ervarenis , en trekt bet itelfel van s C HELL I N G naar hunne
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me beginfelen . Het moge waarheid zijn , ell B OR G E R
erkent zuiks ten voile, dat in de leer van K A N T, en
nog meer in die van F I C H T E , de zaden fchuilen van
ongeloof en ondermijning van alien Godsdienst, bet is
echter niet minder zeker, dat hunne wijsbegeerte van
eenen anderen leant bet Mysticismus begunfligde . Wij
kunnen hierbij niet toeven, gelijk onze Landgenoot,
door wien dit uitvoerig bewezen wordt . Maar bet al•
oud gezag der befpiegelende Rede betwist en nederge .
worpen zijnde, van iets to kunnen weten buiten degrenzen der zinnelijkheid, (buiten ons eigen Ik, vulgens
F I C H T E) zagen de verdedigers der geheiligde waarheden, door it A N T teruggedreven, evenzeer als de voorftanders zijndr leere, zich verpligt, om zaken des Geloofs op een algeineen menfchengevoel, raktifche Rede, of welk ander beginfel in ons gemoed zijn moge,
to vestigen . Want, gelijk voorheen na fcherpen flrijd
met twijfelaars de nieuwe latonisten ontilonden , zoo
daagde ooh eindelijk uit die fchool van Duitschland, die
zich tegen x u a7 E verzet had, bet ftelfel van s C H E LL I N G, welk nagenoeg inflemt met de gevoelens dier
Mystieken. Veel ontleende hij blijkbaar uit de fchool
van F i C H T E ; doch zijne leer hangt beter zamen , vermits hij, aan onze Rede niets overlatende, of zich aan
geen bewijs bekreunende, een geheel denkbeeldig ftelfel
fchept (Idealisnmus) , en beweert , dat de mensch door
inzien des verfands, of, zoo gij wilt, door zijne verbeelding_, tot voile zekerheid komt van bet onzienlijke.
Uitgaande van bet begrip, dat God Un en Al is, legt
hij het volrnRakte, onkenbaar voor ons denkvermogen,
to ontdekken door verftandig inzien , tot grond van zijne ftellingen . Dit detkbeeldig volmaaltte lent zich zelven, is alleen volkomen kennen : denken en gedachte
zijn daarin Un, nagenoeg als bet fchijnfel of afdrukfel
van bet hoofdbeeld ; want de taal is bier armoedig, ook
fchoon gij de woorden ectypus en archetypus in plaats
der onzen leest . De wereld, bet geheelal, zoo als zij
wezenlijk is in de voorftelling, die bet voltnaakte daarvan
23

2 34

VERHANDELINGEN

van had, niet zoo als dezelve ons toefchijnt, is bet
fchiinfel (de ectypus) van bet volmaakte . Eveneens zijn
bijzondere denkbeelden, of zakn, bijzondere trekken,
waaraan hex volmaakte lets mededeelt van deszelfs zelfflandelijkheid. Wij befcaan dus alleen voor zoo verre
wij zijn in bet volmaakte ; voorts zijn wij, en wat wij
voor aanwezig aanzien, bloote fchijnfels. Alles vloeit,
als ware het, in Mien oceaan van bet volmaakte zamen, is daarin op d nen voet ; denkbeelden en zaken ,
fchuon wij dezelve tegenltriidig wanen, zijn daarin
niet onderfcheidan ; en vanhier is de naam van Wijtbegeerte der Ecnzelvigheid (Identiteit) aan de leer van
S C H E L L I N G gegeven . Men bedriegt zich dus, diets
makende lets to zin, aanwezen to hebben , of vrij to
kunnen handelen , buiten bet volmaakte . Die verbeelding is eene afwijking (abfall) der gedachten of begrippen van bet eigenlijk volmaakte, (van deszelfs archetypes, of hoofdbeeld.) Afgefcheiden van het volmaak .
te, zijn wij in waarheid niet vrij, maar met ons eigen
of bevindelijk (empirisch) Ik onderworpen aan den noodlottigen gang der aardfche dingen . Zeer verkeerd bandelen wij daarom, indien wij ons aan zinnelijke verleiding overgeven, of wel de begrippen volgen van bet
veritand : alleen in beide gevallen zijn wij onfchuldig ;
want in den Nat der afwijking van bet volmaakte,
waarin wij zijn, kunnen wij niet anders . Maar, gelijk
bet volmaakte door inzien zich zelven leert kennen,
zoo, door ons zelven (als zijnde in bet volmaakte) in
to zien , en door ons to ontflaan van ons eigen (empi .
risch) Ik, vermogen wi'i ook to komen tot de kennis
van het volmaakte, en daarin weder to keeren . Dit nu
is Deugd, bet tegenoverflaande Zonde ; en alzoo warden wU wederom verzoend met God, herjeld in --vi/re
gunst.
Ziet bier de hoofdtrekken van s c H E L L I N G'S leere, door ons eenigzins ontwikkeld , vermits zij bet groote onderwerp uitmaken, waarover B o R G E R fchrfft
Veel overeenkomst heeft dezelve met s I N 0 z A 'S
wijs-
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wijsbegeerte, die de Natuur, bet zigtbaar geheelal ,
God noemt ; echter, volgens S C H E L L I N G, is de
wereld niet wezenlijk, alleen fchijnbaar ; zij is afgefcheiden van bet volmaakte, en niet God. Bij onzen
Duitfcher heeft bet geheele zamenftel zijner gevoelens
een geheimzinnig, duister en verward voorlcomen, en
is to eenemaal mystisch, gebouwd niet op redenering,
maar vloeijende uit een inwendig lithe, nit verftandig
inzien in ons zelven, onvatbaar voor eenig betoog .
Allen hinderpaal, die, naar de beginfelen van K A N T
en F I C H T E , eenen Mystiek beletten konde aan zijne
verbeelding bot to vieren, werpt S C II E L L I N G ter
neder . De zinnelijke wereld belemmert altoos de vlugt
der dweeperij, genegen zich in bet oneindige to verdiepen, en zoekende om vereenigd to worden met God .
Maar, volgens S C H E L L I N C, is alwat ons omringt ,
en zelfs ons eigen Ik, een wezenlijk nict . Wij bef'aan
alleen in bet volmaakte, en, in onzen ftaat van fchciding vats hetzelve, moeten wij pogen, daarin weder to
keeren . Die verheing van ons zelven boven bet gezag
der Rede en de zinnenwereld, door inzien in ons zelven,
of verbeelding, maakt , dat de Godsdienst van s c ii E LL I N G en de zijnen , naar hunne leere , nets anders
words dan Dichtkunst .
Altoos heeft dweeperij iets zachts, verteederends en
wegflepends, met name voor vrouwen . En, nadat
s C H E L L I N G de wijsbegeerte, tot hiertoe eene flugge
e1i deftige matrone, als eene jeugdige fchoonheid tooide,
en geleidde in den kring der befchaafde wereld, verlokte dit velen, om naar den naam van w1jsgeer to din •
gen ; en bragt bet vernuft, gelijk B 0 R G E R toont , de
misfelijkfle toefpelingen voort, welke men niet zonder
lagchen leest. De Godsdienst vooral der rotestanten,
die verftandsverlichting en zedelijken opbouw ten doel
heeft, mishaagde den Schellingiaan, bij wien verbeelding en gevoel moest werken, en die van den predikfloel zijne gedichten uitgalmde . Nog meer was dezen
tot aanftoot bet koude van hunne lkerkzeden : men betreur4
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treurde bet geniis der oude Griekfche heiligdommen en
tempelpraal, met zooveel fmaak als kunst ingerigt . Ja,
bij mangel van deze, belde men over naar bet geheim .
zinnige, en bet pralende van den Katholijken dienst
voltooide bij velen den afval ; terwvijl alleen de weerrin
tegen des aufen oppermagt andere wijsgeeren van dezen rempel belang deed ftellen in den naam van roteslanten, die voor bet overige zich op deze of gene wijze
hechten aan bet geheimzinnige van mis en outer, en
bet zinnelijke der Moederkerk , bekwaam om her gemoed to verhefen tot bet volmaakte, in onzen Eerdienst terugwenfclien .
(Het vervolg en fof hierna .)

Sermons de A . L . C . C 0 U R E L . A Am (lerdam ,
chez S. Delachaux . 18ig . Sve . Vl . 197- f 2-i2

H

et voor ons liggend boek verdient in meer dan r n
opzigt de aandacht van bet ubliek, dat in bet lezen
van godsdienftige fchriften behagen vindt . lIet is bet
werk van een' jongman, die, in Frankrijk geboren,
en aan eene Franfche Hoogefchool gekweekt, met zijne preken onder onze Landgenooten eene toejuiching
verworven heeft, hoedanige naauwelijks aan onze be .
roemdfte Kanfelredenaars, doorvoed inet grondige geleerdheid en verfierd met den fiinften fmaak, mogt to
beurt vatllen, en die, ten gevolge van dezen opgang,
thans eene der eerfl :e plaatfen in zijn Kerkgenooti'chap
bier to lande bekleedt.
Een opmerkelijk verfchijnfel
voorwaar! Befchouwen wij bet werk van den Heer
C 0 U E R E L op zich zeive , of in betrekking tot bet
hand zijner geboorte en de plaats van zijne vorming tot
den predikdienst - in beide opzigten is hetzelve be .
langrijk .
Mogen wij van den geest, die in deze ftukken heerscht,
tot den geest der Hoogleeraren befluiten, waaraan de
kwee .
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kweeking en opleiding van jonge redikanten aan de
tweede Franfche Akademie (Montauban) is toevertrouwd, dan hebben wij alle reden ons to verblijden,
dat men aldaar, niet verblind en weggetleept door de
ligtzinnigheid en bet ongeloof, die zich in zoo velerlei
gedaanten vertoonen, blijft vasthouden aan bet Evan .
gelie, als Goddelijke Openbaring, en aan Jezus Chris .
tus, als den Zone Gods en den behouder van zonda .
Tell . Deze regt fchriftuurlijke en Evangelifche denk .
wijze ftraalt in deze Leerredenen overal op bet beerlijkst door, en de invloed van dezelve op hart en levee
wordt allerwegen met nadruk en warmte voorgefteld .
Wij kunnen echter niet ontkennen, dat wij bier en
daar dcnkbeelden hebben aangetroffen, die eenen verouderden fmaak in de behandeling der Godgeleerdheid
en in bet voorftellen van godsdientlige waarheden to
kennen geven, en ons tijden herinneren, toen de Uitleglcunde, deze denig ware grond van alle Godgeleerdheid, nog niet die hoogte had bereikt, waarop dezelve
in onze dagen that . Wij bedoelen bet zoogenoemde
allegorifercn, waarvan deze Leerredenen veelvuldige
voorbeelden opleveren . Zulke fpelingen toch berusten
op eene verkeerde befchouwing van den Bijbel, als
boek van onderwijs en flichting ; zij verraden wezenlijk gebrek aan zuivere uitlegkunde , en laten hoofd en
hart ledig, bij al bet zinrijke, verduftige en fraaije,
dat dezelve onderfcheidt, en ze voor fommige toehoorders bekoorlijk maakt . Langen tijd bleef men aan de .
zen valfchen fmaak vasthouden ; zelfs een o R o r i u s
(bet zij met eerbied gezegd voor dezen onfterfelijken
naam) kon zich daarvan, bij de verklaring der H .
Schrift, niet geheel losmaken ; en men heeft bet alleen
aan de nieuwere uitlegkunde to danken , dat men van dit
allegoriferen bij de beste Duitfche, en vooral Holland .
fehe, redikers geene fporen meer vindt .
Befchouwen wij deze Leerredenen op zich zelve,
clan voelen wij ons gedrongen , to erkennen , dat de
verdienfen, die ze onderfcheiden, niet gering, nosh
ge .
S

gas

A . L . C . CO

UEREL

igewoon zijn ; en kunnen wij ons den ongemeenen op .
gang verklaren, welken de Heer C 0 U E R E L als re.
dicker hier to lande gemaakt heeft . Waarlijk, zulk eene
keurige taal, zulk een gekuischte Nil, zulke fraaije
fehilderingen, zulke verrasfende wendingen, zulk een
booge oratorifche toon, als wij bier ontmoeten, kunpen hunne werking niet misfen, en moeten de toehoorders wegflepen, vooral wanneer hierbij konat cene
yoordragt, gebouwd op een' zeldzamen aanleg voor ui .
terl#ke welfprekendheid, en gevormd naar de grootfle
modellen in de kunst van nabootfing . Dit verdienllelijke wordt niet weinig verhoogd door veelvuldige trekken van zuivere wijsbegeerte, van fijne nlenfchen- en
wereldkennis, en van grondige fludie van bet tnenfcheJijk hart, waardoor bet prakrikale van deze preken aanwerkelijk wint . Maar joist dit voortreffelijke kan voor .
a l jonge redikers ligtelijk verblinden voor bet min
volmaakte en zelfs gebrekkige in deze f ikken ; en bet
is daarom van belong, dat dezelve in openbare beoor
deelingen
n onpartijdig worden gewaardeerd . Anderen
.zijn ons voorgegaan, en wij hopes, door once vol
gentle aanmerkingen, ook bet onze hiertoe bij to
dragen.
De eerfe Leerrede, over Handel . V: 38, 39, is u .itgef'proken to arijs op bet Eeuwfeest der Kerkhervorming .
Men moet hierbij echter bedenken, dat dit in een
Roomsch land plaats had, alwaar de viering van dat
feest niet geautorifeerd was ; want bet is flechts van
ter zijde, dat dit, onderwerp behandeld wordt , zijnde
de toepasfing tolerantie . Fraai is bier de inleiding
In tijden van rust flaapt elk doorgaans ujede voort ;
maar feekt bet onweer op, dan loopt elk gevaar, zich
blindelings in den een' of anderen froom to werpen , en
dien to verflerken . Zeer kort is de ontvouwing der ge.
legenheid van bet gefprokene, die intusfchen voor alle
tekstverklaring moet dienen . Vervolgens wordt, I .
eerie verkeerde opvatting tegengegaan ; die der onverfchil-
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fchilligen, der afkijkers van de uitkomst, flechts met
bun belang raadplegende . Gepast en fchoon ! U . Words
Gamaliel's uitfpraak geftaafd door de aanmerking, dat
de waarheid, vroeger of later, altijd zegepraalt, de
dwaling moet zwichten. Dit is wat flerk gefproken,
en door de opzettelijke beantwoording van ingebragte
zwarigheden, waarbii aan Mohammed's leer gedacht
wordt, (met welke de hervorming in rrankrijk zelve
ligt to paren was) niet genoegzaam verdedigd . ja,
ligt dat Gamaliel, indien hij kon, wel gezegd bad :
Dat is mime meening niet .

Onderfeheid bet geval,

dat gij wat heel fuccinct hebt opgegeven .

III .. Zau
misfchien met II kunnen vereenigd zijn : In bet oogen .
blik van den twist ziin de gemoederen to veel verhit .
Doch de rediker voegt er bij : Aangezet door allerlei
verkeerde bedoelingen ; en daarom raadt de Wijze tot
zachtheid : Laat ze begaan .

Alles echter zeer kort .
IV. Wordt bet godvruchtig uitzien naar de Voorzie
nigheid,, die de geringile perfbnen en gebeurtenisfen
fomtijds tot groote einden doet dienen , als grond voor
Gamaliel aangevoerd . De wijze echter, waarop edit
ontwikkeld wordt, fchijnt ons meer fraai, dan kiemmend .

V. Bevat inzonderheid de reeds genoemde toe,

pasfing, over bet geheel w81 behandeld.
Rec . heeft over deze zelfde ftof bij eene gewone gelegenheid gepreekt, en merkte toen, na de uitbreiding
van den tekst , aan : „ Wanneer wij de zaak oppervlakldg befclouwen, dan is bet onderhavige geval gebeel
bijzonder, en voor weinig algemeene toepasfing vatbaar ; immers dfitir alleen, waar Goddelijke openbar
ring, of roeping, wordt voorgewend ." En hij v oeg.
d e er vervolgens bij : „ Doch wanneer wij op de omflandigheden letten, naar de oogtnerken van den wij .
zen fpreker raden, en bet geflelde zoowel menachkun .
dig als redekundig molten befchouwen, dan doet zich
een geldiger voorfchrift voor elks gedrag op . Welke
toch de grond zoude mogen ziin, en hoe ieder daarover oordeelde, dit was b)ijkbaar, dat gloeijende geestdrift
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drift de vrienden van Jezus had ontvonkt en vele dui .
zenden des yolks had aangettoken ; niet minder klaar
was bet, dat de Raad zelf om velerlei redenen tegen
hen verbitterd was . Hoe ligt kon bet dus gebeuren,
dat deze y zoo al niet geheel mistastte, althans veel to
ver ging, onregtvaardig en wreed werd? En hoe waarfchijnlijk zou, bij de anderen, deze hardheid op verbittering, opwakkering en bevestiging in hun gevoelen,
voor verbetering en dooving, uitloopen?" Enz .
Nu komt bet Rec . voor, dat de eerfle dezer aanmer •
kingen voltlrekt noodzakelijk is, en dat derhalve dergelijk eene redenering, als de volgende bevat, ook niet
wel gemist kan Worden . Als geheel, voldoet hem dan
deze Leerrede ook niet ; fchoon er veel waars, fchoons
en gepasts in dezelve gevonden wordt .
De tweede Leerrede loopt over Luk . II: 51 . Het
opfehrift : Marie, ou les paroles do ,?efus, mishaagden
Rec . misfchien blootelijk door zekere herinnering .
De inleiding bevat drie flellingen : i°. De verdienfte
van elk gefchrift rust op 's auteurs menschkunde . 2° .
Deze wordt zonder langdurige oefening niet verkregen .
3° . Hoe heerlijk moet bet boek zijn , door God zelven
gedicteerd! Tegen dit eerite meenen wij to moeten be .
weren, dat eigenlijk de gave, om bet inwendige van
den mensch to doen kennen, bet groote vereischte is ;
vervolgens, dat dit inzonderheid genie, natuurgefchenk
is ; en eindelijk, dat God den Bijbel, en vooral de bedoelde verhalen, nooit gezegd kan worden, gedicteerd
to hebben . Dit ganfche betoog komt ons dus onwaar
en valsch vernuftig voor .
Ten aanzien van den tekst, is bet vreemd, dat, v41gens eene aanmerking, elders gemaakt, de gewone vertaling niet gevolgd is , daar de Heer c o U L R E L toch
niet kan nalaten, de zaken, d . i. gebeurtenisfen, mede
op to nemen onder hetgene Maria in haar hart bewaarde , daar inzonderheid van Jezus nog geene andere woor .
den vermeld waren , dan de even gefprokene : Tfst gij
dan Wet, enz . waarop bet volgende : bet voord, zeer
wel

SERMONS .

A41

wel voegde, maar geenszins bet epitheton : al doze
dingen . De ontwikkeling van den tekst is fraai, misfchien fomtijds al to fpelend, meer aardig, dan deftig .
De toepasfing bevat eenigzins de oplosfing van bet genoemde vreemde : Ook wij moeten Jezus woorden in ons
hart bewaren, omdat ze zijn, i° . van een' Wijze, 2° .
van een' Wetgever, 3°% van een' Broeder . Over bet
geheel lazen wij ook dit met genoegen .
De derde Leerrede vertoont aulus voor Agrippa,
Handel . XXVI : 28 . De inleiding is overtollig lang :
eene groote, zwierige deur, van welke weinig gebruik
words gemaakt . Het tafereel zelve is voortreffelijk . Of
de gebeurtenis in alien deele zoo hebbe plaats gehad,
of inzonderheid Agrippa met zoo veel watmte die uit .
roeping hebbe gedaan, fchijut ons toe geenszins zeker
to zijn, en een naauwkeuriger Schriftverklaarder zou
zich in dit onderzoek eenigzins hebben verdiept ; doch
onmogelijkheid beftaat er niet, en de uitwerking is regt
treffend . Zeer ter fnede wordt door den Heer c o 2 u F.RE L eene herinnering to pas gebragt van hetgene hij
zelf aanfchouwde, waarin wij eenigzins de teregtfl :elling van Moreau door Napoleon meenden to onderfcheiden ; ook zij brengt bet hare toe, om de fchilderij beer .
Iijk to kleuren . Het tweede gedeelte befchouwt de
uitweiking van een en ander op aulus, Festus en
Agrippa . Jammer in ons oog, dat de Redenaar dit niet
aankondigt, maar zonder eenig woord vooraf met den
Apostel begint . Hierdoor verkrijgt bet den fcbijn,
alsof hij, nu tot de volgende woorden van aulus overgaande : lb wenschte, enz . zich niet tot zijnen tekst zal
bepalen. Wijders levert Agrippa de voorname fl of tot
de toepasfing : Onvastheid en veranderlijkheid van gevoel en gedrag omtrent den Godsdienst . Ook dit is
gelukkig bewerkt .
De vierde Leerrede behandelt den Kerstekst, Luk . II:
I5-2o, en draagt bet onbepaald opfchrift : De Herders van 13ethlehem . In de inleiding heerscht een regt
oratorifche toon . De Redenaar klimt niet, zoo als
ge-
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gewoontijk, van de geringe beginfelen op tot de groote
uitwegkielen ; maar hij pat van de laatfle tot de eerite
terug, en voert ons alzoo naar de kribbe des Heilands .
Niemand kan de redelzundige verdienften van dit voor .
werk ontlrennen . De Unige aanmcrking, die wij er op
hebben, beflaat hierin, dat het, naar ons gevoel,
to lang, to vol , ja to bont en overladen is ; zoodat
bier, gelijk trouwens op meer andere plaatfen, die wljze fpaarzaumheid ontbreekt, welke den meester onderfcheidt . In de preek zelve wordt bet gedrag der her .
ders gefchetst , en to onzer navolging voorgefteld . De
volgende vier punten worden op ons overgebragt : De
herders zijn gereed, oin naar Bethlehem to gaan - zij
vinden Jezus - zij maken dit alomme bekend - zij
vetheertijken hierover God . Het hooggeftemde clot herinnerde ens onwillekeurig zekere bekeiide fchoone plaars
uit eene preek van een' der beroemdfle Franfche Kanfelredenaars .
De vijfde Leerrede, op bet aaschfeest gehouden,
beefs tot tekst Matth . XXVIII: 6 . In het eerfte deel
fchildert de Heer C o U E R E L, op eene voortreffelijke wijze , de opftanding des Heeren ; waarop een kort
betoog vorigt van de geloofwaardigheid dezer gebeurtenis, en van derzelver heilrjke gevolgen ter uitbreiding
des Evangelies . Het tweede deel, de toepasfing,
fchetst in de bevreesde wachters, die jezus niet kenden, de menfchen, die buiten die kennis, vol van
angst en vrees zijn ; terwijl bet in de vrouwen, die
zonder vreeze zijn, omdat zij Jezus gevonden hebben,
ons eigen beeld voorflelt, wanneer wij Jezus hebben
gevonden .
De laatfte Leerrede vertoont ons Jonathan als burger,
als soon en als vriend, naar i Sam . XX : 4 . In de on .
matig lange inleiding ontwikkelt de Heer c o u E R E t,
de flelling, dat uitfpraken , in den drang der omflandigheden aan de lippen onti'napt , onbedriegelijke teekenen zijtt van de geileldheid des harten ; en wiist hij zulk
eene uitfpraak aan in den tekst . Het eerfle deel bevat
eene
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eene fchets van het karakter van Jonathan uit de drie
opgegevene oogpunten ; terwijl wij in bet tweede deel
worden aangefpoord, orn als burgers, bloedverwa,tert
en vriendeo zijn voorbeeld na to volgen . Als bewerkr
fink, behaagt deze Leerrede ons bet meest : zij loopt
geregeld af ; zij is duideliik ontwikkeld, niet overladen,
en heeft de meeste hooding als preek .
Aldus hebben wij dan deze Leerredenen doorgeloo .
pen, en bier en daar onze goed- of afkeuring to kennen
gegeven . De flotfom is deze : Het is bet werk van een'
jongman, maar van een' uitftekend' jongman . Bekendheid met de Ouden en met den Bijbel, ook warme zueht
voor bet Christendom en deszelfs invloed op hart en
wandel ftralen overal in hetzelve door ; maar bet heck .
te, heldere en zuivere der beste Hollandfche redikers
van onzen tijd ontbreekt in zijne ftukken veelal. To
weinig uitlegging, to veel tafereel ; to weinig onderwijs , to veel fieraad . De menfchen wijzer to tnaken,
(2 Timoth . III : 15) ziet daar de roeping vain den Leer.
aar ! En hiertoe behoort meer, dan eene ligte beweging
des harten, eene vlugtige aandoening, en ingenomenheid met de heiligen, deugden en omftandigheden, wel •
ke een well'prekend Redenaar met uitgezochte woorden
en bewegingen fchildert .

Wij zouden onzen pliat als
openbare bboordeelaars to kort doen, zoo wij deze on,
ze meening voor ons hielden ; zoo wij bet verzwegeu,
dat den jeugdigen
rediker nog die vaste gang ont .
breekt , welke fleehts door oefening verkregen wordt ;
dat bet zeer gebrekkige naast bet voortreffelijke bier
ligt gezaaid, en menig eene waterloot moet weggefnoeid warden, eer zijn bundel naast de meesterflukktn
kan geplaatst worden, die oak in zijne taal beflaan .
Wij gelooven dan ook gaarne, dat bijzondere omftan .
digheden, en niet de bloote toejuiching der Gemeente,
hoe groot en aanzienlijk die ware, bet befluit tot de
uitgave heeft voortgebragt . De laatfte is van belang,
maar geene veilige leidsvrouw. De nieuwheid, de jeugd
zelve van den Spreker, de voordragt, doorgaans vurig
en
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en flout indezlftj,hondera mflndighe
den vorderen baar deel van then ]of. Wee hem, die
zich denzelven alleen toeeigent, en hoopt, een even
vleijend oordeel voor zijne gedrukte itukken van den
onbekenden, koelen en zaakkundigen beoordeelaar to
zullen ontvangen! Wee vooral hem, die, bet laatite
verachtende, alleen op den eerflen to zeil gaat! Zijne
gebreken zullen toe-, de bewondering voor hem zal ge'
fladig afnemen ; en welhaast is hij zoo veel to ongelukkiger, naar mate hij zich gelukkig bij zijnen roem heeft
gevoeld .
Oin de zuiverheid en fchoonheid der taal naar eisch
to waarderen, hiertoe achten wij ons even weinig bevoegd, als die honderden, welke hierover roepen, en
den man daarom misfchien voornamelijk volgen . Wij
vooronderflellen echter, en bet komt ons ook voor,
dat dit in volkomene orde is ; gelijk zulks bij onze ei .
gene redikers van den lateren tijd doorgaans plaats
heeft ; fchoon fommige menfchen, die er zelve Diet
veel van weten, wonderen meenen to hooren, wanneer
eens iemand fpreekt, die, om welke reden ook, bijzon .
der ervaren in de taal geacht wordt . Doch ten aanzien
van den flijl mogen onze gemaakte aanmerkingen mede
eenigzins gelden . Dezelve bezit groote verdienflen,
maar is hier en daar to onbepaald, to opgepropt of op •
gepronkt met invlechtingen en toefpelingen, to min
eenvoudig, om volkomen doel to treffen . Zoo althans
komt bet ons voor, hoewel wij hier liever elk zijnen
fmaak laten . Worde de Heer C o U E R E L cens een
man, die al de voortreffelijkheden van onzen met die
van zijnen landaard vereenigt , als eene fpruit, op den
vreemden flam met voordeel geent !

De
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De Aarde en hare Bewoners volgens de nieuwfle Out.
dekkingen, naar het Hoogduitsch van E . A . W . V o N
laten . Ihde Deel. Te HaarZ I M M E It M A N N . Met
lem, bij F. Bohn . zSi8 .
Bl. f 3' I?.- :

In gr . 8vo . F111 en 38gi

M et zeer veel genoegen en nut hebben wij de voortzetting van dit voortreffelijk werk in onze moedertale
gelezen . Het onderwerp in dit De-.1 lokt den leeslust
uit, en de behandeling houdt then allezins gaande . Het
is dat gedeelte der Nieuwe Wereld, waarop finds 40
jaren zoo veler oogen gerigt zijn ; de fchuilplaats van
zoo menige vroeger en later, door onverdraagzaamheid of tolwetten, door bet zwaard der vcrvolging of
van den honger, verdrevene Europeanen ; bet oord,
waar ons verouderd, langzaam weg{lervend Europa,
als een adelaar verjongd, met frisfche kracbren herleeft,
en jaarlijks meer en meer de erfenis zijner befchaving,
en wetenfchappen, en kunflen overplant ; bet klasfaeke
land der vrijheid, waar men den druk der Regering niet
voelt, en bijkans zoo vrij is, als de lucht, die men inademt ; de greotfte Staat der wereld, met uitzondering
van Rusland, en misfchien van China, met de kans,
om in latere Eeuwen de bevolking -- maar geene flaaf.
fche bevolking -- van laatstgemelde land to bereiken
stet zijn de Fereenigde Staten van Noord»Bmerika . Hoe,
zeer de Heer z I M M E R M A N N vbor alle gedeelten van
ziin onderwerp bij uitftek berekend zij, had hij echter
bier in bet bijzonder veel vooruit, door eenen vroege .
ren opzettelijken arbeid ter vergelijking Van de Vereenigde Staten met Frankrijk . Doch dit werk was van 1797 ;
en met welke reuzenfchreden is de Republiek derNieuwe Wereld federt niet vooruitgegaan ! Met ieder twin tigtal jaren toch rekent men de verdubbeling der bevolking. Verder, dan I8o6, fchijnt toch ook de Schriiver
in dit fleet niet to gaan ; en in de befchrijving der Vercenig3DOEKLESCII . 1820 . NO . 6 .
R
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eenigde Staten is, bij de fnelle vorderingen, (gelijk bij
bet fpoedig verval van zoo menigeu, weleer bloeijenden, Staat in Europa) ieder jaar van belang, om op de
ware hoogte to blijven . Hoe bet zij, eene meer onder .
houdende en tevens meer omvattende befchrijving der
Vereenigde Staten (voor bet hand- en tijdpunt, waarop
de Schrijver zich Efelde) herinneren wg ons niet, immer gelezen to hebben.
Ook bier volgt Z I M M E R M ANN zijne gewoonte ,
van eerst bet land en dan de inwoners to befchriiven .
Hat eer(te vervalt, volgens eene natuurlijke verdeeling,
in drie Hoofdgewesten ; bet eene ten Oosten, of de afbelling naar de dtlantifche Zee, fferk uitgefneden door
zeer voordeelige baaijen, en met 28 rivieren voorzien ;
bet tweede in bet midden , of bet Blleghany- (en ande,
re daarmede zamenhangende) gebergte, met de bron .
nen der bovengemelde en van nog 4o andere rivieren,
die naar bet Westen vloeijen, en met zijne aloude bosfchen ; bet derde, verreweg bet grootfle, ten Westen,
(bet westelijke gebied) met onmeteliike vlakten en [lroomen , als de Ohio, den Misfrfippi en den Misfouri.
Daarop volgt eene korte, maac zakelijke belchriiving der voortbrengfelen, dieren, planten en delfflof
fen , vooral van den reeds zoo aanzienlijken , en nog telkens klimtnenden, landbouw dezer Gewesten . (De opgaaf, nogtans, vab bet jaar I79o, is wat oud ; en van
den zoo belangrijken tak van uitvoer, de rijst nit Carolina, wordt weinig gefproken .) Behalve de graanfoorten, bouwt men nog in de Noordelijke Staten aardap .
pelen, in de Zuidelijke tabak, katoen en indigo . Wat
de wijnteelt aangaat, flrijdt bet bier (bl . 86) opgegeve •
ne wegens den goeden voortgang daarvan eenigermate
daarmede, dat de Schrijver boven (b] . 14) de onmoge .
Jijkheid beweert, om aldaar wijn to bouwen, althans
tot eenigen grand van volkomenheid.
De mensch is vervolgens her voorwerp der befchottwing. En bier ontmoeten wij een keurig tafereel van
de trapswijze bevolkibg en bebouwing van Noord-4me. ri-
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tika door de Engelfchen in de oude 13 Staten ; voorst
wordt van den deugdzamen w ILL I A M E N N , van wien
enfylvanie den naam outieent, uitvoerig gefproken
Over de vrijmaking der Kolonien wordt zees" onpartij .
dig, met geftrenge waarheidsliefde en kennis van zaken, gehandeld ; en, terwijl men de heilrijke gevolgen
dier bevrijding voor het Moederland zoawel als den
Dochterftaat erkent, wordt toch bok de nietigheid van
de vonk niet vergeten, die- sulk een groot vuur kon
ontfteken . Van het ontflaan der volkplanting Meow.
Nederland (thans Mew - 7ork) , en van de' hoofdpiaati
Nieuwr Imferdam , words Weinig, gefproken : de vreemdelingen zijn dootgaails onktlndig in de bijzonderheden
onzer Gefchiedenis . Metf vindt daarotntrent voottref.
felijke ophelderingen, met eene Kaart, in bet laatstuit .
gekomen Stuk van de Verhandelingen det Zeeuwfehd
Maatfchappij der \Vetenfchappen,waarvan bet to wen . .
fchen ware, dat de Vertaler gebrulk gemaakt had , o f
had kunnen shaken ; to meet, daar zelfs E n E t11Y n s
Volgens Z I M M E R As A 111 N's berigt, dadrothtrent nog
in bet duistet verkeerd beeft . Nieuw-,7erfey werd ge'
deeltelijk door de Zweden bevolkt, die echter Vodr de
Hollanders of Leeuwen, gelijk deie in 166$ voof de En.
gelffhen, moesten bukken . flij den Bredafchen Vred4
van 1667 werd Mew -Nederland tegen Striname vet'
ruild . De ootfprong der bnderfcheidene Noord- dmem
rikaanfche oaten , ten gewolge der Europejcha onVtt'
draagzaamheid, door eigene vlijt en vteedzame overeeft •
kowften met de oorfpronkelijke bewoners, wordt In
ten, voor ons zekerlijk vernederend, contrdst geftek$
tnet de wijze, waarop de Europefche Rijken en Staten
gevormd zijn . Ten aanziell vats arbeidzaamheid eh nijVerheid itaan echter de bewoners der~ Notsrdelijke Stateft
verre boven die der Zuidelijke ; Welke door bet heete
klimaat, en bet gemak van den dierist der flaven, bijnt
tot de vadzigheid der Spaanfche bf ortugefche kreden
vervallen zijn The wreede gewooftte van cog-uitdruk
job,, in 4merika in zwang j de dweeperiy' in fbmmig'
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flreken., de onmatige nieuwsgierigheid, en vooral de
hebzucht der Overzeefche Republikeinen worden niet
trergeter, maar de laatfle ecnigermate door de omftandigheden verfchoond . Die z66 veel doen moet, om
zich to midden van woestijnen een eerlijk beftaan to
fcheppen, felt in dit zoo moeijelijk verkregene natuur •
lijk meerdere waarde, dan de rijke Erfgenaam . Eenige
flatistieke opgaven befluiten dit gedeelte des boeks ;
waaroop de Schrijver tot de oorfpronkelijke bewoners, de
J,idirmen, overgaat, (echter niet degene, die aan Canada grenzen , en welke in bet vorige Deel reeds befchreven zijn .) De bier vermelde volken zijndeTfchero .
kezen, Krieks of Kreeks, (uaar de vele kreken aldus
genaamd) die naar onze oude DuitJche v oorvaders . i n .
meniger}ei opzigt, en ook daarin gelijken, dat zij on .
der bet beftuur hunner Oudften, onder een' verkoze .
men ironing, die weinig inagt heeft, en ook, in oorlogstijd, onder een' afzond erlijken Veldheer ftaan , welke
w aardighe.id flechts tot het einde van den oorlogduurt ;
alsmede daarin, dat zij een weinig landbouw hebben .
De riesaers dragen, ten teeken van wijsheid, een' op .
gevulden uil, met Alazen oogen in bet hoofd! Hoe bet
toch komt, dat een vogel, die zoo zeer bet uiterlijke der
domheid draagt, waarvan zelfs bij ons de naam voor
een' domoor ontleend is, aan twee zulke verfchillende
Volken, als de hoogbefchaafde Grieken en de Noord.4merikaanfche Wilden, bet zinnebeeld der wijsheid oplevert ? Op de Kreeks volgen hunne westelijke naburen, de Tfchaktas, met vele zonderlinge gewoonten,
de zeer verminderde Chikafas,de 4palachen, Akanfas,
anis enz . De oorzaak der fnelle vermithdering van al deze
Volken, zoo zeer afftekende bij de fpoedige vermeerdering der .Europeancn, wordt dan overwogen ; doch nimmer fchijnen zij zoo talrijk geweest to zljn , als de Spaan,
fche ontdekkers van 4merika ons willen diets maken .
Wij n£men echter de vrijheid, van Z I M M E R MA N N
to verfchillen, ten aanzien van zijne geringltelling der
befchaving van Mexico : een Volk, hetwelk iramiden
kon
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kon hquwen, welke H U M B 0 L D T met de Egyptifche
vergelijkt moet toch groote bekwaamheden hebben be .
zeten . Nu tot de grenzen van Louifann genaderd,
treedt echter z I M nI ER M A N N dit groote land nog
niet binnen , maar verzelt eerst de l<apiteins L E W I s
en i C L A R K E in hunnen ontdekkingstogt langs den
Mis%'ourii en tot aan de Zuidzee, keert dan tsar Louie
fana, en eindelijk naar bet afgelegene Californian aan
de Zuid- en Vermif oen •z ee terug . Het ware, naar,
oils denkbeeld, geleidelijker geweest, eerst Louifiana
of to handelen, dan met de genoemde ontdekkers west .
waarts naar de Zuidzee to gaan , en zoo bijkans van
zElven aan de grenzen van Californian to komen .-Met
LEwIsen cLAR KEwordt de FranschmanTRUTEAu
vergeleken . Louifiana wordt verdeeld in bet onmetelijk groote Boven- en bet kieine, maar veel beter, ja
genoegzaarn alleen bevolkte Beneden-Louifiana, met de
heofdftad Nieuw-Orleans aan den mond van den Mis'
fifippi, thans de groote weg van handelgemeenfchap
der westelijke Vereenigde Staten, wiens loop daarom
ook uitvoerig befchreven woodt . Suiker en katoen ziin
de ihapelwareu van Louifiana. - Uit R B I N, B A RT A i en D E L o Z I E R E .s warden n g eene m¢nigte
andere planten opgegeven : men had uit de berigten
yan D' U L L 0 A verfcheidene andere, die v ooral in de
cage landen bij den mond der hoofdrivler groe1jen,daarbij kunnen voegen . Veel onvruehtbaarder, ja den volkomen contrast met Beneden-Louifiana, is het tree •
rige Californian, vooralOu'l-Californian, waar gebrek
aan regen geheele dorlieid van den grond, en deze weder eene zeer fchrale bevolking voortbrengt van menfchen, die met levensgevaar hunne armoedige distelvruchten tot voedfel moeten zoeken, die geen zeven
kunnen tellen, geen enkel woord hebben voor iets,
dat buiten bun gezigt is, ja zelfs niet voor de (bij ben
o k zoo zeldzame) veranderingen van hetweder, zelfs
niet voor bet huwelijk en den dood ; menfchen , aan de
ttompfte traagheid en wilgeltjkf a onzindeljkheid (tot
een'
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peen' bijkans ongeloofel jken trap) overgegeven . Hiet,
en in bet veel vraclxbaarder, ja bevallige Nieuw-Californien, hebben de Spaanfche Zendelingen ten min.
tte nets tot befchaving gedaan : de Nieuw- Califor .
idirs weven zelfs lakenen . - Ten flotte des werks
komen Dog eenige natuurkundige merkwaardighedeh
voor, zoo als de rptsbrug en de gasbron in 1'irginie,
de baaaltbergtn bij Monterey in Nieuw-Californi4n,
de vlieghapper (eene yliegenvangende plant), de zeer
yoordeelige esdoorn-fuiker, de Magnolia, de Baltlmorc vogel, de ratelfang, en bet poppenhuis van een'
ylinder uit Mexico .
De Vertaling blijft zich goed volhouden . Men vindt
bier en daar in dezelve Diet onbelangrijke bijvoegfelen
uit de Reizen van IKE, die Z I M M E R M A N N, naar
bet fchijnt, Diet gekend heeft .

jZeizen op en Befchrijving van de Goudkust van Guinea ; door J . A . D E M A R R t x . Ilde Decd. To
's Gravenbage en to Bm/lerdam ,, bij de Gebroeders
van Cleef. 1818 . In gr . 8vo, 409 B(. f 3-t2 . ;

II et eerl'e Deel van dit werk had eene algemeene
befchrijving der kust, en der Nederlandfche bezittin.
gen op dezelve, behalve bet fort St . George d'Rlmina,
gegeven . Met de zeer omitandige en in kleine bij .
zopderheden loopende fchildering van dit laatstgenoem .
de kasteel begint bet tweede Deel, na 96 bladzijden
iitlein gedrukte journalen, voor de meeste Lezers onbe .
langrijk, bebalve een roemrijk zeegevecht van bet Fre .
gat Gelderland met de Bngelfchen op 19 Mei 18o8,
en een' edelen trek van een liritsch Kapitein, die de
gevangenen overbragt, welke, op bevel van NA o1. E o N , Diet meer in bet Vaderland mogten worden
toegelaten . llfijn volk en 1k, zeide de Engelschman,,
aif n bereid hier fevangen to blq yen , indien gj uwe vrijhcid
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heid en zekerheid aan wal, in uw geboorteland, kunt
verkrijgen . Doch tot dit tiiterfte kwam bet niet ; de
gevangenen werden onder oogluiking (L D E W IJ L
regeerde nog) aan wal toegelaten . Wij nemen dezen
trek to eer over, omdat dezelve , tusfchen eene menigte
drooge fcheepsberigten, als ware bet, begraven, door
vele Lezers zal worden overgetlagen .
De afbeelding van St. George d'Elmina, die men
voor de befchrijving vindt, is bij uitftek middelmatig.
Op de befchrijving van bet kasteel laat de Schrijver
een uitvoerig en belangrijk tafereel van de leden der
Negers aldaar en op de geheele Goudkust volgen . Eene
fchool, ter befchaving van de onderhoorigen der Nederlandfche Regering opgerigt, en door de rampen in
bet vaderland niet genoeg onderiteund, is to gronde
gegaan . De Godsdienst der Negers is bet Fetichismus,
eigen aan den laagften trap van befchaving ; de aanbid .
ding, namelijk, oolc van de gemeenfte voorwerpen der
Natuur, oorfpronkelijk wel als zinnebeelden der Godheid, doch naderhand als wezens, met goddelijke kracht
bezield . Nogtans aanbidden zij ook een Opperlvezen
bij hen onder den zonderlingen naam van j A N C 0
AN (zoo dit geene Hollandfche verminking is) bekend . De Ondergoden zijn bun van then God toebedeeld, als vergoeding voor de kunst van fchrijven, die
zij onvoorzigtiglijk aan de Blanken overgelaten, en
daarvoor bet goud gekozen hadden . Schoone en regtvaardige hulde, aan deze kunst toegebragt ! - Wat de
Schepping betreft, 2ijn zij bet met vele nieuwere Filozofen eens , dat God in den beginne zwarte zoowel
als blanke menfchen heeft gefchapen ; en fommige weder met andere Wijsgeeren, dat zij van zelvF uit de
Aarde zijn to voorfchijn gekomen ; maar tot de ontkenning van de onflerfelijkheid der ziel hebben zij bet nog
niet gebragt. De befinijdenis (waarfchijnlijk van de Nohammedanen overgenomen) heerscht bij ben, doch niet
voor eerstgeborene kinderen, (bl . 73 .)
Ook bier
heerscht bet zoo ver verfpreide bijgeloof -- men vindt
bet
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bet tot in Groenland, en dus van den Evenaar tot de
ool, -- van tooveresfen of hekfen, die met den Duivel omgaan, tot benadeeling barer eventneni'chen .
Vanwaar toch, dat deze verdenking zich overal (ook
waar geene affpraak kan plaats hebben) meer bepaalde .
lijk op Yrouwen vestigt ? Zou bier eene aloude overlevering ten grondflage liggen? No- iets heeft er plaats,
hetwelk veel naar bet water der beproeving in de No .
zaiche ZVetgeving gelijkt ; de 1Idom, waarvan zjj zich
verbeelden, dat, zoo zij daarvan iets in den buik hebben gekregen, het ligchaam begins to zwellen en to
bar1 en, (bl . 97.) Ook hebben zij eene foort van oordeel Gods ; meenende, dat hij , die onder zekere plegtjg .
beden zweert, in geval van meineed zeker fterft,
(bl . 99 .) De Negers verflaan een kunstje, waarvan wij
ons herinneren ook in ons Vaderland weleer cen voor .
beeki to hebben hooren verhalen (in eene Hollandfche
ilad, omflreeks 1791 .) Zij lokken, nameluk, door
fchoone vrouwen den onvoorzigtigen vreemdeling in
bet net, fpringen in bet oogenblik, dat deze zich
eene ongeoorloof'de gemeenzaamheid vergunt, to voorfchijn, en verkoopen hem als flaaf, zoo hij geen aan .
zienlijk losgeld kan geven . Want, hoezeer de ontuchq
met jonge meisjes geoorlooTd zij, wordt bet overfpel
zwaar geltraft . De Guineafche worm, de kinderpokken,
(waaraan duizenden fterven : de inenting der natuurlijke<
pokken is er bekend, maar niet, zoo bet fchijnt, de
vaccine) melaatschheid, Blephantia/is, roodeloop cu
koortfen zijn de voornaamfte iiekren op de kust, en ,
voor de Europeanen, eene verharding in de milt . Hier
ter plaatfe (bl . 158) fchijnt de Schrijver niet zoo ongunftig over bet klimaat to oordeelen, als in bet eerfle
Deel ; ten minfle hij doet zien, dat de kracht des voor .
oordecls vele menfchen ziek doet worden, en deel4
eenige beh0edmiddelen mede tegen de ve ;nie(ing der
luchtftreek, zoo als bet reizen bij nacbt, bet vern}ij'
den der middagzon, en bet zeer matig gebruik van dier,
lit yoedfel . Van bet klimaat komt de Schrijver, meet
een'
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een' niet zeer natuurlijken overgang, op de kgrafents¢ra
der Negers, die met ongemeen ve'e a meestal dwau, pleg •
tigheden verzeld gaan . Doch de dwaasheid words pog, overtroffen door de wreedheid derzelve, niec flechts door bet
zoogenaamd ondervragen van dent Foods, wiens overlijden
bun verdacht voorkomt, (hoot men na die vraag toevallig
aan de kist, zoo words de man, then zij opgenoemd bob.
ben, verfcheurd, zijn huisgezin verkocht, en zijn huis afge .
broken) maar ook door de flagting der voornaamae flavett
der Aanzienlijken, om hen in de andere wereld to bedienen,
(bl . 183 .) Zelfs kinderen van vijf jaren worden daartoe gebruikt, otn wreedheid to leeren, (bl . I14 .)Eeniuwbs
wjjs van gebrek aan orde in dit boek , hetwelk ook zonder
verdeeling in Hoofdflukken doorloopt, is, dat men van deze
doodflraffen terfiond op de (eifendige) muzijkinilrumenten
der Negers, en van deze wester op 'stands voortbrengfelen,
zoo uit bet planten- als dierenrijk, over1pringc, Deze bekleeden flechts weinig plants ; maar uitvoeriger is de Schrij .
ver omtrent bet rijk der delffloffen, vooral her goud, bet.
welk daar echter niet (gelijk men ook uit IA It K weet) gegraven, maar gewasfchen words . Na bet goud zijll, helaas!
de Jlaven drie Eeuwen lang de hapelwaar van Guinea geweest.
De Schrijver haalrr eerst eene plaats uit een' Autheur aan,
die zich met kracht en vuur tegen dezen handel verzet, en
laac dasrop eene redenering van den Koning van Dahomy
volgen, ten becooge, dat de affchaffing van den flavenhan .
del geenszins bet lot der Negers verbeteren, maar in tegen .
deet de oorlogen bloediger zal doen worden, en aan vele
gevangenen , die men nu gewinshalve fpaart, bet levee zal
kosten . Maar mag men dan kwaad doen, opdat goed daaruit
v¢ortkome? En lijden de arme Negers flier op de flavenfche .
pen een' tienvoudigen dood? Words voor Iten, die aan deze
Hel ontfnapt zijn, n g niet eene nieuwe foltering ter plsatfe
tuuner betlemming bewaard, door bet affcheideu van echtgenooten, ouders en kinderen? Men zie de menschonteerende
wijze van onderzoek v6br de infcheping (bl . 243) en de
kluisreriug op de flavenfchepen, (bl . s+7 .) Ten flotte words
uog verflag gedaan van de onderlinge oorlogen der Negerkoningen, waardoor zIj zich de flaven verfchaffen , (bt. e5$ en
very.) Als bijlage dient een verdrag vap onderwerping der
Negerflad d'Elinina aan dG flollandfclte Regering.
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De ftijl van dic Deel is ons beter vootgekomen don die
van bet vorige. Sommige uitdrukkingen zljn echter weder to
gezocht, ale b1 .33 . ,, men bemerkc hier ook al weder duide,, 1 k, hoe dat de goeddoende Natuar de middelen aanbied(t)
„ orn bet fchepfel mensch re onderiteunen," enz . Als ilotfom
van eigen onderzoek en ondervinding, zal echter dit werk
van eenen lfederlander over eene onzer zoo weinig bezochte
Yoftplintingen (die misfchien, wanneer bet groore plan van
IIASN17EL$, om in Guinea landbouwende Koloni6n to vestigen, niet doorgaat, eerlang zal moeten worden opgebro .
hers) altijd eenige waarde bebouden .

Gefchiedenis van de Franfche Heerfchappij in Europa . Door
n. G. V A N K A M E N . IVde en Vde Deel In 's Grayenhage, bij de Ervetl ] . Allart . In gr . 3vo . f 9-6 - :

Wij

hebben bet vierde Deel van dit belangrijk werk tot
bier toe laten liggen, omdat bet op die zelfde wijze en in ge.
lijken geest voortging, als wij reeds naar ons vermogen hadden doen kennen . Het is tech van eenen Recenfent niet to
vorderen, dot hij de waarheid en naauwkeurigbeid van al bet
medegedeelde, in een boek als her ouderhavige, beoordee .
le. Is, is hij toevallig al nader bekend met een of under
gedeelte, zoo als ligt mogelijk zou zijn, ten aanzien van
gebeurtenisfen, die bij onzen tijd hebben plaats gehad, en
van welke, alzoo, nog een aantal ooggetnigen en deelgenoo .
ten in leven zijn, darn zou bet misfchien flog onvoorzigtig
wezen, nit eenigen misting daarin begaan, tot de onnaauw .
keurigheid van bet geheel to befluiten of to doen befluiten .
Eenmaal overtuigd, dat de Schrijver met vlijt de beste bron .
nen opgezocht, geproefd en gebezigd heeft ; bevitrdende,
dat bet hem son algemeene kundigheden, oordeel en fmaak
niet ontbreekt, om alles in verband to befchouwen en toe to
lichten ; en vooral ontdekkende, dat 's mans oogmerk zul .
ver, zijn hart welgeplaatst, zijne pen atan geene partij of bij .
zonder belong is toegewijd, mag diegene, welke de task van
openbaren voorlichter omtrent zijn werk op zich beelt gevomen , bet lezend ubliek gerust eene poos aan zich zelf
everlaten. Het voornaamf e, war den fleere VAN K A M E N
door
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door eenigen Recenfent nog is to last gezegd, is zekere in
genomenheid tegen bepaalde eanhangen, van Alke de tijdgenoot zich altijd met moeite geheel vrijwaart . Doch, getijk
wij altijd overtuigd zijn geweest, dat dit gebrek (indien bet
beflond) bij hem op den zuiverllen grond ontfproot, then na .
melijk van afkeer tegen de verwoestende beginfelen der om .
wenteling en van achting voor al wat waariijk edel is en
gtoot, zoo vinden wij ons hierin bij aanboudendheid beves .
tlgd . Meer en meer, verdwijnt dan ook de fchijn, alsof hij
van Engeland, van
geen kwaad zou kunnen zien of
willen zeggen . In tegendeel, zijne Coat is daaromtrenc, op
meer dan ¢ctne pleats , zoo fond als krachtig . Het is, zouden wij Beast zeggen, alleen de partijdigheid der deugd, die
hem bezielt ; en moet deze, als hartstogc befchouwd, ook
uitgefoten worden van bet koele onderzoek des Gefchied_
fchrijvers , hetgcne wij echter zoo gaaf nog niet toeftem .
men, den is zij Loch zeker vrij van opzettelijke blindheid,
en hoe langer een Schrijver, onder haren invloed, voortgaat
to hooren en to wederhooren, hoe meer hij der waarheid in
alien opzigce getrouw zal worden, Hierdoor bezitten wij dan
ook teyens in dit werk vin V A N It A M EN een boek , met
gevoel gefehreven - niet altijd zoo deftig, zoo afgemeten
en gelijkmatig in IIijl en coon, als welligt bij anderen, v oor.
al ook onzer landgenooten, plaats heeft, maar daardoor
geenszins minder aangenaam voor den lezer. Doch, dergelijk
lets hebben wij al vroeger gezegd, en behoeft geenszins her.
haald to worden . Wij znllen dus overgaan, om, door bet
affchrijven van den inhoud der onderfcheidene Hoofditukken,
hem, die bet werk zelf nog niet gelezen heefc, eenigermate
bekend to doen worden met de belangrijke zaken, hier voor
komende ; wearbij wij misfchien, ten flotte, nog bet een of
ander zullen voegen .
D . IV. H. I. Concordaat met den aus . Amnestie der Wt .
gewekenen . Buonaparte words Eerfle Confsl voor zijn Ievtp .
ro.gt near $t. Domingo. If. Buitenlandfche Betrekkingen van
.Frankriik . ItaliE Bemiddeling in Zwitferland. Werk der
Schdvergoedingen in Duitschland.
enneJlrijd met de Engelfche Dagbladen . III. Fernieuwing des Oorlogs tusfchen Frankrijk en Engeland. Togs naar Hanover. Wederaijdfche Toe .
rustingen . IF. Toenadering tot de erfelijke Alleenheerfching
to Frankrijk. Zamenzwerlng van Geerges en ichegfu. Buona
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, aparte wordt Keizer,, en door den

EN

aus' gekr orrd.
er .
wijdering tuSfchen Rusland, Zweden en Frankrijk . Oorlog'
1. ogingen tot Yrede . Derde
tusehen Spanje en Engeland .
er~ond tegen Frankrijk . Ilerhefng der Itatiaanfcbe Republiek
tot een Konlngrijk. Veranderingen to Genua en in Holland
oldiogt fn 1805 tot op de Gebeurtenisfen to Ulm . VII Gebeurtefrisfen in bet Noordelijk Duitschland. Yeldtogt tegert de
Rnsren. Slag bij ,Iusterlitz. Yrede to resburg . Slag bij
7r fglgar . VIII. 0ntwikkeling van bet Federative Stelfel.
eravering van Napels . Joachim Murat uordt Croothertoo
van Kleef en Berg . Holland moet orn een' Franfehen rins
verzeeken . Familiewet der Buonapartes . IX. Oorlog in Dalmgtien en Calabrierr. De Franfehen vertoeven in Duitschland .
iijnverbond. X. Dood van itt. Staatsdienaarfchap en Dood
vitn Fox . Vruchtelooze Vredehandel tusfchen Engelan i en
Frankrijk . -- Achter dit, deel vindt men, als Bijlagen, oorfp1onkelijke ilukken , betrekkelijlt de herfchepping van Hol .
Tend in een Koningrijlc .
D . V. H. 1. De Oorlog met ruisfen tot op bet einde van
dell Veldto ;t in Duitschland. II. Betrekkingen tusfchen Frankrijk , Engeland en Noord - Amerika . Decreet van Berlijn en
oprigting van bet Continentale Stelfel . Weerwraak vary Enge .
land. Voortzetting des Oorlogs tot den Slag bij ruisjiscb By.
lau . III. Oorlog van Rusland en Engeland met Turkije .
Yeldtogt van i8o7 en Yrede to Tidftt . Ill Inwendige Toepand
van Frankrijk en de met hetzelve verbondene Staten .
eran.
derin& van Ministerie in Engeland. Togt naar Koppenb gen.
Oorlog in bet Noorden .
. Verovering van ortugal en Spanfe tot op den Slag bij Baylen . VI. Oorlog in bet Noorden.
Bijeenkomst to Erfurt . Yeldtogt van Napoleon in Spanje . VII.
Verde Oorlog met Oostenrijk tot op den Slag bij Ispern en
Esllingen. VIII. ervolg des Oorlogs met Oostenrijk . Slag bij
Wggram . Landing der $ngelfchen in Zeeland . Yrede to F.Yee:sen . IX, Yeldtogt van i8og iq Spanje . Omwentelingen in Zweden en Turkije, en veranderde Staatkunde in Frankrijk oil .
(rent die twee Rijken . X. Betrekkingen met den aus. Inlij.
ving van Rome . Echtfcheiding met Tofepliine . Huwelijk met
2Ylarig Louiza van Oostenrijk .
Ziedaar eene ieheele lijst, tegen Welker overfchrijving wij
ze1wxliik .zouden hebben opgezien, indien ze zoo in haar geiie1 vo$r ons had gelegep . Doch flu hebben wij dat werk
met
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genoegen vetrigt : wAnr bet brags bns de menigte t
behtngrijke zaken, derzeiver verbabd eu trapswijze ontwlkle
ling, als met Eon' oogopflag, ereffend vonr den geest, lift
is toch bet grootlle deel van t U o nrA A It T 6'L openbarb
leven, de hoofdfom zijner wonderbate herfcheppingen in bet
meest bekende deel der wereld , dat twij bier befchrevn vin.
den . Waar revert de gefchiedenis van Europa een liergerijlf
tijdvak ? Ja, wij zeggen meer : nooic heeft ergens lets der
gelijks piaarg gehatt En evenwel, bet is voorbijgegaan al3
tene fchaduw, en heeft geenszins die diepe fporen at :htergela:
ten , welke andere gfooce otnwentelinged hebben ten gevolge
gehad . Wij fpreken natnurlijlt van her geheel, en van he€
nccwe~idige voorkomen tit bier toe . Want, wat de tutgettroot.
d e zaden, de medegedeelde zuurdeefein of de ontvangenb
beweging nog vender zullen uitwerken, zij der toek'onrst aan .
bevo}en . In bet bijzonder bevat her vierde beet , a!s onk
!let vijfde, niet weinig, dat ons vaderland van nabij betreft,
waarover nog dikwijls zeer verfchillend geoordeerd wor'at,
itret betrekking tot de hoofdperfonen, en waarvan bier een
voi1ediger verflag voorkomt, dan welligt ergens nog befraat .
De lezer van ons Maandwerk zal zich can ook iliet bekla .
gen, deze onze inhoudsopgave doorloopen to hebbefl, her .
2ij ter berinneribg van her geboekte, hetzlj ter opwekking
,van zijnen gees!, om zich daarmede nanuwer bekehd to ma .
ken, dan Couranren en losfe fukken hem rot bier toe welligt
hebben gednan . Wij nemen affirlteid met de valgende danha .
ling, om den fijl onzes Gefchiedfchrijvers uir een belangr%j4c
frail' denig2ibs ce leeren kennen.
» Doch, terWijl bet ZIlideli min Spanje, door hoO6 ge .
ftreeld, en doot gebergten bevelligd, adem fchepte, opehdi'
2ich een vdrjte'en, maar fchrikk'elijk todneel in- her Wootden
Saragosfa deed de gedachteiii vhii Saguntum,
Kafthago en .Teruzalem herleveft
'Mien duizend mail 11
nietroepen
n tdlde de !tad, die naauwetijlts vesting was, e5
daarenboven in bare 50,000 inwouers bijtta zoo vele verdedtgers celde
„ Her was (eerst) -den e6 Jalnrarlj, toen de batterljen, it
volkomen gereed, op de beide oevers tits Ttrooms begonneh
to fpelen, qn reeds daags daaMan was er eene genoegzan1p
bres gefchoren . Sent (nieuw2) opeifching nogtaus van LANN e s beantwoordde
A L A F O X daarmede, dat hij den 1016
cier
met

ass
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cier in de hoofdkerk bragt, wear de vergaderde menigte voof
yet oog der Godheid den eed deed van met de wapenen in
de hand to zullen fterven . Vergeefs was dus bet beftormen
van bet San .Gracia-klooster, herwelk, den ingang tot de
itad man edne zijde opende : hoe verder de Franfchen in So .
rag osfa vooruitdrongen, des to hardnekkiger werd de ver.
dediging. Z66 had eenmaal Mexico aan de Eutopefche roovers wedrftand geboden i Men verbeelde zich eene ftad, waar
ieder huis eene verfchanfing air-ubledt ; eerie find, die, van
boven door een' onophoudelijken regen van bommen, ter
zijde door bet vuur der kanonnen, die de muren vergruizen,
van under door drie rijen mijnen befookt, zich nogtans van
woning tot woning, van kamer tot kamer , van verdieping
tot verdieping verdedigt, en vuur regen vuur, mijn tegea
mijn doer werken ; waar haven en beneden den grond wordt
gevocbten ; waar men dwars door de ftraten, dwars door de
veroverde huizen, loopgraven delft, en wolzakkeu plaatst,
am bet vuur der belegerden to ontduiken ; waar de vat van
buizea, paleizen en kerken, de verdieping zelfs van bet pal.
ladium der inwoneren, de kerk van Maria tot den pilaar,
de vrijheidshelden meet verbittert dan ontmoedigt, tordat een
derde tier ftad in puin ligt, het midden derzelve (de Corfe trot))
door de betegeraars is bereikt, en de verovering der groote
voorftad op den oosteroever, en der brug, die naar de ftdd
geleidt, man 4000Spanjaarden, linietroepen, die omringd z,in,
de vrijheid . kost ; terwijl A L A F o x, de ziel der verdedi.
ging,, uitgeput ter neder Ugt . Toen begon men in de flad
near overgave to juisteren : want al bet buskruid, alle levenA .
middelen, alle artfenlJen waren verbruikt ; flechts uitgeteerdn
fchimmen zweefden tasfchen de bouwvallen ; terwijl 20,000
menfcben gefneuveld, 13,600 ziek of gekwetst, en dus on .
bruikbaar waren ter verdediging . L A N N a s, reeds eenmaal
door de vrouwen verfchalkt, die met bet aitlteken van witte
doeken den fchijn der overgave vertoond, en daardoor, tea
prijs van hear seven, menigen Franschman in bet flof hidden
doen bijten, vertrouwde den Spanjaard niet meer : 3o huiZen deed hij nog in de lucht fpringen, eer bij tent Capituldtie vergunde . . . . Dit tooneel van verwoesting werd, a1S tgt
befpotting der menfchelijke ellende, toen L A N N E s ztjn' fees
telijken uittogt hield (g Maart), met tapijten behangen, es
wedrgalmde van dansmuzijk!"
fvlogt
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Moet dan dit moedige yolk, op de eene of andere wijze,
altijd de fpeelbal en het flagtoffer van ellendige Despoten
Zijll3 (*)

(*) Deze aankondiging * vb6r de jong(e, zoo gewigtige gebeurtenisfen in Spanje gefchreven, had nu gewis een eelrigzins
ander (lot gekregen . Wij vergenoegen ons, voor tegenwoor
dig, met den hartelijken wensch, dat die gebeurtenisfen zul .
len voortgaan op deze vraag duldelijk neon to antwoorden .

Cefchied. en Letterkundig Mengelwerk van Mr . J . S C H E LT E M A . Men Deels 2de Stuk. Te Am/lerdam, b j H . Gartman. In gr . Svn. 258 B1. f 2- : . :

Ook

in die fluk wins de vaderlandfche Staat • en Letterkundige Gefchiedenis weder eenige gewigtige bijdragen ; terwijt
eenige andere, bijna vergetene, flukken aan de herinnering van
bet nageflacht worden verlevendigd . Bet eerfte, met wave
historifche kritiek gefchreven, is een Onderzoek aangaande de
waarheid der bekende Regtspleging van s A R E L D E N s T 0 UT E N, die onlangs door bet Treurfpel van den Heer w E s .
T a R M A N weder in bet geheugen is teruggeroepen . Na een
kort verhaal van bet geval zeif,, volgena
O N T U S H E UT E R U s , warden de Schrijvets, die daarvan gewagen, opgenoetnd, en naar histarifche waarde, en vooral naar ottderdom, tegen elkander gewogen . De ultflag van dit ouderzoek
is, dat de oudfe en beste Gefehiedfchrijvers, zelfa zulke,
die deeds om den Hertog waren , c o m M i N E s en D E L A
It A R C II E, van dit gevai Wet gewagen ; alleen_ lstere Schrlj-.
vera Compilateurs en Dichters (zelfs de reeds gemelde REV TER u s behoort onder de eerfte diet klasfen) vermelden hetzelve .
Ult de getuigenis van s c it x-V z x s u s en 0 o T T F R i E D bfijkt,
dat bet gevai waarfchijnlijk in bet Hertogdom Milaan, in het
begin der Spaanfehe heerfchappij over hetzelve, to hula e .
boors . Het Treurfpel van v zR H o E It , Karel de Steute, wordt
ongemeen geprezen, en op lateren arbeid vatt ter zijde een onguuflige blik geworpen, - 'Het gedrag van A D O L F V A N H -M o N p tegen zijn' vader A R N o u p masks bet onderwerp van
bet volgende ftuk ult. Bet is eelte verraling nit L t r s i U S. Ourlpronkelijk van den Beer s C H E L That A is de Levensfchet
van

^BC1

1.

3C8ELTEMA

van G II S 11 E It T U s It a E N, Floogleeraar der CWekfehe LetterkTinde to Franeker ; doch wij vinden danrin niet veel opmerkelijks, dan dac dezelve jong geftorven is (in 1767, go jarert
oud .) - Veel merkwaardiger is de volgende Levensfehets
van M .E 4 N D E R T VAN T I E N E N, hoewpl flechts een' fchoolmeester, maar tevens een onderpemend krijgsman en Ingenieur, nan wien de eer der verovering van Coeverden, in
1672, genoegzaam nitnuitend . tpekomt. Hij Loch was de
man, die den geheefen aarinag on deze flail beraamde , na wel ker
verovering de krijgskans zich ten voordeele van, Nederland
begun to wenden . Het voorheen ongedrukteJournaalvan dezen
moedigen Vaderlander, aan den Verzamelaar des Mengelu'er•k s
medegedeeld, wordt bier onveranderd gegeven . Uic hetzelve
blijkt, dat geenszins R A B E N H A U T de belegger van het
fluk was, die VAN T I E N E N flechts als fpion gebruikce,
Zoo als V A L K E N I E R meldt, waardoor ook bij WAG EN A A R die anders zeer verdienflelijke Duitfcheh alleen de eere
der onderneming geniet ; maar dat VAN T E N E N, na met
vrouw en kind nit Coeverden gevlugt to ziju, waarin hij al
zijt a goederen achterli'et, den aannag ann
R A B E N H A U T
blootfeide, en de middelen ter uitvoering gereed maakte ; dat
hij zclfs den tang aarzelenden Stadvoogd gedurig aanzette en
benioedigde, ondmosfeben gemeenfehap in de plaats onderhield , do onderneming zelf •groooftendeels beftuurde , daarbij
de grootfte onverfchrokkenheid en koefbloedigheid ten Loon
fpreiddie, en de achteloosheid van zekeren R L A A s a U T E R
(die bif V A L K E N I E R gelijke eere met VAN T I E N E N geniet, mast zich weaenlijk ce geer aan den dram ;k overgaf)
herftetde, met bet flaan , van 's rinfen marsch in de vesting
door zekere camboers den vijand verfchrikre, en aldus in den
eigenlijken zin veroveraar van Coeverden mag genoemd wor.
den . Maar hij was ; hoe bekwaani ook als Ingenieur, niet
nicer clan Schoolmeeseer,, en R A u E Nia A U T was Generaal 1
Wie west, hoe Vele groote Veldheeren van vroeger' of late?
tijd bet rneerendeo1 viln hunnen roem zouden verliezeu, wan .
over al de verdiennetl hnnner ©nderbevelhebbers bekend wer .
den? - Een wapenlitreet en een hekefdlcht op de Franfchen,
nit lien zelfden t1jd, pasfen niet kwalijk bij bet bovenftaan .
de verhaal. -- sari eeneh -geheel anderen card zijn de alleriefne 4gnietjes , drie Vercoogeu uit # .& N E r F E N's Holland .
[chi*
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fcker! Spectator (*') . Dezelve zijn inderdiad wegiepend ; doclf
bet was niet alleen de naive voordragt van den verhaler, dii
ons daarin bekoorde, maar vooral de reine zeden, de ongeveins ;,
de, onbaatzuchtige liefde , de guile hartelijkheid bU' de masfa
onzer laudgenooten, nog vbbr minder dan eene Eeuw . De
vreemdeiing moge ons toen koud, baatzuchcig en fchraapzlek
genoemd bebben, zulke belangelooze minnaars als x on u s ,
zulke onfchuldige, zedige ureisjes als A G N I E T J E, zulke wet
ongepolijste, Mar toch door en door brave burgertieden ah
de vader van g m nn u s en bet oude vrouwtje, behoordeti toch
tot bet gros der Natie ; anders zon derzelver fchiMering Met
zoo algemeen als portretten bevallen hebben, dat, gelljk s .
sTIJL verzekerde, de afzonderlijke druk Bier biaadjes in alle

huizen gevonden werd . Thans, vreezen wij, zijn niet sheen
tie Agnietjes van VAN E F F E N vergeten, maar, ach ! miss
fchien ook, met de gevorderde befehaving, de originelen
datrvan, zoo niet verloren gegaan, toch aanmerkelijk fchaarfcber geworden. Die befchaving toch zit bij ons meest in
den mond., bij onze Vaderen in bet hart, Wij danken den
Heer S c H E L T E M A, dat hij met de meerdere bekendmaking
Bier bevallige ftukjes de cer onzer Vaderen, ook in die op.
ztgt, gehaudhaafd, en den nakomeling, zoo ntogelijk, rot
mtljver gewekt heefc . - In bet wetenfchappelijke geeft ons
nu de Verzamelsar ook een weinig bekehnd fieraad van ons
land, den uitvinder van bet beroemde

laneta'rirxrn to Frdne.

ker, E Y S E E I S 1 N G A, to befchoucven . Uit deze Levensfehets blijkc de groote fiefhebberij der d'riezen voor de wis .
kundige wetenfchappen, zeifs in de burgerklasfe, waarom .
trenc de held des verhaals echter zelfs in die

tovincie de
kroon fpant, altbans wac de werktuigkunde betreft . Zijn
groot lanetarium , bet werk der uit/panning vdh eenen wol .
kammer, wekte de bewondering der Hoogleerardn Y E Y en
van den beroemden V A N S W I N D E N, toen nog to Fa ane .
ker, die hetzelve opzetteljk befchreef . De maker bekwam
eenige beloolting in zilver van landswege . De burgerlijke
onlusten van r7ST, echter, verwijderden hem acbt jaren lang
van
(*) De Heer S C H E L T E M A noemt hide D. N°. 165 en
2o9 . In den tweeden druk (Atnfl. 1756) vinden wij de dg .
nietjes in her 146, 151 en I6ifle Vertoog van dat Deel .
BOEKBEScH . 182o. N O . 6 .

S
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van Fsaameker ; maar na zijne terugkomst herflelde hij heI
lanetarium, hetwelk op den toefland der Starrekunde here .
kend is, zoo als die was in 1781 , even vbdr de ontdekking
van Uranus. Er ontbreken dus nog vijf laneten aan hetzel .
ve : ow bet werk ook met deze to verrijken, is niet boven
bet kunstvermogen, maar boven de uiterlijke omflandigheden
des makers . - Her deettje words met eenige, voorheen onbekende, dichtf}ukjes van VAN Ii A E R L E, BAER, ANNA
RpEmaKS, en eenige d ichterlij.k e vertalingen, befloteu .
Mogt de Heer s C If E L T E M A Lust, tijd en voorraad be,
boltden, om ans nog verder met belangrijke mengelflukken
ult den rijken fcbat onzer Gefcbiedenisfen en lettervruchten
re onthalen ; en mogt hij dit altijd doen met wijze keuze en
gol1renge ziftiug van zijnen voorraadl

Met M Gijkplaten. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun . 1819.
In gr. Bvo . 1111 en Ire BI . f 2-8 . ;

Cediehten en Gezangen., door j A N S C H O U T E N .

De

Heer S C H O U T E N heeft zich door ,zijn dicbtfluk, De
p'fijmetfelgrij, waaryan wij onlangs een uitvoerig verflag hebr
Uen gegeven, als oorfproukelijk vaderlandsch Dichter, op
eene loffelljke wijze, bekend $emaakt . Met genoegen ontvingen wij dan ook doze meugeliagen van dezelfde bekwame
hand, en met gretigheid doorlazen wij dezelve . Wij kun.
nen echter niet zeggen, dat inhoud en bewerking, in alle opzigten, aan onze gunf}ige verwachting hebben beantwoord .
De oogst is bier Wet rijk, en daaronder zijn dan nog vrij
wat vruchten, op vreemden bodem gegroeid, welke, naat
onzen fmaak, de moeite, son de overplanting befteed , naauwelijks verdienden. Aan bet Volkslied, eene foort van poezij , welke niet zoo gemakkelijk ii, als bet oppervlakkig wet
fchijnt, heeft de Heer SCHOUTEN ook zijn talent befleed ;
{loch 11 ij twijfelen, of hij er wel den echten takt voor heeft.
Non ,mnia posjumu~ omnes . Het flukje, op bladz . 61, ont .
breekt hec son gloed . Ook rolt bet Wet los en ongedwon .
gen genoeg. Her vijfde couplet is eenigzins duister, door
eerie verkeerde woordvoeging :
Aan

3 . s C 11 0
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Aan hem en Nederland
Vereert hear hart en hand
De Keizersfpruir .
Volgens den zin, moesten deze regels in eene omgekeerde
orde ilaarz :
De Keizersfprnit
Vereeft haar hart en hand
Aan been en Nedeilind .
De flotregel van bet voorgeande couplet ; En hoort zijn

f/em, komt ona wat krachteloos voor . Het volkslied : Onze

Koning,

heeft hetzelfde gebrek aan warmte . Men oordeele
uit den aanhef :
't Ga onzen Koning wel!
Zijn Vorstlijk Huis moog bloeijen!
En door zijn wijs befle!
Blijv' Neerlands welvaart groeijen!
Voor alien rang en hand
Doe zijne vaderhand
De voorfpoedsbronnen vloeijen !
Hij is zijn kindren goed ; -Wie is op card' hen nader?
Hun bloed, hun Nedrlandsch bloed
Klopt ook hunn' Vorst in de ader .
Hij is in wensch en daad
Ons slier toeverlsat,
En mint ons als een vader.
Meer dichterlijk gevoel heerscht in den Lierzang op de
Overwinning to Algiers, in September z8 r6 . Regt krachtig
en fraai
v. dezijn
volgende regels,
b, vooral de zeven eer(le
Zings fielder op, gij varensgasten ?
Het fchuimend feestglas in de hand!
De palm omkrinkel' fleng en masten !
't lYilkelmus ruiseh' door 't wapp'rend want?
De fchalmen van de Moorfche keten
Zijn, van elkander losgereten,
In 'c juichend hart der •z ee gefaleten ;
S z
Dnch
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Duclht nu niet ]anger It roofgerpui-s
Die troost verkwikk' uw kroost en vrouwen,
Zoo vaak gij 'r golvenveld gaat bonwen,
Tot opbouw van uw land en •h uis .
Gelukkig zijn ook de regels in bet eerlte couplet :
Klink' rond langs alle wereldfranden
De galm van 't hoog triomfgezang!
Dat de outers, God ter eer, ontbranden,
Bij 't zwichten van den waterdwang!
En word' de dubble gloriellander
Der vloot van Brit en Nederlander,
Gelrecht met lauwren aan elkander,
De iiraten juichend omgevoerd!
Doch de flotregel :
De weg met paln;blatln word' bevloerd!
komt ons hard voor, zoowel met opzigt tot bet denkbeeld,
als de wijze, waarop bet bier wordt uitgedrukt . Ook regels, als de volgende :
Hij vie), omltuwd door duizendtal)en,
In 'c aanzigt van zijn koopren wallen,
Door 't Jformverdoovend donderknallen
tan 't alverdelgend fcheepsmetaal :
hebben lets van bet brommende, waarin wU geen' fmaak
vinden .
Onder de beste lulckken, in dezen bundel voorkomende,
rekenen wij : De OnbeJ1endigheid.; flan de Rijken ; lie HerfsA
in rllt7,i Rulde aan Iilatthijs Beelaarts. Ter eere van dezen
man en van de dankbare Dorteuaren, nemen wij bet laatfle
couplet over ;

De braafheid , door uwe eer bevolen,
Was u ten prikkel en ten loon ;
Ln moog geen ordelint u freren, Zoo vaak wij 't Feest der redding vieren,
Vernieuwen me u de Burgerkroofl.
ja!

GEDICHTEN IN GZZANGEN.

!d$

Ja ! die burgerkroon heeft eene heilige waarde ; en wie hear
bezit, behoeft geen ridderteeken . I-Iet is bovendien de hoog .
fie eer voor den verdienfelijlcen man, wanneer men 2ieh ver .
wondert, dat hij geen eerelint heefc ; terwijl wij ons niets
fchandelijker kunnen voorfiellen dan dat eigen eerelint, wan .
veer hec gedragen words door lieden, waarvan men, elkander
fuisterend vraagt, hoe zij er toch wet mogen aangekomen zijnI
Nog behooren tot de beste ftukken : Opwekking teic firijd.
April i$ t5 , en Aan een' Friend. Wij zouden echter den
Dichter niet zoo onbepaald nazeggen
'k Voed eerbied voor een'fam, uit heilige card' gefproten ;
dear wij uit de gefchiedenis weten, dat de adel niet altijd
door verdienfen werd verttregen, mear niet zelden het loon
was voor de aagfe vleijerij en fehandeiijkfte dienstbetoo .
ning, ten gevalle van vorftelijke luimen en lusten, en wet
eens voor het misdrijf . Meer flemmen wij met hem in, wane
neer hij zingt :
Maer 'k acht den Adel niet, hoe hoog zijne afkomst rijz',
Die, liuttkrend naar ontzag en kruipend eerbewijs,
Ben elk, van wien hij 'c wint in tat van famkwdrtlhren,
In 't flof vertreden wit als redelooze dieren ;
Die op zijne afkomst pocht, als of 't iets groots bewees,
Dat hij , coevallig, uit eeu fehooner .aardkluit rees t
Wat 1 zon de distelftruik den gloed der reos verdooven,
Al fchoot hij welig op in vorftelijke hoven 3
De grond, waarop hij bloeit, verheft zijn wearde niet :
Hij 's distel, en niets meet! voor ieder, die here Lift ;
De roos blijft altijd roos en waasfemt wierookgeurdn,
Al fond ze ook, ongeaeht, in 't ketzkhofgras to treuree .
Gewisfelijk! indien niet alles, was er in de laatfe tijden
gedacht, gezegd, geleerd en gefcbreven is , voor ijdel uaoet
worden gehouden, en indien de naam van verlir kiting lets
meer zal zijn dan een bloote klank, dan zijn wij nu tech
wet zoo ver gekomen, dat wij lieden, die, om hunne uaakt .
heid to bedekken, zich met famboeken en diploma's omhangen, voor nietsbeduidende wezens mogen houden, en alleen
en uitfluitend onze editing en hu,lde toebrengen aau den man,
die zich door perfoonlijke verdienfen onderfcheidt.
Wii
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Wij eindigen dit veraag met bet affchrijven van een pear
puutdicbten, waarin de Heer S C H O U T E N t naar ons gevoelen, goed geflaagd is :
AAN EEN' OUD • GETROUWDEN.

'kGeloof bet gaarne, dat de kluisters van den trouw,
o Gtijze Koridon! uw dorre beenen hind'ren ;
Gij fehijnt de vader van uw vrouw,
En zijt bet zelfe n1et van uw kind'rer .
O

HET AFBEELDSEL VAN EENE SCHIJNHEILIGE .

Zie bier 't portret van Karolijn,
Bekend als een der fijnfle fijneu :
Zij paart aan de eer van vroom to fchijnen
't Geheim genot van 't niet to zijn.

Onderz ek naar den zin en de wettigheid van bet Decreet van
24 Januarij I8Ia, betrekkelijk de infiandhouding der Subjfitutien, ten behoeve van den premier appeli . Door Mr.
U . J . D Ij C K M E ES T E R . Te Tiel, bij C. Campagne, Jr .
((Vervolg en

De Heer

lot van

bl. 220.)

D IJ C K M E E S T E R tracht alv*der zijn gevoelen
to haven door een arrest van bet Hof van Turin en een von .
nis van de Regtbank van Leeuwarden, bl . 49-58 • Wat bet
eerfle betreft : in iemont had niet alleen de legislatie van
art . 896 beflaan, maar to voren waren eerst de fideicommisfen
geheel afgefchaft geworden, en daarna was bij andere wetter
verflaan, dat de bezwaarde erfgenamen, welke aistoen geene
kinderen hadden, de bezwaarde goederen voor de helft zou .
den moeten achterlaten au plus proche appeli . Nu wordt art.
896 ingevoerd , en bet Hof ontzegt den eisch tot uitkeering
van die gezegde helft . De reden komt ons voor, hierin ge .
legen to moeten zijn, omdat die fideIcommisfen, door eene
vroegere wet afgefchaft, (wij beoordeelen de billijkheid of
onbillijkheid daarvan niet ; maar bet wag in alien gevalle facto
gefchied) nu moesten befchouwd worden tats regten , alleen
van de wet afhangende, en dus, door de wet gegeven, ook
door

!1, J . DIjCXMEESTER, oiVD$R,UOEE :
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door de wet weder to ontnemen. De gronden, die bet ar.
rest echter gemotiveerd hebben, zijn geheel overeenkomttig
de flelling van den Heer D IJ C K M E E S T E R ; doch wij mee•
yen bet onjuiste d`aarvan to hebben aangetoond. Wat bet
vonnis van de Regtbank van Leeuwarden aangaat, Rec . moet
verklaren, 4eich hetzelve volftrekt Wet to kunnen begrijpen.
Bettaat er toch in ons land inlet bet Decreet van 24 Jan.
1812 , dat aan den premier appeld de bezwaarde goederen toe.
kent? In dit gegeven geval fchijnt Jonlter U L B o v A N a U RM A N I A de bezitter gewcest to zijn , tijdens de invoering
van bet Franfche regt in ons vaderland . Had men dan diet
aan den ei(cher, als premier appeli, zijne vordering moetea
toewijzen? Het komt ons ook voor, dat , bij bet bellaan via
dat Decreet van 24 Jan . I8j2, de algemeene gronden, in de
motiven van bet vonnis vervat, minder noodig waxen, ea
men zich bijzonder tot de applicatie van dat Decreet Lad
moeten bepalen. Of eekent men hetzelve, met den laeer
D IJ C K M E E S T E R , niet als wettig, zoo had men zulks, met
opgave der gronden , dienen to vermelden ; Men houde oils
deze aanmerking op bet vonnis van eeue vaderlandfche Rege .
bank ten goede . § 3. brengt de Heer D IJ c K M E E s T E R e eni.
ge bepalingen bij, welke bij bet invoeren van bet Burg.
Wetb . in andere ingelijfde Staten nopegs de fideicornmisfca
gemaakt zijn . Bij bet Decreet van 14 rairial, an 13,
worden de fideicommisfen gezegd afgefchaft en verniecigd to
zijn, en den tegenwoordigen bezicter de voile eigendom toe.
gekend . Hieruit blijkt, zegt de Schrijver, dat men gedacht
heeft, dat de beflaande fidelcommisfaire fubflitutien dadel4lk
ophielden bij de invoering van bet Wetboek. Maar, bad meat
dit gedacht, zoo ware, onzes inziens, bet Decreet overbodig geweest . Doch al bleek eens hieruit, zoo als uit bet
Decreet van i Maart 1813, art . 12, dat men wezeniijk van
gedachte was, dat de invoering van bet Wetback dadelijk
alle befaande fideicommisfen deed ophouden, dan blijft nog
de vraag, of deze opinie juist is ; en wij meenen hare on.
juistheid to bebben sangetoond . Bij de invoering van het
Wetboek in Genua heeft men uitdrukkelijk de vroegere wet .
ten gehandhaafd . Het Decreet van 4 JuliJ 1811 , art. t55,
voor de Hanze- Departementen (welk art . dan opnzeFr
vincien mede toepasfelijk is gemaakt) komt ons voor bijna
die expresfe bepaling to bevatten, die regtens zoo zijn, al!
be .
5 4
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behind dat Decrees Wet , en al had men namelijk bet Burg .
Wetb . alleen ingevoerd, zonder bijgevoegde bepaling . - De
fide!commisfen toch , volgens onze ileiling, houden Wet geheel op, maar komen tot diegene, welke , tot dezelve ge .
ioepen, tijdens die invoering belionden en in ]even w axen .
I N heeft dan ook dit Decreet bepaald , alleen met de beper .
king tot den premier appele ne avant cette dpoque ; terwijl
bet zich anders tot' wile appedds nds avant cette epoque zou
bebben uitgeflrekt . Dit Decreec zou dus meer zijn furls
declarativum , dan Wel exception invoeren .
Met tweede deel van dit Onderzoek, bl. 68-75, bepaalt
zich tot de opgave van bet oogmerk, dat men met bet in .
voeren van dat Decreec in ons land zai gehad hebben . Zoo
als wlj zoo even opmerkten, bet Decreet geeft meer op,
%vat zelfs alleen volgens bet Code regtens zou zijn , dan dat
bet lets nieuws zou invoeren . Rec. gelooft, dat dit Decreet
gegeven is, als , t . legitima interpretatio van datgene, wat regtens behoort to zijn, om aile question weg ce nemen ; 2- otn
de fideicommisfaif gefubflitueerelen gerust to flellen ;en3t
heeft men de relirictie, van de fideTcommisfen alleen tot den
premier appele nit to ftrekken, er bljgevoegd, om des to eer
ten einde aan die ftnbfiitution to maken . De gevoigcrekkipgen, die de Heer n!JCKMIEESTEK voor zijn fystema, in
'bet eerlle deel ontwikkeld, meent to mogen ontleenen uit de
plaatfing der beide gedeelten van bet quescieuze art . 155, en
uit bet opfchrift van bet Decreet van 2 .} Jan. 1812 , komen
aan Rec . voor, minder decifief to zijn, en weinig ce bewijzen .
In bet derde deel, hi. 75-78, becoogt de Schrijver, dat
de toenmalige Keizer niet de magt had, bet Decreet van 24
Jan . 1812 nit to vaardigen, en hetzelve dus onwettig en on .
geldig is . Hetzelve is posterieur aan de invoering van bet
Burg. \Vetb . in ons land . Daaruit befluit de Heer DIJCIC .
M E E S T E tt , dat, (volgens zijne ftelling) de fideIcommisfeti
door de bloote invoering van dit Code eens afgefchaft zijnde, i . de toenmalige Keizer, door bet bij dat Decreet weder in werking brengen van de reeds afgefchafte fidercommis .
fen, eene daad van wetgeving heefc gepleegd, die hij niet
dan bij form van wet, to zamen met het Wetgevend Lig .
chaam, had kunnen uitoerenen ; 2 . de toenmalige bezitters
(volgens zijne flefling) den eigendom reeds verkregen hebbende, zoo kan nu hun dat eens verkregen regt van eigen .
door
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dom niet truer ten b.eboeve van eenen premier . oppeld ontno,
men worden . Het is wear, bet Hof van Casfatie beeft bij
arrest van 23 Flordal, an so, (bij D E N E V E R S , Rec . tom . e .
• 479 .) verflaan, dat de regtbanken niet mogen nalaten eelt
befluit van bet Gouvernement toe to pasfen, onder voorge .t
ven, dat bet inconflitutioneel zou zijn ; dat zij niet moetea,
onderzoeken, of bet Gouvernement zijne magc hebbe to bui.
ten gegaan. Doch, in ons vaderland, onder eene vrlje conflitutionele wetgeving, is dit onderzoek wel zeker van de
bevoegdheid der regtbanken . Verg. U I NET , Comment. fur la
loi de la public . des lois etc . n° . 24-27 . et n° . 51 . Rec.
gelooft ecbter, dat dit Decreet van a . Jan . 1812 zeer ge .
voegelijk kan befchouwd worden a1s eon befluit, bepalendo
do wijze van invoeren van bet Code, in zoo verre dit de
fidercommisfen aangaat . Hot zou dan wezenlflk tot de puirfance exdcutrice behooren . Maar worden bier niet (zelfs in ;
ons gevoelen) do regten vgriet van diegene, welke, in eenen
verderen graad tot hot fideicommis geroepen, nu in levee
zijn, en op bet fid)elcommisfaire good een verkregen regt
(volgens ooze fielling) hebben ? Dit zouden wij pier kunnen,
ontkennen . Veel is er, dal verkregen regt genoemd kan worden, dat door den loop der tijden, door veranderde omllan .
digheden moet voranderd worden . Hoe vele overblijffelen;
van dienstbaarheden nit vroegere tijden al'komtlig, hoe vela .
Testes van feudalisme zijn Met in den loop der laatile 25 of
ao jaren vernietigd , die toch ook misfenien op verkregene
regten gegrond warenl Rec . erkent de moeijelijkheid, one
bier de goede deultbeeld n van verbetering, meerdere be.
fchaving en verlichting met de firicte regtsg ;onden aitijd to
doen overeentletnmen . Hij gelooft, dat bet zeer goad is, dal
er een perk, eon einde aan de fideicommisfaire fubflitutiea
gensaakt worde ; hoewel bij moet erkennen, dat hij dezelve
liever tot al de appelds Ws avant eerie dpoque, dan alleen
tot den premier appeld, had zien uitftrekken . Doch mete
fchijnt zoo Lang niet to hebben willen wachten .
In bet vierde en Inatfle deel, bl . 8o-88, onderzoekc do
Srchrijver ten avervloede, (want, indien aijn betoog van de
onwettigheid van bet Decreet juist 1*, vervWt hetaelve ge .
&
heel) wie eigenlijk in bet Decrees door premier appeld ba
doeld words . De hleer D tt e $ M I E ST-E it is van gevoelen,
daardoor, met den Beer V A N U E R 2 E E L E, to moeten v$>ru
flaan
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ifaan don eerstgeroepenen bij bet testament, en niet den eerstgeroepenen no den tegenwoordigen bezitter. De gronden, tot
becoog hiervan aangevoerd, komen ook met de door derf
Beer V A N H E R Z E E L E bijgebragte overeen . Rec, zoude
tot bet andere gevoelen overhellen, en daardoor liever veriaan den eerstgeroepenen na den tegenwoordigen bezitter, I .
omdat anders bet geval zeer zeldzaam zou beftaan, en de
wetgevcr niec gerekend kan worden ce willen , dot ziJn Decreet fechts aan eenige enkelen eenig voordeel zoo anobrengeir ; de reden, om de verwachting van den volgenden geficW icueerden to realiferen, is bij alien evenzeer aanwezig ;
3. de fidelcommisfen niet geheel door de invoering van bet
CA* *fgefchaft zijnde, zoo moet men aan dit Decreet geene
areflrictive uitlegging geven, om niet wezenlijke regren ce
fchenden ; daarenboven, 4 . deelt bet Decreet eene faveur
xit. Welnul in favorabilibus benigniorem interpretationem

frgni oportet . Her is waar, art. 1048 en ro49 Burg. I'etb.
)Wen afleen fubftitucie voor d6nen graad toe : men zou met
den (leer D IJ C IC M E E S T E R kunuen denken, dot dan ook in
dit Decreet de fubilitutie ilechts voor 86nen graad gehand .
haafd zal zijn ; maar de acct . van bet Wetboek berreffen
fiabfiitutien tijdens deszelfs vigeur gemaakt ; dock bier be.
paak de Wetgever de gevolgen van fubftitutien, onder vroe .
gene wetten daargefteld, die tot verdere graden fubflitntii n
toelieten. - Rec . femt voorts geheel toe in de gronden,
door den Schrijver bl . 8s-8fi sangevoerd tegen bet gevoelen
van den Hear M E Ij E R, dot dadelijk hij , die blj de invoering van bet Wetb . de premier appeli was, onberroepelijk
eigeaaar zou geworden zijn . Wij gelooven met den Schrij .
ver, dot de premier appeli moet existeren, tijdens bet overlijden van den tegenwoordigen bezitter, en dot hij dan eerst
den eigendom verkrijgt ; welke felling ook door zeer goede
azguaneuten verdedigd wordt in de Akademifche Disfertacie
van den Heer H III D INC. A, de vi legis novae in bltimas vu
luntates,, to Utrecht in IRIS openlijk . verdedigd, hi . 73 en
volg - Rec . gelooft ook, dot de Schrijver zeer to regc van
den Heer MEIJER verfchilt, in de decifie van de vraag :
so of, wanneer iemand met een fideicommis bezwaard is, ten

beboeve van zijne kinderen, dan hetzelve sheen maar zou
lirekken ten profijte dier kinderen, die tijdens de invoering
raa bet Wetb, zouden geboren zijn, met uitfuiting van an .
de .
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sleren, die naderhand mogten geboren worden" Het is wgar,
de letter vordert ne avant cette dpoque ; maar de gronden,
die de Schrijver bijbrengt, wettigen bier, onzes oordeels,
zijne voorgedragene extenlve interpretarie .
Ziedaar dan deze Regtsgeleerde Verhandeling ontvouwen
en onderzocht . Rec . wenscht de atministratie der Justitie
geluk met eenen Ambrenaar, die zoodanige blijken van kunde
aan den dog legs.
Verfchil van denkbeelden in fommige
boofdpointen deden deze beoordeeling vrij wijdloopiger-wore
den, dan Rec . zich eerst had voorgefteld, Dat befcheidene
en kundige Lezers de gronden van de omtrent dit onderwerp
zeer uiteenloopende gevoelens onderzoeken, en sin hun oore
deei wil ook Rec . bet zijne gaarne onderwerpen .

Delangrijke Yerhalen . Uit bet Fransch, van Nlevrouw de Ba .
ronesfe D E 1SI o N T O L I E U . Te Leyden, bij J . J. Thijs.
fens en Zoon . ISIg . In gr. 8va . 204 BI. f i-I6- :
Deze Verhalen zijn waarlijk belangrijk ; zij zijn vier in ge .
tal. I) Wijsbegeerte en Godsdienst ; Anekdote betrefende
D A V I D H U M E, Historiefthrijver .
Deze Anekdote kan zeer
wel echt zijn ; wij zouden, naar ons gevoel, zeggen : zij
heeft door het inwendig bewijs van . Bet is bet verhaal eener
belangrijke ontmoeting, die de hooge waarde van den Godsdjenst voor bet hart blijken doet, en wel bet verfland van
den Heer H u m E niet overtuigde, maar hem evenwel den
duurzamen wensch gaf, dat hij nooit mogte getwijfeld heb .
ben . 2) De jonge Kwaker ; ,fnekdote van W I L L I A M E N N,
Grondlegger van de Sekte der Kwakers in Anerika . Men
leert nit dezelve de bekende vreedzame fekte der Kwakers,
of Vrienden, eenigzins kennen ; de Anekdote zelve geeft son.
leiding tot een nog al uitvoerig verhaal , dat flof genoeg voor
eenen roman aan de hand geeft, en allezins eere son bet ge .
voelig hart en de deugd van w ILL I A M doet, son wiens overdrevene denkbeelden juist niet, maar wiens braaf en edelmoedig gedrag wij vele navolgers wenfchen . 3) Herinneringen
van E L I S E ; of de jonge Moravifche Aster . Eene liefdesgefchiedenis, in welkeeen braaf en verftandig vader zijne doch .
ter en den jongeling, die hair en then zij verkoos, opleidc
en
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en vorint tot bet opvolgen van rede en pligt boven harts .
tpgc en neiging ; zoodat hij eindelijk, door een gelukkig hu .

welxjk, dien criomf van rede en pligt met hartstogt en neiging vereenigen kan. 4) Kersavond, of de Bekeering. Ge.
volgd naar bet Hoogduitsch . (En bier nu wederotn uit her
Fransch vertolkt ;') Aandoenlijk genoeg 1 De Katholijke Gods.
dienst wordt bier in al zijnen Mister afgefchilderd . „ En
dit is her, war mijne keuze tot dit godsdienflig uittrekfel
bepaald heeft ." Waartoe deze verontfchuldiging, ii dien bet
er eeue wezen moecV Her verhaal wekt deelueming ; maar
dat her iemand voor dien luistervollen Godsdienst winnen
zal, moeten wij betwijfelen .
Vertalingen uit her Fransch zijn juist bij ons geene groote
behoefte ; maar, als nien dezelve dan toch lezen wil, ver .
langen wij dezelve, even als deze, onfchadelijk en order .
houdend . Hier en daar herinnerden wij ons echter to veel
do oorfpronkelijke taal .

Het Gebed onzes Heeren Jezus Christus, voor Kinderen, in
hunne taal, en naar hunne bevattlng, door 1 . M . S A I L E R .
Uit het I-loogduitsch vertaald, door j . M . t C H R ANT, R . C.
riester. Tweede verheterde Druk . Te AmJlerdam, bij B .
Woman . In i2mo. loo BI, f : - I I - :
Crajenfcbot en

J.

J.

Een uitmuntend boekje, ook door ons bij de eerfie nitgave
met welverdienden ]of aangemeld, en door bet ubliek met
goedkeuring ontvangen, hetwelk alzoo reeds in vele hauden
is, en, zoo wij vertrouwen ; met nut bij Roomfchen en On .
roomfchen gebruikt wordt . Onae, hoewel war late, aaniwijzing, dat deze tweede uitgave bet lichc zier, is voor onze
Letteroefeningen voldoende ; terwijl wij ook den eerften druk
Met bij de hand hebben, en alzoo de verbeteringen niet k uu .
mn beoordeelen .

BOEKBESCHOUWIN G .
herhandelingen, rakende den Natuurlijken en Geopen .
haarden Godsdienst . XXIXJIe D.
(Vervolg en Jlot van bl . 236 .)
11.

M et nadruk gaat vervolgens de Hooggel .

B o ian voort, om de Itellingen van het hedendaagfche
lllysticismus to betirijden ; niet met ooginerk om crsnen
Schellingiaan to overtuigen van dwaling, want zulks is
ondoenlijk , naardien de dweeperij met woorden fpeelt
en vast(laat op hare gemoedsverlichting ; maar om het
verderfelijke dier gevozlens voor Godsdienst en zedelijkheid aan to toonen in then zin, waarin deze uitdrukkingen door geheel de onzijdige wereld verltaan
worden . Leed doet het ons , dat de beperktheid van ons
oe(tek ons verbiedt, de fchoonheid en kracht der redelcaveling van onzen beroemden Landgenoot in dezen
over to nemen . Genoeg, hij betoogt , en dit is blijkbaar ook uit onze opgave nopens de If7ijsbegeerte der
Eenzelvigheid, dat het volmaakte van S C H E L L I N G
eigenlijk geen voorwerp van 1 erdienst kan zijn, daar
bet jets denkbeeldigs,maar geen Wezen is , eigenfchap.
pen, die Itrijdig zijn, in zich vereenigt, en door geene
rede en wijsheld, maar, volgens hem, door eene begeerte tot voorthrengen, tot fcheppen bewogen werd,
ja geene zedelijkheid heeft . Eveneens is de vrijheid,
door S C H E L L I N G den menfche -toegekend, eene herfenfchim . Bij de affcheiding van bet volmaakte ging
zij verloren, eer wij nog perfonen waren ; nu zijn wij
aan noodzakelijkheid onderworpen : en welke deugd vermogen wij des to verrigten ? Als geftraft tot die affcheiding van het volmaakte, hebben wij flu to trachten,
om aarin iveiier to keeren, en wet door van ons eigen
(empi-iseh) Ik ons to ontilaan . Maar welk eene onflerfeljkh id, anders de vrucht der zedeliikheid, is deze,
T
die
BOF
.KBI.SCH . 1820 . NO . 7 .
G E
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die op vernietiging der perfoonlijkheid nederkomt? Voor
waar, Been verderfelijker ftelfel laat zich denken,dan dit,
waar men geheiligde namen behoudt, de zaken wegbrengt . - Wederom, wat is heilloozer, dan to beweren, dat Godsdienst niet cen werk van rede, maar van
dichtkunst zijn moet ? Wij erkennen het, onzen eerbied voor het onzienlijke, welk koele rede leert kennen, mag de verbeelding verhoogen . Dan, waartoe
holt niet een Dichter voort, aan wiens vernuft het gezond verftand geene palen ftelt ? En kan de waarheid,
kan bet Christendom niet ftichten, wat is daarvan goeds
to wachten, zoo gij bet alts verdichtfel predikt? Al1es
wordt dan uitzinnige dweeperij en blinde geestdrift ; en
de Godenteelt der Ouden, als Dichtftuk van ii ESio .
D u s voorgefteld, heeft boven de Gewijde Gefchiedenis dit vooruit, dat zij niet voor waarheid wend uitgegeven . - Eindeliik, zeer hoog loopen de navolgers
van S C H E L L I N G met plegtigen en beeldrijken, of
Katholijken, Godsdienst, boven lien der Frotestanten,
tot onderwijs en leering beftemd ; en overwaardig was
dit punt , dat n o R G E a daarbij toefde . Geletterden ,
voor wien zijne Verhandeling nu alleen bet licht ziet,
zullen hem to dezer plaatfe niet zonder nut lezen ; mogelijk wel iemand hunner zich fchamen, van immer zich
vergaapt to hebben aan kerkelijken tooi en ftaatfie, aanvankelijk en tot een nuttig doel daargefteld, wiji men
noch van lezen noch fchrijven lets wist . Wij mogen
aan onze ;I wepsch niet voldoen, om voor onze Lezers
alhier den man to volgen, die betoogt, dat kunstgevoet
en fmaak niet moet verward worden met godsdienftige
aandoening ; dat de heiligfte verrukking, bij pracht
van eerdienst, door gewoonte verftompt, althans bij
bet uitgaan uit den tempel verdwijnt ; ja dat de zeden
der Christenen van de vroegile eeuwe niet behoefden
onder to doen voor die der latere tijden, van de vaste

fpiize

op nieuws als tot de moedermelk teruggekeerd.

(Hebr. V: 1 2 , I3 .)
III. Vervolgens eischte bet voorftel de opgave der
mid-
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middelen tegen den voortgang van bet kwaad ; en toont
ooze ervaren meester, dat geene artfenii, veel minder
vuqrproef of vervolging vereischt worden, maar de on .
gehinderde gang der natuur de kwaal der dweepzucht
welras genezen zal . Want bet menschdom belt bij beurten over tot redelijken en geheimzinnigen Godsdienst . Het
gevoel, door geene drift en tegenfland opgewonden,
komt fpoedig tot rust . De rede herneemt , en handhaaft doorgaans bet langst , haar gezag . Bijzondere aan .
leidingen tot den opgang der Schellingiaanfche gevoe.
lens en dweeperij, de druk vooral der tijden, en bet
verlies der Duitfche vrijheid, nemen, bij herflel van
vrede, wet en orde, een gelnkkig cinde . De wereld
kan niet lang gehecht blijven aan de gedrogtelijke begrippen dier wijsbegeerte, en de mensch vermag Diet
duurzaam , zijn eigen Ik, en wat hem omringt, voor een

onding, een fchijnfel, en niets wezenlijks, aan to zien .
Duitschland zeif, waar zekere geestdrift en naijver we .
gens den roem van r, A N T velen aanzette om zich door

nieuwigheid van leere eenen naam to maken, zal eindelijk moede worden van elken Schrijver toe to juicben,
die zich voor eenen Coryphceus u.itgeefr .
IV . Nog was er to antwoorden overig op bet flot der
vrage, ruim zoo b-elangrijk misfchien in bet oog onzer
Landgenooten , als bet redetwisten met uitheetnfche
Mystieken . Hier ,

namelijk , toetst onze B 0 R G E R ,

tot hoeverre het Gevoel, in de beoordeeling en het ge .
bruik van den Godsdienst, de plaats der Rede vervangen, of hare uitfpraken kan en snag onderfteunon . Blijkbaar, nu, kan bet Gevoel, omtrent zaken buiten
bereik van zinnelijke gewaarwording, niet anders bij
den mensch ontflaan, dan uit den indruk, welken hare
voorflelling of grootheid maakt op zijnen geest . Dus
mag hij weggefleept worden door den inhoud van een
verhaal, getrofFen door bet aanbelang van een denkbeeld ; maar bet toetfen van bet ware en valfche , van
het zekere en twijfelacbtige, moet verblijven aan bet
T 2
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oordeel der .befchouwende Rede . Verder, dewijl een
rond vierkant zich even weinig denken laat als w*arnemen, Is to dezen geene wczenlijke ftrijdigheid van uitfpraak tusfchen Gevoel en Rede to verwachten . Maar
eerstgenoemde gaat , ook bij den dweeper , altoos nit
van, en wordt bewogen door, zeker denkbeeld, dat
huist in onzen geest . Hierom, zoo onze befchouwende Rede aardfche dingen, gelijk die wczenlijk zijn, Diet
kennen mag, maar alleen berusten moet bij derzelver
voorkomen , en zij nog minder wegens Gods natuur (aanwezig buiten bet perk, door tijd en ruimte omfchreven) lets antlers dan in eenen ontkennenden zin kan weten, mag desgelijks onze Verbeelding, hoe hoog of diep
zij zweve, ons niets omtrent God getuigen, dan wat
Hij niet is, geenszins wat Hij is .
Ontzegt dus de Heer B o R G E R aan bet Gevoel , om
in de plaats der Rede op to treden, in bet onderzoeken
en oordeelen over Godsdienftige waarheid, anders denkt
hij over deszelfs invloed op 's menfchen handelingen,
of onze werkelijke vereering van God . Want, laat gij
de Openbaring daar, dan zeker is bet licht onzer befchouwende Rede niet toereikend, om volkomen overtuigend en met wiskunftige zekerheid door to zien, , dat
„ bet Hoog(te Wezen tot den mensch in wezenlijk ver„ band of betrekkioig fta ; dat onze -natuur buiten God„ delcf ke medehulp niet vermag to beftaan ; en dat bet
„ de wil des Onzienlijken zij, om van ons gediend to
„ worden ." Immers onze .onkunde to dezen veroorloft
niet, van bet mogelijke tot bet dadelijke, van hetgene
z1jn kan tot hetgene is, to belluiten . Daarentegen, in
deze zaalc van den Natuurlijken Godsdienst, mag en
behoort, volgens B o t:~ G E R , bet Gevoel bij ons de
plaats to vervangen der befchouwende Rede . Want
elke Natie, die eenig denkbeeld van Goden had, en
zelfs E p i c u R u s, die hen in waarheid loochende, in
naam erkende, werd tot derzelver vereering genoopt
door dit algemeen en gezaghebbend gevoel ; gevoel,on .
der
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der en onfeilbaarder dan alle redekaveling . (*) Alleen ,
wat nopens den Natuurlijken Godsdienst mag en beh oort
(*) Indien er eene plaats is in deze Verhandeling, waar
wij van B o R c E R verfchillen, en nog misfchien in woorden
meer dan in zaken, zou bet deze zijn, waar hij bet gezag
van bet Codsdienftig Cevoel bepleit . Die benaming toch dunks
ons to algemeen en van to onbepaaldep zin . Liever zotden
wij bier bet gevoel van behoefte, zwakheid en afhankelijkheid, en beter nog der menfchen vol en duidelijk begrip van
dezen hunnen toeftand, aangeduid wenfchen, als de rea'en,
die hen , zedelijk en Wet wiskunflig overtuigd 'zijnde van bet
bellaan eener Hoogere Magt , tot derzelver vereering en aan .
bidding nope . De overeenilemming der Volken in bet dienen
van den of meet bovennatuurlijke Wezens verliest toch door .
bij niets van hare klemmende betoogkracht, zoo gij flelc,
dat zij daartoe eerder als verfIandigen , die bun belang erkenden, en , zoo gij wilt, gevoehlen, nangezet, dan wel door
zeker Codsdienftig Cevoel, bij dezen dus, bij genen anders,
door verbeelding en meening gewijzigd, bewogen worden .
Want, fchoon wij overtuigd zijn, dat bet Gevoel, ten aanzien van bet zinuelijke, to rangfchikken zij order onze meest
afdoende kenverrnogens ; fchoon 'ook bij ons de volkomene
overcuiging van waarheid vergezeld go van een vergewisfend
gevoel nopens de zekerheid van bet betoogde,- dat laatstge .
zegde Gevoel voigt fteeds bet gezag der Rede, en kan du •S
nooic, gelijk B O R G E R to regt aanmerkt, hare plants ver.
vaugen ; en aan bet eerstgenoeuide is bier niet to denken, waar
van God, en van waarheden buiren bet zienlijke, melding
is . Er blijfc derhalve, bedriegen wij ons Wet, alleen een
hartstogtelijk, duister of mystisch Cevoel over, welk de
Hoogleeraar wil doen gelden , als eene bevestigende uitfpraak
aanbrengende over het verband tusfchen God en menfchen,
onbecoogbaar voor de Rede . Stelc gij met B 0 a G E R, dat
dic oils vermogeu van denken, onderzoeken en oordeelen (of
de Rede) alleen naar, buiten werkt, maar bet Cevoel naar bin .
yen ziet, en uitfpraak doet over onze gewaarwordingen , dan
volt hierop geen tegenfpreken . Doch nederig vermeenen wij,
dat de beproeving van ons hart, en deszelfs bewegingen,
we] degelijk aan bet verfland, of onze Rede, toebehoort ;
met andere woorden, dat de befcbouwing van ons zelve, bet
T 3
ken .

g-7$

VERHANDELIN fEN

hoort re gelden, de uitfpraak des harten, is niet toepasfelijk op den Geopenbaarden, of de Leer der H .
Schrift.

Geen zoo algemeen en gezaghebbend Gevoel

hat zich denken, dat omtrent hare waarheid en leere
zou mogen beflisfen . Daarentegen de gevoelens, lesfen en ftellingen in den Bijbel zijn een eigenlijk onder .
werp der befchouwende Rede, en deszelfs inhoud, gelijk mede bet gelchiedkundi'g deel en bet gezag der won%
deren, moet uitlcgkundig, als elk ander boek, verklaard, en door het Oordeel, dat waar en onwaar
fchift, getoetst en uitgemaakt worden .
Eindelijk ook in then zin mag bet Godsdienftig Ge
voel to regt geacht worden aan onze Rede weldadigen
bijfiand to bieden, dat hetzelve den mensch, traag tot
navorfchtng van dingen buiten bet bereik der zinnen,
daartoe met nadruk opwekt, en verder hem, ondanks
alien aanval der ldealisten en twijfelaars, io bet geloof
aan God en Goddelijke zaken hevestigt ; terwijl bet anders moeite kosten zoude, op grond van bet voorname
bewijs , van bet gefchapene afgeleid, eene vollcdige overtuikennen van onze ligchaurelijke en zedelijke behoeften, evenzeer als de kennis der Yoorwerpen rondom ons, die wij tascen
en toetfen kunnen, floffe verfchafc voor onze Theoretifche
Rede ter befpiegeling . Heefc this RANT wel gedaan met de
raktifche Rede van haar to willen fcheiden? Zoo lang deze
vraag bij ons onopgelost is, zien wij die fplitfing voor eene
noodelooze fpicsvindigheid aan, en geldt bij ons bet gezag
der Redo boven bet Gevoel, zoodat almede tot hare regtbank
behoore, om deszelfs oorfprong na to gaan, en deszelfs
waarde to bepalen, Voor bet overige , waar wij ophouden re
weten, en geene wiskundige of wel volkomene zedelijke zeker.
heid erlangen mogen, vangc bij ons bet gelooven aan, en
krijgt ons geloof meerderen grond, naar mace wij , door hoo .
sere waarfchijnlijkheid op to doen, der blijkbaarheid meet
nabij komen omtrent alles, wat, buiten den menfchelijken
gezigteinder, aanwesig is, en invloed hebben lean op ons
geluk.
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tuiging wegens den Schepper en zijne voorzienigheid
op aarde to doen voortduren .
Zoo hebben wij dan, bijkans meer dan ons beftek gehengde, onze Lezers doen toeven bij deze regt wijsgeerige
Verhandeling van onzen vermaarden Landgenoot . Wtj
vleijen ons intusfchen, httn, door wie bet oorfpronkelijke niet kan nageflagen worden, met deze onze - uitvoerigheid eenigen dienst bewezen te' hebben ; en is
het, dat wij, wegens de volheid van zaken in dit werk
van B 0 R G E R , naar bet oordeel van anderen , to weinig doel mogten trefen, zoo hopen wij, dat onze po .
ging als een blijk onzer goedkeuring en welverdiende
achting voor den Hoogleeraar zal befchouwd worden .

Leerredenen bij b zondere gclegenheden en eenige andere . Door j . V AN V o o tt S T . Te 's Gravenhage,
bij de Wed . J . Allart en Comp . I8I9 . In gr. Svo .
;5I BI- f 3 -6- :

N iet dan fchoorvoetende, en tegen zijn voorheen meermalen genomen beflult, geed de beroemde V A N V o O R S T
cenen bundel zijner Leerredenen in het licht, op dringend aanzoek van zijne voormalige en tegenwoordige
Leerlingen, en als bewijs van oude en voortdurende
betrekking en toegenegen aandenken ; hii verzoekt, dit
doel der uitgave niet voorbij to zien . Als zijdelingfche
voorfehriften of lesfen over het prediken , als modellen,
wil hij deze Leerredenen geenszins befchouwd hebben
hij acht het niet alleen ongepast , de bewerking aan altijd en voor ieder geldende bepaalde kunstregels to willen onderwerpen, en houdt, blj eigene ondervinding,
eigene, naar ieders vermogen bedachtzaam aangelegde
en Deeds voortgezette, oefening voor de beste leermeesteres ; maar ook, hoezeer hij zelf vele jaren gepredikt heeft en heeft hooren prediken, over de beste
en nuttigli:e predikwijze veel heeft nagedacht, en, geT 4
lijk
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liik in all zijne letteroefeningen, met den tijd heeft voortgewerkt, en van alles, wat onder zijn bereik was , partij
getrokken, (en wij alzoo betuigen, niet to weten, wat
de Hoogleeraar in dozen meer hadde kunnen doen) -zoo wil hij er echter gaarne voor uitkomen, over zich
zeiven nog geenszins voldaan to zijn . Daarom zegt by
dan ook : Het zou mij kwalijk f aan, ulieden nog to willen onderriciiten, die zelve, zoo nevans mij als elders,
op den leerfloel geplaatst, met laf en roem onderwijs
geeft, of door eigene oefening, bij kleinere en grootere
Ge heenten , ook we/ bij de eer fle in rang, de hulp en teregt-wijzing van leermeesters blijkbaar ontwasfen zijt .
Aan dezulke zijner leerlingen , die dezelve nog zouden behoeven, geeft hij de opwekking tot herinnering
van zijn en zijner Ambtgenouten vroeger onderwijs , en
aan hen, die nog ter Hoogefchole gaan, dat zij zich
de steeds voortdurende onderrigtingen ten nutte maken .
Met voile overtuiging ftemmen wij bier met den Hoog .
leeraar in ; mar dit brengt ons op een denkbeeld, waarbij wij den Lezer verfchooning vragen voor denkleinen
fprong, then wij bier maken ; zoo lcraks komen wij nog
cons op do Opdragt, of de Voorrede, terug .
Het is ons, namelijk, bedenkelijk, of de vastgeftelde
wet, bij de regeling van bet hooger onderwijs, volgens
welke al de Hoogleeraars in de Godgeleerdheid bij de
vaderlandfche Hoogefcholen ook tot Akademiepredikers
zijn aangelteld, en hun bepaaldelijk in last gegeven is,
om eene predikbeurt waar to nemen , we] geheel en al
doelmatig is . Wij zeggen dit waarlijk niet bepaald, en met
bijzondere toepasfing op den waardigen V A N V 0 0 it s T,
die zakelijk en bij herhaling zeggen tnoge, verre of to
zijn van die hoogte, welke men moet beklommen heb .
ben , om anderen ., zonder fchroom , op eigen voorbeeld
to durven wijzen, en wel des to verder, daar hem bet
prediken , door geene of weinige oefening in de laatst .
verloopene jaren, iets ongewoons geworden is, maar
wiens voor ons liggende Leerredenen ons ook geenszins
bijzonder tot deze ,bedenking uitlokken . Maar mogelijk
wa .
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ware bet toch , dat eenig ander Hoogleeraar , met meer
der regt dan his, zeggen kon, dat veel van bet vootmalig vuur, bij bet klimmen der jaren, in hem was verflaauwd of verdwenen : en zou het niet mogelijk zijn,
dat van zoodanig vuur, en algeheele gefchiktheid tot
bet predikwerk, bij dezen of genen , anders voor zijn
vak uitmuntend en in ieder opzigt berekendeu man, bij
bet klimmen der jaren, inderdaad riet veel verdwijnea
kon 21 \'Vaartoe, bij zoodanig in ieder ander opzigt voot •
treffeliik fieraad eener Hoogefchool, dit aanhangfcl vaa
bet Iioogleeraarsambt in de Godgeieerdheid, door Loninklijk bevel ? - Wij willen er niet bijvoegen , dat eene
Akademiepreek, hoezeer clan ook met bet oog op de
Gemeente gehouden , echter altijd iets geheel onderfcheidens behouit van hetgene de zich daar vormende rediker bij zijne Gemeente leveren moet ; want deze aanmerking wordt verzwakt door de menigvuldige gelegenheid, om ook van de gewone Leeraren andere leerredenen to hooren . Doelmatiger, en van bet hoogfte belang , zouden wij de zorge rekenen, dat de Christelijke
leer(loelen, in iedere Al :ademieflad, altijd bezet waren
door mannen, wel van onderfcheidenen aanleg, maar
alien uit(lekende in bekwaamheid, en alzoo voortreffelijke voorbeelden en meesters door hpnne predikwijs .
Gaarne zagen wij dit ook op de dorpen in dent omtrel : ,
wear wij mannen verlangen zouden, die de bijzondere
gefchiktheid hebben, om voor bet landvolk to prediken . De meeste der kweekelingen aan de Iloogecchool
worden toch Landpredikers, en blijven dit meerendeels
hun ]even lang ; zij hebben althans geene zekerheid,
dat zij , bij al hunne bekwaamiheid, en uit welk eene
fchole zij ook komen, geplaatst zullen worden bij grootere Gemeenten , en wed bij de eer(le in rang ; vooral
nadat bet Synodaal Reglenmnt op de Examina bij bet
Kerkgenootfchap der Hervormden oils waarborgt , dat
geene Gemeente, hoe afgelegen en klein ook, voortaan
anders zal kunnen voorzien worden, dan door eenen,
in al de tot zijn vak behoorende wetenfchappen, wel.
onT 5
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onderwezenen en geoefenden man ; hot Unige middee
inderdaad, om voor to komen bet plaatfen van ongefchikte en onbevoegde voorwerpen op den Christelij .
ken leerftoel, en bet fpreekwoord : de gekken krijgen
de kaart, buiten alle toepasfing to ftellen op de kerkelijke beroepingen tot Gemeenten ook wel van den eerlien rang . Wij willen daarom vooral niet hopen, dat
de rovinciale Kerkbefiuren , aan welke bet afnemen
dezer Examina is toevertrouwd, de woorden van den
1-Ioogleeraar, in de tweede alhier gegevene Leerrede,
meer zullen laten gelden, dan- dezelve, zekerlijk naar
zijne bedoeling, met welke We] ieder zal inftemmen,
kunnen en mogen gelden ; de volgende, bij voorbeeld :
„ Waar vindt men dezulke, die gelijkelijk, en in den .
„ zelfden graad, voorzien zijn van alle tot de voorge• ftelde einden, op menigerlei wijzen,dienfiige vermo„ gens? Hoe zeldzaam zijn zij, die deze volkomenheid
„ nabij komen? Er zou dus, inderdaad, in de menig• vtildige behoeften der groote menigte, wier hoogfie
„ belangen de Dienaars van bet Christendom moeten
• trachten to bevorderen, flier kunnen voorzien work
• den, indien men deze taak aan dezulke alleen be„ hoorde toe ,te vertrouwen, die, at wat men verei• fchen kan, in zich vereenigden ." Want, gefteld
ook, dat gezegd Reglement to veel mogt vorderen, (bet .
gene wij echter geenszins kunnen toegeven , indien maar
de uitvoering en toepasfing altijd aan mannen, en nooit,
in vervoig van t1jd, aan kinderen, worde toevertrouwd)
dan zouden wij verandering in hetzelve door de Hooge
Kerkvergadering wenfchelijk houden, maar nimmer aan
bet mindere Befiuur, hetwelk bet examen afneeint,
eenig ander oordeel toefiaan, dan de eenvoudige beflisfing, of aan bet bij bet Reglement gevorderde at dan
niet door den geexamineerden is voldaan ; terwijl bet zich
geregtigd houden tot bet gebruiken van zeemanfehap,
om de Gemeenten vooral toch van Lepraren to kunnen
voorzien, een geneesmiddel wezen zou, veel erger dan
de kwaal, en van veruitziende gevolgen. Eene tijde .
lij-

LEERREDENEN.

283

lijke fchaarschheid is verre to verkiezen boven ruimen
voorraad van ongezond en nutteloos , en evenwel maar
al to fmakelijk voedfel, hetwelk de goede waar dan ook
nog beneden de markt doet dalen, de aanvrage vermin •
dert, en alzoo weldrra geheel den moeijelijken en lost •
baren arbeid en aanvoer doet ophouden . Nag eens,
men vergeve ons deze uitweiding, en denke na, of zij
misfchien een woord op zijn pas gefproken zij ; en wij
twijfelen fehier niet, of men zal met ons initemmen, en
daarbij overtuigd zijn, dat men voor eigenlijk gezegden
hongersnood de Hervorwde Getri eaten nog wel door
andere en betere middelen behoeden kan . - Maar,
keeren wij tot de Opdragt en de Leerredenen terug .
De Hoogleeraar wijst, in eene waarlijk al to lange
periode, met zeven en twintig infinitivi, indien wij wel
geteld hebben (*) aan de groote moeijelijklieid, van bet
prediken voor godsdiennftige vergaderingen, zoo zamengefteld, als de onze gewoonlijk zijn ; en fpreekt daarop ,
inderdaad zonder eenigen ophef, van de bier door hem
gegevene proeven, en , de redenen der keuze van deze
pro even .
De eer/le Leerrede, over de Gelijkenis der Talenten,
MATT . XXV : 14-30, uitgefproken ter bevestiging
van zijnen waardigen Schoonzoon in diens vroegere Gemeente to Rijswijk,zag reeds vroeger bet licht,endeed
niet alleen den oordeelkundigen en bij uitftek fchranderen uitlegger der H . Schrift, then men reeds lang in
den geleerden man bewonderd had, proeven, maar
doodde ook at aanftonds de meening van fommigen, (die
den geleerden man niet genoegzaam kenden) alsof alleen
maar uitlegkunde, en daarbij dan dorre aanwending,
's mans predikwerk zou kenfchetfen . Men vond hier wezenlijk warmte, en meer dan gewone duidelijkheid . Inder(*) Waarbij dan nog, „ en wat Remit verder volgt," (dot

inede nog wel in zeven en twintig infinitivi kon worden nitgebreid) achteraaa komt .
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derdaad , zeide men to regt, die man kan , blj al zijne
geleerdheid, niet antlers dan refit nuttib en naar aller
vatbaarheid prediken ! En waarlijk, terwijl hij zijnen
uitlegkundigen fmaak allezins doet doorflralen, en zijne
verklaring voor den geleerde bijzonder belangrijk maakt,
onthoudt hij zich van al lien omhaal en uitweiding,
die, hoezeer dan ook elders en op zich zelve van waarde, geheel ongepast is bij bet volksonderwijs . Wij durven gerust ook aan al de avenge Leerredenen deze wezenlijke verdienften toekennen .
detg der Akademifche predik .
De tweede, bij aanvang
beurt gehouden, behandelt het groote nut der ver/cheidenheid in de vermogens der Godsdienstleeraars , i E T R .
IV : 10, II .
De derde, ter gelegenbeid der vervulling van veertigjarigen dienst in onderfcheidene Getneenten en aan
de Hoogefcholen, zegt (de toen nit bet -hart gev}oeide
gebeden konden, en dit is waarlijk jammer, hier niet
worden medegedeeld) niets van dit voor den Spreker
zoo belangrijk tijd[lip,dan met weinige en eenvoudige,
roerende, hartelijke woorden aan het flot, joist zoo als
bet, onzes inziens , behoort , daar men toch ook bij
zoodanige gelegenheid niet voornamelijk, veel minder
geheel, van en voor zich zelven fpreken mag ; terwijl
de Leerrede eene aauprijzing is van de gedurige herinnering en het wijduitgeflrekte gebruik van Davids Lofzang, r s .'GXLV . Zeer gepast fprak de Hoogleeraar
alzoo, voor zijn eigen gevoel, over Gods wijduitgeflrek .
te goedgunfligheid.
Gelijkfoortig in de wijze van behandeling in dezen is
de zesde, over s . XLII en XLIII, . (welke beide falmen een en hetzelfde Dichtftuk uitmaken) en wordt betiteld : De diep neergedrukte, doch uit die laagte zich
oprichtende, Godsrlienstminnaar. „Door de zesde, zoo':61 als de derde, mede op to nemen," zegt bet Voorberigt, „heb ik twee verfchillende proeven van zekere
„ foort van Bijbeloefeningen willen leveren , bij welke
„ uit eenen uitvoerigen,naar de algemeene vatbaarheid
,, be-
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„ beknoptel n verklaarden, Bijbeltekst 66n hoofddenk .
„ beeld afgeleid, en tot godsdienflig onclerwijs aange •
„ wend wordt ."
111ozes door GoJ gerust gefeld . Een onderwijs tot ge .
rustllelling van elken varen Godsdienstvriend . E x o D .
XXXIII:14-17,is de vierde ; en De vergenoegdheid van
aulus, verkrijgbaar voor ieder' Christen,
H 1 L . IV :
11b, 12, 13, de vijfde in deal bundel .
De zevende handelt over ongepaste nieuwsgierigheid
naar het toekom/lige, HAND . 1: 6- 80 ; en eindelijk de
acht/le waarfchuwt tegen eerie der troot/le engevaarljkfe dwalingen, GAL . VI : 7 .
Wij zouden bet geheel onvoegzaam rekenen, den
wezenlijk grooten en geleerden man en zoo nuttigen onderwijzer, ook door zijn predikwerk, eenige aanmerkingen to maken, die den fchijn konden hebben van teregtwijzing of berisping ; en zulks na zijne zoo openhartige verklaring, dat hij geene aanfpraak maakt op
eenige meerdere gefchiktheid voor bet predikwerk boven de gewone Leeraren der Leidfche Gemeente , en
geenszins anderen, hetzij Leeraars, hetzij Hoogleeraars, den voorrang bij dit werk misgunt ; terwijl ook
geheel: bet Voorberigt duidelijk bewijst, dat hij deze
fluk en Met als Ho gle ra r, en otn to dien to mo-n
dellen voor zijne vroegere of latere kweekelingen, maar
eeniglijk als bewijs van voortdurende betrekking en toe .
genegenheid, en alzoo uit vriendelijke infchikkelijkheid
"or hun verlangen , ter drukperfe gaf. Maar niemand
t+usduide bet ook ons , dat wij 's mans iongeren discipelen den raad geven, om hunne kennisneming aan leerredenen vooral niet alleen , en bij uitzondering, to bepalen bij die van hunnen achtingwaardigen Leermeester ; hetgene wij daarom to meer zeggen, daar niet ieder nuttig discipel een Genie is, of worden kan, hetwelk zijnen l igenen gang houdt ; en als men dan volgen wil of moet , (en hoe vele , inderdaad bekwame en
nuttige, Leeraars moeten dit werkelijk!) dan neme en
vereenige men fiever eenige goede voorgangers en leidslie-
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lieden, onder welke men dan den voor zich meest pasfenden uitkieze en meestal volge . Het ondcrwijzende is
bij eene leerrede vereischte ; en is men bekwaam, oni
van den predikitoel to onderwijzen loo als deze Hoogleeraar, dan mag de toehoorder tevreden zijn, al zou
hij ook nu en dan wat nreerderen aandrang en roering
verlangen, en geeft ook de kunstkenner wel lets toe,
betgene hij niet toegeven kan bij algeheele middelma .
tigheid .
Wij eindigen ons verflag met de betuiging, dat wij
den Hoogleeraar eerder van to groote nederigheid, dan
van to hooge waardering, bij dit zijn werk, zouden
kunnen befchuldigen ; dat hij zijne waarde als rediker
err to weinig, dan to veel, fchijnt to fchatten . Inder.
daad, zijne proeven overtuigen ons, dat llg, ook als
Akademieprediker, geenszins behoeft to fchromen , zich
to meten met zijne voorgangers in dezen ; eenen V A N
SCHELLE, HOOGVLIET, SCHOLTEN, VAN
, NAHUIS, RIFT VELD en BOERS,

DER KEM

welken laatstgenoemden hij bijzonder, ook als Ambtgenoot, heeft gekend en bewonderd . „ De bevallige en
„ doordringende ftem van den rijkbegaafden , altiid in
• den regten Evangelifchen toon predikenden B o E R s ,"
zegt hij, , klinkt u nog in de ooren, en fpreekt, met
• den onvergelijkelijken R A U, nog tot ons, nadat beide ons ontrukt zijn ." -- De geleerde V A N v o o R S T
•
itichte met mond en pen nog lange under de levenden
overvloedig nut, en worde der vaderlandfche Kerke
niet darn fpade ontrukt, wanneer hij voorzeker ook nog
lange na zijnen dood tot de hem overlevenden fpreken
zal !

De
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De Bijbel, niet, gelijk velen ,villen, een Boek voor
riesters alleen, maar ook voor Forst en Yolk . Door
een' Katholijken riester uitgegeven.
Het woord Gods en is niet gebonden .

2 T I M . ll : 9b .

Uit het Iloogduitsch . Te ilmflerdam, bij de Wed.
G . Warnars en Zoon . 1820 . In gr . 8vo . VIII en 2t$
BI. f i-i6- :

D
e tijden , welke wij beleven , ftaan blijkbaar gekenmerkt door eenen ftrijd tusfchen ware Christelijke verlichting en Obfcurantismus, tusfchen den flaaffchen
geest van bet Katholicismus, of liever apismus, en
den vrijen geest der rotestantfche kerk . Bij de veelvuldige teekenen, welke dit treurig verfchijnfel maar al
to zeer bevestigen , behoeven wij flechts to letten op
den onvermoeiden ijver ter verbreiding van Gods woord
onder alle volken der aarde en alle ftanden der maatfchappij, welke zich aan den eenen kant zoo heerlijk
openbaart ; terwijl wij aan den anderen kant eene even
nadrukkelijke tegenwerking ontwaren, ftrekkende, om
bet algemeen verfpreiden en lezen van den Bijbel ten
toon to flellen, als gevaarlijk en nadeelig voor ware
Evangelifehe kennis en deugd . Aan dezen ftriid, die
in Duitschland federt langen tijd met ongemeene warmte van beide kanten is gevoerd, heeft bet bovenftaande gefchrift zijnen oorfprong to danken ; een gefchrift,
welks overbrenging in onze taal wij als eerie wezenlijke behoefte en weldaad befchouwen voor ons Vaderland, daar die ftrijd ook onder ons hoe langs hoe meer
begint to ontbranden, en Bijbelgenootfchappen zoowel ,
als andere nuttige inrigtingen, die ware verlichting,
gegrond op zuiver Christendom , naar den inhoud der
H. Schrift, willen bevorderen, door den geest van bijgeloof en dweepzucht worden bedreigd . Veelal misfen
wij in dezen ftrijd die volkomene onzijdigheid, welke
bet
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bet oog voor een helder inzigt der dingen opent, en
den geest tot bezadigdheid ftemt, terwijl zij het hart
met zachtmoedigheid vervult ; daar twee partiien tegenover elkander itaan , die, door eene groote klove gefcheiden , nooit bij elkander kunnen komen , zonder bet
beginfel van haar beftaan op to geven, en alzoo zich
zelve to vernietigen. 'Van belang is het derbalve, hierover eenen man to hooren, die, als een getrouwe noon
der Katholijke kerk, de zaak in gtiestie befchouwande, onpartijdigheid genoeg bezit, om de waarheid to
handhaven,waar hij ze vindt . En zulk een manfpreekt
in het voor ons liggend gefchrift .
Schoon de titel den naam van den Auteur niet vermeldt, is het echter algettleen bekend, uit wiens pen
bet werkje is gevloeid ; en men behoeft het ook flechts
in to zien, om zich to overtuigen, dat bet niemand
anders is, dan de groote voorftander en bevorderaar
van de zaak der Biibelverfpreiding in Duitschland, de man, die, met de fchranderheid en den ijvergloed
van eenen L U T H E It , en met de geleerdheid en de
zachtmoedigheid van eenen M E L A N C H T o N , den geest
der kerke, waartoe hij behoort, zuiver tracht to bewaren, zonder den grorid aan to tasten, waarop die kerk
is gebouwd, - de katholiike astoor en Hoogleeraar
L E A N 1) E'R V A N E s z . Men kent den voortreffelijken
man uit vroegere gefchriften van hem , die ook in onze
taal zijn overgezet . In die gefchriften behandelt hij de
(1ne groote zaak , waarvoor hij gloelt ; bet geoorloofde ,
het pligtmatige , het heilzame en echt Evaiigelifche van
Biibelverfpreiding en Bijbellezing onder alleChristenen .
Dir is bij hem het Rile noodige ; hierin vindt hij zijne
roeping ; hieraan wiidt hij met hooge vreugde al zijnen
tijd en al zijne kracliten toe, en elke tegenkanting is
voor hem fldchts eene nieuwe aanleiding, om zijne uit .
muntende hoedanigheden van ver(tand en hart ten toon
to fpreiden . Een bewijs hiervan is wederom bet boek,
dat w j thans aankondigen . 1-letzelve handhaaft, gelijk
de titel zegt, de algemeenheid der H . Schrift tegen
de-
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degulke, die dezelve willen bepalen tot eene zekerd
bevoorregte klasfe, even gelijk de Hindous hunne heiIlge taal en fchriften tot de kaste der Brahminen , of tot
de ondiets onder hen, beperken . Niet alleen de ries •
tern zijn geregtigd tot bet onderzoek van den Bijbel ;
maar de lezing van dit Goddelijk boek is nuttig en noodzakelijk voor Vorst en Volk ; de Vorften moeten in bet
woord van God den hechtften fteun voor hunnen troon,
de Volken de rijkfte bron van troost en geluk eerbiedi .
gen : dit is de groote waarheid, die bier door klem van
redenering en door kracht van bewijzen wordt ontwikkeld en voldongen . Het bock is, uit den aard der zake, e n zek r verwe rfchrift eg n bet Obfcurantis,
mus, dat in fommige flreken van Duitschland onbefchaamd wordt gepredikt, en tegen kwaadaardige aanc
vallen, waaraan de waardige man dikwijls zelf ten doele fond . De polemifehe toon, die vandaar in hetzeive
heerscht, maakt de lezing op fommige plaatfen wet
eens minder aangenaam ; maar men getroost zich dit
gaarne, dewijl dit juist gelegenheid geeft, om bet an*
fchriftmatige in de leer en den handel der ftrenge aatiklevol's van bet ausdom in bet vereischte licht to ftel1
len . Voot een overzigt is bet werk niet vatbaar', en
daarom moeten wij ons vergenoegen met deze algemeene trekken op to geven , en to verklaren , dat het een'
rijken fchat van bewijzen behelst, uit oude en nieuwere tijden ontleend, waardoor de bedoelde waarheid on=
wederfprekelijk wordt bevestigd . Tot deze bewijzen
behooren , onder anderen , veelvu]dige aanhalingen tilt dd
fchriften der Kerkvaders en van andere groote manners
der Katholijke kerk, die bij Wijze van aanhangfel &chteraan gevoegd zijn . Dit aanhangfel is eene bloemlezing van keurige plaatfen over hot belangrijk onderwerp ,
in dit bock behandeld, en verflerkt bet geloof, dal er
to alien tljde mannen hebben beftati, die met flrikte
gehoorzaamheid aan de Kerk een' .echt llberalen , Evangelifehen geest vereenigden . De fehoone vettaling i waafiournsci. i8za. No, 74
y
10
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in wij deze plaatfen hier vinden, verhoogt niet weinig
bet aangename van derzelver lezing .
Wij hopen genoeg to hebben gezegd,om de aandacht
van alien, die belang flellen in Bijbelverfpreiding eu
Bijbellezing, - en welk regtgeaard rotestant kan hiervoor onverlehillig zijn ? -- op dit voortreffelijk boekje
to vestigen . Mogten de Bijbelvrienden bier to lande j
door de lezing van hetzelve, verllerkt worden in hunnen edelen ijver, om rustig voort to gaan op hunnen
weg, en de wapenen, welke een waarachtig Katholijk
hun in handen geeft, aangrijpen, ter verdediging van
hunne pogingen tegen de aanrandingen der bijgeloovige
vereerders van den aus! „ Mogten," om de woorden
van bet fraaije Voorberigt to gebruiken, ,, allerlei lezers
ec wijzer, beter, gelukkiger, en onze Roomfehan er
ware Katholifken door worden! Er is, onder bet beftuur des Geestes, goede hoop : want, door w.elk dekfel de ongeloovigen verblind zijn , het Evangelic van onzen Heer is niet bedekt, en,wlkuistrbejgf
loof ook fmede, Gods woord is niet gebonden ."

Raadgevingen aan Hypochondristen, ten dienfle van al
len, die met de miltzucht gekweld zifn, of vreezen
door deze kwaal se, zullen worden aangerand; door
Dr . G. w. B E c x E n , beoefenend Geneesheer to Leipp
zig. Naar den nieuwflen druk uit bet Hoogduitsch
vertaald. Te Rotterdam, bij J. Hendrikfen. i8lrg.
In gr. 8vo. XIV en 276 Bl, f 2 - 4 Lit werkje, hetwelk ve l goeds bevat, en den lijde,
ren, waarvoor bet beftemd is ., gerust in handen kan
worden gegeven, is verdeeld in vierr afdeelin-gen . In
de eerUe fpreekt de Schrijver over den aard net miltzucht, in de tweede over derzelver geneeskundige, in
de derde over de di~et¢tjfche, en in de vierde over de
pfychologifche behandeling . Een aanhangfeh geeft eenig

on-
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onderrigt , hoe men zich voor de hypoehondrie kan be .
hoeden, en wat then in-acht moet nemen bij bet kiezen
van een' Geneesheer . -- De Schrijver befchouwt de
hypoch'ondrie als eene ongefleldheid der ziel, beftaande
in een' zekeren angst, ongerustheid en wantrouwen,
waarbij men li-gte ongefleldheden dies ligchaams met bijzondere aandacht opmerkt , voor grooter en gevaarlijker
h©udt dan zit zijn, . en, uit vergelijking van zijnen toeftand met lien van anderen, wrevelig en mistroostig
wbrdt .

Hij fae_fchouwt, als de voornaamfte ao .rzaken,
hartstogten , overmatig denken en eenzittend leven , ook
eenigermate bet verlies van goede fappen . Dezer laatfte
oorzaak kesn hij niet genoeg krachts toe, dear zij gewia
cene der ueelvuldigfte en geweldigfte is . Ook hecht hij
to veel aan bet gebrek van beweging bij geleerden, en
ziet niet genoeg op verminderde werking der fpijsver .
teringswerktuigen en die der ademhaling bij bet den .
ken, welke voorzeker de bron is der onderbuiksverftoppingen en trage beweging van bet bloed. Voorts
ontwikkelt hij de gronden van bet algetneen aangenomen onderfcheid tusfchen flofelijke en onflofelijkc hy .
pochondrie : de eerFe leert hij in hare verfc1 ijnfelen vrij
duidelijk kennen, als eene ziekte des onderbuiks ; van
de laatfte zegt hij weinig, en niets zeer bepaalds . -In de tweede afdeeling geeft hij de hoofdpunren der ge.
neeskundige behandeling op, waarbij hij opzettelijk in
geese bijzonderbeden treedt, en zijne lezers wel bepaald doet opmerken, dat er, ter genezing der hypo .
chondrie, allerlei middelen dienftig ziju, en dat zij dus
niet moeten denken verkeerd behandeld to worden,
wanneer hun Arts nu cens dit voorfchrijft , dan eens
wat antlers . In bet bijzonder verbeft hij zeer de Kampf.
fehe klisteren, hetwelk nog al vreemd is bij iemand,
die over bet geheel weinig .andere werking in de geneesntiddelen ziet ,dan dat zij ons op verfchiltende manieren
prikkelen. -•- be derde afdeeling bevat eenige voor .
fchriften, den leefregel van bypocbondristen betreffende . Laauwwarme baden worden zeer aangeprezen ; ook
V s
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bronkuren ; voorts reizen, wandeten, paardrijden ; ma.tigheitl in fpijs en drank ; vermijding van, to groote
warmte in vertrekken ; warm kleeden, enz . Vooral
dringt de Schrijver er op aan, om bet dieet niet als
op eene haarbreedte to bepalen . --- De laatfle afdeeling
loopt over de pfycholggifche behandeling wat los been .
Dit gewigtig, maar moeijelijk punt wordt hier niet
zeer opgehelderd . Het is toch lang bekend, dat angst
en vrees den hypochondrist zeer .nadeelig zijn . ; dat vriendfchap en liefde zeer weldadig op hem kunnen werken,
enz . Het ware b . v. van belang geweest , den invloed
ten weinig uiteen to zetten, werken de aard van letteroefening, of andere herfenbezigheid, waaraan men
zich overgeeft,de manier van iluderen op demiltzucht
hebben . Het is opmerkelijk, dat zij den koopman bijna
evenzeer eigen is als den geleerde . -- In bet aanhangfel
zal de lezer de kenmerken der naderende,hypochondrie
zeer duidelijk vinden opgeteekend.

Ilandboek der Gefchiedenis der oude Staten, voornamelijk met betrekking tot derzelver Reger*sngsvormen, Handel en I/olkplantingen ; door A . H . L . H E ER E N,
enz .

rofesfor . der Gefchiedenis to Gottingen, enz .
Naar de derde uitgaaf tilt het Hoogduitscls

overgezet, met eenige danmerkingen, door G . D oRN
3 E I F F E N, Leeraar aan de Latijnfehe School to
Utrecht, ens . To Zutphen, bij Ii . l, . A . Thieme .
In gr . dvo . XVI en 546 Bl. f 4 - 16 -

E

en voortreffelijk werk! Weinige zijn zoo gefchikt,
als dit, om niet alleen een fchraal en dor overzigt der
nude Gefchiedenis to geven ., maar tevens in bet algemeen met dezelve bekend te~maken, en in haren geest
to doen indringen . Trouwens, de naam vats n E EIt n N , de grootfle tegenwoordige Gefchiedonderzoeker,
(naar ons gevoelen) ilaat ons reeds borg voor de hooge
waar-
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waarde van een gewrocht , waarin vele van deszelfs
denkbeelden over de Gefchiedenis voorkomen, die in
zijn meest:erwerk : Ideen fiber die olitik, enz . llechts
meer onfwi1 eld zijn . Wij Inneten derhalve den kundigen D o R N s E I F FEN dank zeggen, dat hij deze voor
jonge lieden zoo nuttige handleiding in onze moedertaal heeft overgebra'gt .
De vorm van , dit werk is aphoristisch , dat is , in korte
ftellingen vervat, waarvan elke, hoewel zeer beknoptelijk, onmiddeilijk- daarna in eene foart van noten wat
Ineer uiteengezet wordt . Voor iedere hoofdafdeeling
vindt men'de bronnen aangewezen, waaruit de Schrijver geput heeft , of waaruit de Lezer het opgeteekende
nader kan leeren kennen : en wanneer de Schrijver de
gefchiedenis van eenig land begint , geeft hij ons vale
lietzelve eerst eene aardrijkskundige fchers, en op den
kant der bladzijden zoowel , als aan het begin van i ede .
r e afdeeling , de jaartallen (v66r en na c H .R i s T u s),
gedachtig aan de fpreuk , dat de Aardrijkskunde het
regtter-, gelgk de Tijdrekenkunde het linkeroog der Ge.
fchiedenis is ; vandaar ontvangen wij ook, als bijlage,
de Tijdrekening van HER o DOT u S v66r c Y R u s,
volgens V UL N BY .
H E E s E N b-epaalt zich, na eene korte opgave van
de ftof en de bronnen der Gefchiedenis, tot eene za .
menvoeging der tweederlei wijze, waarop men die be •
handelen kan ; to weten, naar Volken (ethnographisch)
en naar algemeene Tijdvakken (fynchronistisch .) Hij ver.
vat, namelijk, in zijue eerjle Afdeeling al de oude Rijken v66r c Y R u s, met wien de Gefchiedenis eerst een
beginfel van algemeenheid bekwam ; in de tweede het
erzifche Rijk ; in de derde de Griekfche Staten tot
A L E X AND E R (dit laatfte ftemt dus met de beide eerile
to zamen , althans grootitendeels , in tijd overeen) ; in de
vierde de Macedanifche Monarchij, met alle daaruit ontita.
n e kleine Rijken ; en in de vijfde het Romeinfche Ge •
meenebest, en de daaruit ontftane Monarchij, tot op
den val des Rijks in bet Westen, het thans algemeen
V 3
en
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en met regt sangenomene eindperk der oude Gefchiede_
nis , doordien bet Rijk , dat nog alleen van de oude Vql .
ken overig was, toen onder de Barharen bezwoek,, van
welke de nieuwere Europefche ,Natien af(lca.tnmen . Zoo
men ook bet Romeinfche Rijk in bet Oosten nog tot de
oudeG efchiedenis wilde brengen, zou men al 4e Middeleeuwen daaronder moeten betrekken .
Men gevoelt ligtelijk, dat een doorloopend -verflag
van een werk, zoo rijk in flof en behandeling, hetwflk
al de vroegere lotgevallen des menschdoms omvat, te .
vens ondoelmatig en voor ons bettek ondoenlijk zou
wezen. Op kleinigheden (want meer dan kleinigheden,
bet noodzakelijk uitwerkfel der menfchelijkeonvalmaakt .
beid, heeft men in eenen H F E R E N. niet to berispen) to
vitten, zou bekrotrpenheid, kleingeestigheid, en vol ,
ilagen misverftand van bet werk eens, Recenfents , verraden . Wij zullen dus liefst den Lezer bij eenige fchoon .
beden des werks, bij eenige oogpunteti doed vertoeven, waaruit de Schrijver de Gefchiedenis befcbouwt,
en ten flotte de vrijheid nemen, oils oordeel to zeggen
omtrent enkele- uitfpraken des Schrijvers-, waarin wij
meenen van betn to moeten verfchillen .
i . Vooreerst beviel ons de kritiek der bronnen tiitftekend. Deze, hoewel niet met die achteloosheid en
ligtgeloovigheid behandeld, waarmede vroegere Sc .hrijvers to werk gingen , vooral die der Engelfche Algenteene
Gefchiedenis, bij ons verkeerdelijk onder den haanl van
den Vertaler W E s T E R s A E Dr bekend, weet zich ecbb
ter doorgaans ook to wachten voor die andere klip ,
waarop thans zoo vele Duitfche Schrijvers itranden,
de hoogere kritiek,

die, zoo voortgaande, als zij nu

federt eenige jaren gedaan heeft , ons ten, tlotte niets
Deer van de oudere Gefchiedenis, althans tot A L E 14
AND E a. , of misfchien nog wel verder , zal overlaten.
NIEBUHR b. v. maakt,op eigen gezag,ao.MULus,
N H At A en ! O R $ E N N A tot mythifehe perfonen, en be .

fchouwt de gefchiedenis van TAR 1 u i N I U s Os overblijffelen van cen heldendicht ; hij en anderen fpreken
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ook reeds van de erzifche oorlogen als mythisch ; II oil E R U S is reeds verdwenen , en men weet , wat er,
onder de handen, der DuitJche Bijbelverklaarders, van
de gewijde Gefchiedenis overbiijft . H E E R E N, daarentegen, hoewel bet flelfel van zijnen Schoonvader
H E Y N E onttrent de Mythen omhelzende, is verre van
de vermetelheid veler van zijne land . en tijdgenooten
verwjderd . Met reden noemt hij N I E B U H R'S werk
„ bijna meer kritiek dan gefchiedenis, met een aanhou .
„ dend pogen, om bet tot bier toe aangenomene om .
~, verre to werpen ," en voegt er de gulden woorden bij
„ Scherpzinnigheid is niet altijd waarheidliefde," bl . -G2 .
(Zekerlijk beftaat er tusfchen deze twee allezins bekwa •
me Gefchiedonderzoekers eene perfonele verwiidering,
die echter aan de waarheid der gezegden van vi E E R E N
Diets ontneemt .) Hij erkent de echtheid en waarde der
gefchriften van M o z E s , ook voor de Egyptifche Ge"
fchiedenis, en, benevens die der latere Hebreeuwfche
Schrijvers , voor de kennis der groote 1lziatifche Rij..
ken. Keurig is zijn onderzoek naar de bronnen der oude
Egyptifche en
erzifche Gefchiedenis, omtrent welke
laatfte de veelal verachte R T E S I A S, die uit erzifche
jaarboeken fchepte, gunftig beoordeeld wordt . Den Zendavesta, then wij thans bezitten , erkent H E E R E N voor
echt . BU de Griekfche Gefchiedenis worden zoowel de
oudere als nieuwere Schrijvers over dezelve opgenoemd ;
aan M I T F 0 R D words in geleerdheid, rijke inhoud en
naauwkeurigheid, aan G I L L I E s in genie, fmaak en bet
juist vatten van den geest der Oudheid de prijs toege .
wezen ; bet laatfte zou ook aan den anders fmaakvollen
en geleerden B A R T ii A L A Di Y ontbreken . Bii de Grieken words
L U T AR C H U S niet als boofdbron bef chouwd ; bij de Romeinen wordt hij boven L I V I U s en
n ION y s i u s verheven . De opzettelijke Verhandeling
van den Schrijver over dit onderwerp niet bij de hand
bebbende, weten wij niet, waaraan dit verfchil toe to
fchrijven . Hij erkent wijders, dat cr in de vroegfte RomeinV 4
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meinfche Gefchiedenis onzekerheden en eenige dichter .
lijke opfieringen plaats bebben .
2 . Het gedurig in bet oog houden van den flaaakun.
digen toeftand der Volken niet alleen , maar ook van
hunne handelsbetrekkingen, is eene verdienfle des werks .
Waar men van de heniciirs en Egyptenaren handelt , is
dit reeds zigtbaar uit korte, doch veelbeduidende wenken ; doch vooral over Karthago (door de Roneinen
zelve durs, en niet Carthago, gei'peld) en over erzib
heeft H E E R E N in de genoemde opzigten een nieuw
Jicht verfpreid, hetwelk in zijne Ideen we] meer duidelijk fcbittert, maar ook bier reeds verfeheidene, voorbeen in bet duister liggende, gedeelten dier Staten op ,
heldert . Omtrent de C,riekJche Gefchiedenis, waaromtrent weinig meet fcheen to kunnen gezegd worden,
geeft hij niet alleen vele voortreffelijke wenken, ter
%vaardering van de wetgevingen zoo van L Y K U tt G u s
als s o L o N, (de laatfte onderwierp niet, als L Y K U Ru s,
' de Zedelijkheid aan de Staatkunde, maar do
SStaatkunde aan de Zedelijlheid, bl . 149 .) maar ook
,een aaneengefchakeld verflag, zoo als wij nog nergens
in die beknoptheid gevonden hebben, van de Griekfche
Volkplantingen, een zoo gewigtig en toch zoo ingewikkeld deel van Grickenlands Gefchiedenis . Zoowel
de Kolonii!n ten Oosten, als die ten Westen van bet
Scbiereiland, worden, in .28 bladzijden, wel niet alle
opgenoemd, (dit was ondoenlijk, daar alleen Miletus
Sop Volkplantingen meet hebben geflicht) maar toch
wordt van alle, die eenigen naam hadden, de flaatsregeling en meerdere of mindere welvaart aangewezen .
filet gewigtigfte tijdvak der Griekfche Gefchiedenis (van
de erzifche oorlogen tot A L Elf A N D E R) words kor
telijk zfgedaan ; hoewel ook niet zonder aanwijzing,
onder anderen, der trapswijze toeneming van de eerst
vrijwillige, daarna gedwongene heerfchappij der 11thcners over de Bondgenooten, bet gezag der Veldheeren,
en bet 4theenfche finantiewezen . Dergelijke onderzoekingen kwamen omtrent de Macedonifche Rijken xnittder
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der to pas, alwaar de Koningen volflrekte Alleenheerfcbers
waren ; alleen in Egypte werden door de oude Godsdienacen St*atsinrigting zekere wijzigingen aan bet gezag der ro
.
L E M E i N gegeven, die bier, zoowel als de gewigtige we .
reldhandel van Alexandria, met behoorlijke daidelijkhheid woe .
den uiceengezet, (bi . 277--282 .) -•- Voor Rome toont HEz .
REN geenszins die veoringenomenheid, welke aan zoo vele
andere Schrijvers eigen is , die hetzelve tot een model afer
deugden verhieven , (waarcoe zelfs de paradexe R O U S S E A U
behoort .) Maar de flaackunde van den Raad , vooral na den
tweeden unifchen oorlog, om de volken door den fchijn
van vrijheid aan zich to verbinden, tegen de Vorften op to
zetten, deze zelve onderling to verdeelen, de zwakkere
door hoop op voordeel tot zich to lokken, wezenlijk de geineakte veroveringen fchijnbaar aan deze to fchenken, totdat
de tijd gekomen was, om zonder vrees of fchaamte alles in
to zwelgen, - deze flaatkunde wordt bier in zulk ten licht
geplaatst, en met zulke bewoordingen en waarfchuwingen
tegen gene veroverende Republiek gekenfchetst, dat men b ij.
n a onwiilekeurig aan de Conventie, bet Directoire Exdcutif,
den eerften Conful en Exkeizer dier wijlen Franfehe Republiek denkt, welke zoo gaarne de rol van Rome had willen
fpelen, en misfchien gefpeeld zou hebben, indien er thans
slat zelfde gebrek aan zamenhang en gemeenfchap der onderdrukten befiaan had, als in die tijden, toen ieder Volk bijkans getfoleerd ftreed, en Geniin als HANNIBAL en mi .
a' H R I D A T E S noch begrepen, noch onderfteund werden.
Bet fnantiewezen onder de Romeinfche Keizers wordt ooh
kort en duidelijk ontwikkeld ; doch bet verwondert ons, dat
wij zoo weinig van den gewigtigen handel der Romeinen naar
Indie door de Z . W . en N, 0 . Mousfons lezen .
3 . De naauwkeurigh'eid, waarmede de Schrijver, in een
zoo kort beftek, niet alleen van de Hoofdlanden en Hoofdrijken, maar zelfs van de kleinere Staten, vooral dezulke,
die uit bet verval der Alacedonifche M *iarehij ontftonden,
she Regenten met hunnen naam, bet begin hunner Regering,
en hunne voornaatnfte verrigtingen, opnoemt, is inderdaad
verwonderlijk . Zoo vinden wij bier alle, ook de laattte Kqningen van Syrie, wier Regering zoo ineenloopt, behoorlijk
,onderfcheiden ; ook die van Bithynt6, aphkgoni8, ontus,
Icappadicie ; al de. Barthifche en Baktrifche Moaarchen . Slechts
die
V 5
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die van Arsenie worden, ate van to weinig belong, behalve
Reeds boven zagen wij, hoe
T I s R A N L a . voorbijgegsan .
iiaanwkeurig H E E R E N ook de Griekfche Volkplantingdn op .
geett . De oude Egyptifehe Koningen worden, in twee ge .
l}jgloopende tafelen, vol.gens H E It 0 D o T U S en D I O n O R U 8
opgenoemd, en daarbij de veroveringen van a E S O S T R I S
niet voorb3fgezien, of, ge4jk door veien gefchied is, 21s geheel fabelachtig verworpen . Van al de latere Romeinfche Kei •
zers word ; lets gezegd, en zelfs de tijd der iniijving van de
onderfcheidene wingewesten des Rijks bij elk derzelve aan .
geteekend.
Wanpeer wij nu den vorpl des boeks in overweging nemen,
zoo is dezelve wel voor hot mondeling onderwij s en de ont .
wikkeling der daarin vervatte zaken zeer gefchikt, doch minder aangenaam in eene doorgaande lezing . Somtij'ds words de
Lezer zelfs in de onzekerheid gelaten ; b . v. door bet bloc.
to gezegde, (bi. 40 .) Ooraaen, welke de natie bewogen, om
eenen Boning to eifchen, waarop niets meer voigt . Ook zou
bet onbillijk wezen, van Gefchied-onderzoekers, ge .lijk HEE.
11 N
Is, die bevalligheid of nadruk van tlijl to willen verb
gen, die men van eenen eigenlijken Gefchied • fahrijver eifcbeu, mag . Het is een Handboek der oude Gefchiedenis, en
SIB zoedanig beautwoordt bet volkomen San bet oogmerk des
Sehrijvers. Doch ook in zullt een gefchrift verlangt men met
regt, dot de Auteur bier en dear zijn oordeel over de fpring
veren en gevolgen der dadtn ., en over de bandelende perfo.
nen, eon den Lezer doe kennen ; en dic heeft ook H EE R E N
gedaan, Met enkele dier beoordeelingen kunnen wij ons echo
ter niet vereenigen . Reeds in de Bijdragen tot de Godgsleer.
de l etenfchappen beeft men met reden eenige uitdrukkingen
ten nadeele van SAMUEL gegispt, wien een plan words toe.
gefchreven, om de regterlifke waardigheid in zijn getlacht erfelijk. r e maken, waarvan de gewijde oorkonde niets weet . Zoo
bet dweepaaaht was, die j UD A S M ACC ASE U'S en zijne partij
aanzette, om voor Godsdienst en Vaderland de wapenen to
voeren, (b1 .346) den is elite tegenfland tegen de fehreeuwend1!e verdrukking van de regten der mensehheid dweepzucht, en
ale Volken, die geene dweepers willen hleten, mogen bun
testament we[ maken ten voordeele der dwingelanden en der
IufUifrtrural SYLLA w rdt., duukt dns, in een minder a&
sigcig licbc ge$aatst, din z#m a grniwelen, mg erger din dit
van
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van M A It I U s, verdienden . De man , die in koelen bloede
6oeo -wenfchen kan laten vermiorden, onder hun noodge.
fchrei eene Redevoering tot den Senaat houdt, en de ijzing
van dezen met de woorden beflraft : Ik laat maar eenige
nisdadigers kastijden, mag toch wel degelijk van ondoelmati,
ge wreedheid befchuldigd worden. Omtrent c 1E s A R , daaren,
tegen , denkt H E E R E N minder gunflig ; heerschzucht fchijnt
hem bet idnige doel van then grooten man geweest to zijn,
en hij geeft blfjkbanr Ran ALEX A N D E it de voorkeur boven
hem ; als mensch, zegt hij, mnnt in zijnen besten ttjd, diets
c lE s A It raooit had, de Macedonier nit ; en van de groote flaat.
kundige denkbeelden , die zich bij ALE X A N D E R ontwikkel.
den, kennen wij er geene bij CA S A R . Het zij ons vergund,

hierop aan to merken, dot de man, die son al zijne vijanden
vergaf, en flechts dkarom viel, omdat hij geen dwingeland ziju
wilde, 219 S .Y L L A , ook its mensrh boven den moorder zij .
er beste vrieeden, van sLITUs,, ARMENIO en ULLO.
T A S, en van den vriend zijns onderwij zers , t A L L I S T H E.
NALEXANDER
.
E s, nitfnunt . E n was de flaatkunde betreft,
mogt daaromtrent later groote denkbeelden koesteren,,
zijn been en weder trekkem om Oechts te veroveren, ziju
togs naar ladtE zonder kennis van bet land, enz . zijn juist
geene blijken van een getegeld plan . CaE S A R, daarentegea,
zoclar waarfehijnlijk Gallic to veroverejt, om meester to Roma
to worden ; en bet zou, ones inziens, voor die Rod, welke
ala Genleenebest v firekt viet meet- beflaan ken, federt dot
boar gebied zicb v
de Noordzee tot den Ettphraat nit
.
flrekte, seer gelukkig geweest zijn, wanneer de zachte, ge .
matigde c a a Ana Was eene conftitutienele M9onarchij bad in .i
gevoerd, die zijn nieer listige en bel'chroomde opvolger niet
4urfde vestigen, en daardoar de grenzen der magt van den
Vorst en den S-ei;aat zoo onbepasld liet, dat daaruit do yeas .
felijkfte dwiagelandij eenen fahijnbaar wettigen norm koaaan ,
nemen . Dit, geiaaven wij, zonden c s sat R's iilrigtingen heb .
ben belet : : de 4dotk vase U . U T U .S was in de gevolg,en fleebts
voor T 1' E R I txa en MV R o geflepen.
Nog meeten • wij atanmerken, dat van den invload des Chrisw
tendolns up bet gomeinfebe Rijk, auk fte do ftaackunde be.
ereft, to weinig melding gemaakt'wordt, Voor bet overige
Alienen doze ammteakingen dechts<, amt, bij den welverdieat
Aeit ,waken xoa* a n dit wtrlc ., (die dog 46 •J
1R
ver-
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vertaling niet verminderen zal) de oplettendheid van Onder .
wijzers en Lezers op fbmmige uitdrukkingen to vestigen, die
aanleiding tot misvactingen zouden kunflen geven omtrent bel'angrljke onderwerpen . Wij wenfchen bartelijk, dot bet doel .
matig gebruik van dit boek de pragmatifche beoefening der
Gefehiedenis onder ons bevestigen moge!

De onzigtbare Kerk, een Tafereel van de kracht des imvendigen levens op bet uitwendige . Door C A R L B A U M G A 1T E N C R u s i u s . Uit het Hoogduitsch. Te Groningen , hij
W. Zuidema . 1819 . In gr . 8vo. VIII en so8 Bi. f i _ I6 . :

Wat

is tocb Godsdienst, en war is deszelfs oogmerk bij
den mensch ? Is bet dic , dot hij door fysthemen van zijnen
natuurgenoot zij afgefcheiden, om fysthemen inet hem twis . .
te, en de eene partij zoo doende even ver verwijderd blijve
van den geest der waarheid als de andere, en van de deugd,
de liefde, die alleen de vrucht en bet kenteeken der waarheid is? Is de mensch gefehapen tot letterziften, of tot redelijk geveele'n? tot veroordeelen, of tot bemninnen? Is de
zaligheid flechts in ddne fekte, en binnen de grenzen van de .
ze alleen de wederaijdfche bewerking van elkander tot detigd
bepaaldi of heefc de mensch een punt van sanraking melt ft
wie menichelijk gevoelt, en omdat hij menfchelijk gevroelt?
-- At iaar dot bet antwoord op deze vragai tedematiger
zal gegeven worden in eenig hart, zal ook dot hart bereid .
vaardiger zijn om to fchatcen, en gefchikter omite verflaau, de
toenadering, door den Heiland der wereld beoogd, tusfehen
wenfchen en wenfchen, door liefde, zoo betamelijk tus .
fchen kinderen van ddnen Vader in den hemely ontfproten
nit ddn bloed op aarde, en onder welke Been is, of bet
heeft van zijnen broeder zoo veel infchikkelijkheid veor
zwakheid, zoo veel verdraagzaamheid van wage dwaling, zoo
veel vergeeflijkheid voor gepleegd onregt van node . Dir
eenmaal zoo zijnde ., komt de mensch met talk een hart zijnen natuurgenoot oak dan met liefde tegen , wanneer rang of
goederen hem boven dezen mogten verheven bebben . By
gewoeie de waArde van den mensch, en -chat meufchelijke
taegeuegetlheid op hoagen prljs, De weg wt .= aamxakiog ze!fs
met
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met den boozen is tot bekeering van dezen geopend ; en de
Gbdsdienst bereikt een doel, dat bij de vele muren van af&
zoudering tusfchen menfchen en menfchen wel onbereikc
bleve .
Hiervan leverc ons bet bier aangekondigde werk, in form
van Roman, een fchoon tafereel . De fchoone gezindheden
der meesce perfonen vertegenwoordigen ons bet inwendige
leven, dat zich boven alle banden des geestes verheft, en
juist daardoor de bron wordt van de zuiver(te deugd, die
over de, zelfs fchijnbaar natuurlijkfte en meest gewettigde,
aandoeningen des harten waakt, ook de minfte ontheiliging
fireng beftraft door wroeging, en den flechten alzoo weet
to boeijen, dat ook hij tot betere gezindheden komt . Het
is Wet onbekend, hoe gemakkelijk zoogenaamd hooger leven
in dweeperij ontaardt, en overflaat tot zinnelijkheid ; daarom
is bet in dit ftuk zoo veel to meer to prijzen, dat elke
verkeerdheid hare teregtwijzing vindt . Herman Waldau ,
een der vier boezemvriendeu, die, niettegenllaande verfchif
van rang en uiterlijke geloofsbelijdenis, onafficheidbaar anti
eikander zijn verbonden, mag geene liefde belljden, die, hue
beilig in zich zelve, door des ouden Burgau's gezetheid op
adel en belijdenis, de vervulling gemist had, en, door ver .
bindtenis des geliefden voorwerps met eenen anderen, onge .
oorloofd was geworden, of Maria zelve bettraft hem liefde .
rijk, maar ernttig, in bewoordingen, die bet eigen gewetea
volkomen beaamt . Mengt zich menigmaal trotschheid onder
de hoogere aandoeningen, bet is zeer doelmatig, dat de Ego
ist Arthur Brighton met al zijne weldadigheid de rust niet
vinden kan, voor en aleer hij tot menfchelijker gevnel is
overgegaan . De Franfche jongen , door hem in den kri .ig van
den ondergang gered en finds aan hem verbonden, miar aan
Waldau overgegeven, verirekr, benevens de anders koude
en crotfche Engelschman zetf , ten beeld van werwant.
kbap tusfchen menfehen van allerlei Iandeard, wanneer flechts
een goede geesc in hen ontwaakt is ; ter vijl de door Waldau
met de zijnen van bet fchromelijkst verderf behouden fpeler
snikow aanwijst, hoe menfdhelijkheid zelfs op den diepge.
zonkenen kan werken, zoo lang er fleehts nog een vonkje des
hoogeren levens, fchoon fmeurende, in hem overgebleven is .
Ten laatae zijn Waldau en Maria de voorbeelden van we .
zens, door de Godheid beftemd, om, tijdig voor hoogerle .
ven
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ven veredeld, dit eardfche beflaan vol beproeving to verla .
ten . Rec. ken Wet nalaten, een pear plaatien nit derzelver
Iaatfle brieven, die als zwaoezangen klinken, ter proeve over
to nemen .
„ Mijne ziele- fchrijft Maria van Willberg, toen zij haar
einde voelt naderen, sin Herman \Valdau -- verlangt onuitfprekelijk near bet Vaderlaud, en dot roept en treks mij weg
van de aarde, op welke ik zoo veal goeds genocen heb, aan
welke zulke zoete banden mij nog binden, en ik moec die
hoogere flew volgen . Daarom dan ook geloof 1k, en geloof
gij bet ook getroost -- wane de flemme des hasten liegt nier,
en bet zal u rust geven die to gelooven ; -, daarom werden
onze betrekkingen zoo geordend, dot wij op aarde nooit dot
verbond zouden kunnen fluiten, waaraan bet aardfche geluk
verbonden is. War beat her u, tegen de Goddelijke veror .
dening sin to druifchen? hoe wilt gij verbinden, wanneer gij
met dezelfde wreede hand de heiligile banden verfbh-eurt?
Laic mij Jnijnen weg gaan, welken fk mij zelve niet gekozen heb, maar welken ik met vreugde ging, nadat dezelve
mij was aangewezeu . Spoedig loopt die ten einde ; en 1k
dank dean, die daarover gebiedt ., dot Hij mil dit voorgevoel
in bet harre gegeven, en aijd gefchouken beeft, om mij met
de mijuen daarop voor to bereiden . Met bedaardheid zie ik
den oogenblik tegen, die aan de korte reize een einde maakc,
om mij naar bet doel to leiden ; den oogenblik, die, va kor .
to fmart, tot eeuwige vreugde voerr," •- Herman antwoordt
boar under anderen : ,, Her is seen ijdele wean, geese this.
Ieiding, hetgene ik van den verborgenen trek der zielen ge .
loofde. Of zij vroeger ., voordat zij met deze ligahamen be .
kleed werdei, elkander reeds nabij waren., dan of de groo .
to Edne in alien den geheimen band knoopt, dan of onzigt .
bare geesten werkzaam . zijn voor dacgene, hetwelk eenmaal
in bun gezelfchap tot volkomenheid en tot bet regte genot
komr, - dat zullen wij flervelingen nfmmer doorgronden .
War in de toekomst voor elkander beflemd is, dat vindt zich
hier, al hebben de oogen zich ook nooit gezien, de wegen
zich nfmmer ontmoet. Dat zijn de tranen, welke wij wee .
nets bij de woorden van ben, die eeuwen vdOr ons leefden,
of door wereldzeeen van ohs gefcheiden wares ; dot zijn de
vuurvonken van woord en van died, welke in oubekende,
en eveuwel eeuwig verwante, batten vallen ; dat is de gelijrltheid

DE ONZIGTBARE 1tEttI.

3103

held van gedachte en gevoel, bij de grootfte uitwendige ver
fcheidenheid ." En nn zijuen vader fchrijft hij : „ Roe ver.
moeijen en kwellen zich de menfchen met hunne levensout .
werpen, en de begeerlijkheden hunner eerzucht , ijdelheid en
hebzucht, of ock zetfs met de edeter wenfehen van hun lievend harte ! Nimmer komt bet zoo , als zij bet zich voorgefleld, zeifs wel vermetel van de hand der Voorzlenigheid
gevorderd hebben ; en wil hun, wanneer zij fpoedig lnzien,
dat dit hun nut was , en wanneer de floornisfen en hinderp* .
len, welke hun wit menigmaal zoo fmartelijk ontmoette, als
heilzame opvoedingsmiddelen van den besten Meester, bet
doel bereikten, om de zelfzucht to onder to brengen, en
eeue gewillige en ootmoedige onderworpenheid tan Hem in
een kinderlijk gemoed op to wekken!"

De Ilias van HOMERUS, door Mr. J. VAN'S GRAVEN.
W E E R T . IIIIie Deel. Te 11mJlerdam , bij J . van der Hey.
sg rg . In gr . ilve . s4s BI. f 4 -10- :

E

indelijk vatten wij de afgebrokene taak weder op, en be .
paten ons, nit dit derde Deel, bij bet achttiende Boek . tVij
zullen tot lof van den Hollandfchen Dichter niets meet zeg .
gen, dan dat hij ons in bet algemeen meer en meer voldoet,
indien hij echter zich dit gezegde tot lof rekent .
BI . 213 . r. 6.
Ach mij ! waarotn toch neemt ons leger wear de vlugt?
Waarom tech wi}kt men wear voor onverduurbre fchokken?-Indien die fchokken, door de Trojanen gegeven, zoo on •
verduurbaar waren, konde Achilles zich over de vlugt der
zijnen minder beklagen, verwonderen, of vertoornd maken .
Zoodanig epitheton fchijnt bier in den mond van Achilles
min gepast .
H o M E R v s fchildert de nandoening van Achilles, op het
vernemen van den dood zijns vriends atroklus, met leven .
dige en flerke kleuren : ,, Een zwarte nevel van droefheid
• bedekte hem . Hij greep met beide handen morfig flof, en
• flrooide bet fangs zijn hood , en ontfierde zijn fchoon
» aan-
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Zworte asch Yet om zijn Goddelijk fchoor
„ aangezigt.
„ kleed. Hij wierp zich, zoo tang hij was , op den vuilen
• grond, en misvormde zijn hear , door het met beide han .
• den ult ce fcheuren." - De Heer v A N 's G R A V 8 NW E E R T heeft dit dus uirgedrukt, bi . 214. r . -8 env.
Achilles trilt ; de rouw verdooft zijn fleet
En 'c wee befelpt zijn hart ; hij voelt zijn' boezem branden
En flort een' mist van acrd' met radelooze banden
Op hoofd en ligchaam nedr, en krabt zich in 't gelaat,
En 't nedrgeworpen flof bevlekt zijn 61ank gewaad .
Hij rolt zich qp den grond, eu fcbeurt de blonde haren
Met bet zijn vuiscen los .

0

Hoe fraai deze verzen op zich zelve ook zijn, komen ze
niet bij bet oorfpronkelijke. Daarenboven gelooven wij niet,
dat i,'cxvve srp6cwrov beteekent : hij krabde zich in 't gelaat .
De Griekfche mannen beflrooiden, in groote droefheid, ook
bun aangezigt met flof. Dat Is der Latijnfche Dichters de.
turpant, deformant. Het krabben is eigen aan de vrouwen ;
en wij twij felen , of n o M E R u s dit ergens mannen laat doer .
131. 216 . r. s o.
Uit Nereus bloed geflamd en koningsteelt der baren .

Koningsteelt der baren fchijnt ons eene to gekunflelde nit .
drukkiug toe, gelijk ook die bl. 219 . v . 16. Koningsflot dcr
baren. Vervolgens laat 'S G R A V E N W E E R T demstna
men der Zeenimfen achter. Dit behoorde bij de tafereelen
der nude Dichters, om hunne voorfiellen, aIs ware bet,
meer to verwezenlijken .
BI . 215. r. 15.
Ach mij! onzaalge vrouw! zoo vruchtbaar tot mijn' vat .
Wij herinneren ons niet, dat Thetis meer dan ddn kind had .
Zij was wet vruchtbaar tot bear ongeluk geweest, mast niet
zoo vruchtbaar, zeer vruchtbaar. Als Hekuba b . v . bij o v s .
D I u s zegt : Et Grajis foecunda fui, dan zoude die vertaling
tieter pasfen .
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BI. 218 . r. I . Een' dorren klomp gelijk.
Beter : een' lomen of loggen klomp . Men denke fechts aan
den zamenhang, en der Latijnen pondus inutile, iners , tsrra .
BI . 218 . r. 5.
Zoo moog' gerchil en twist bij menfchen en bij GoOn,
Gelijk een rook, vergaan : zoo blijv' de fpijt in boeijen,
Die 't braafst en wijst gemoed van razernij doer gloeijen,
En zoet als bonig vloeit door 't opgezwollen hart .
Het beeld bij

H o M E R U S is fchooner. Hij zegt , dot de

gramfchap zich in de borst der menfchen verheft als een rook,
pI grooter en grooter opaijgt.
Bl . 218 . r . 13 . En zink gerust in 't graf .
Net Homerisch.
Bl . 221 . r. 8.
Ontwaak dus uit uw rust, of fluijer u 't gelaat,
Wanneer ge 't lijk uws vriends niet veiligt voor den fmaad .
II oM E R u s zegt : fchaam u . Wij zijn van meening, dot
bet Jluijer u 't gelaat bier, van Achilles gezegd, sanleiding
geven kan tot een verkeerd denkbeeld, indien wij bet ech .
ter wdl opvatten, dot de meening van 's G R A V E N WE E R T
is : bedek uw gelaat uit fchaaucte .
Bl . 225 . r. 6 . Zoo long geregte wrok .
Het komt ons voor, dot bet minder past in den mond van
een' Trojaan , om in dit geval to ootdeelen over de billijkheid of onbillijkheid van Achilles' gramfchap . Als men de
epitheta aan den Dichter ontneemt, ontneemt men hem een
zeer groot deel van den ornatus poeticus. Maar deze orna .
tus brengt din alleen fieraad aan, als bet epitheton geheel in
den geest van bet onderwerp is . De zelfltandigheid moet er
bij winnen . De Rhetorici zeggen met grond : Idditum cum
virtute. Men heeft H O M E R U S wel eens verweten, dot hij
eenige epitheta verkeerd plaatst . Die dat gedaan hebben,
willen HOME R U S to modern maken . Hij plaatst dezelve,
waar ieder groot Dichter in then tijd ze zoude geplaatst hebX
ben.
BOELBESCH . 1820. NO. 7 .
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ben . Waarlijk eene fchoone ftoF tot eene Disfertatte voor
eenen jongeling, die naar den graad van Doctor in de Lefte •
ten ftaac!
BI .

241,

r. 4 .

Terwijl de herders zelv' nog onbelemmerd blijven,
H 0 M E R U s zegt : De herders joegen de honden er
loos ap aqn . De vertaling is niet gelukkig .
Bl .

241 .

vruchte

r . 14,

De fchoonfle maagdenbloem, der jongelingen ftoeK
Goat hand aan hand ten feest en rept den vluggen voet,
Doorfchijnend lijnwaad fiert de maagdelijke fchareb,
En 't keurigfe gebloemte omfrengelt hear de haren :
Een krijgsgewaad omkleedt der jongelingen rij,
'Van balfem glinfrend, met een gouden zwaard op zij,
Door zilvren koorden aan het ranke lijf gefoten .
Veelvuldig is de fmaak der jonge fpeelgcnooten .
Dan houden zij met kracht de handen zaamgevat,
En draaijen, vliegend als een pottenbakkersrad ;
Dan wear uiteengefneld, doorhupplen zij de reijen,
A U S A N I A S maakt ergens gewag van eenen dansrei in
!teen gebeiteld, welke gemaakt is naar deze IIomerifche ver•
Zen . De oude kunfenaars deden dot zeer dikwijis, hecwelk van
de voortreffelijkheid dier poezij geruugt . De overbrenging van
is G R A V E N W E E R T is uitmuntend. Echter gelooven wij
niec, dot het kleed dier jongelingen wezenlijk van balfent
gliniterde, moor dot HOME R U s den glans van het kleed ver .
pelijkc bij den glans van olie .

Onpartijdige Befehouwing van den toejiand des Koophandels
binnen de Vereenigde Nederlanden . In Brievot) . Fill, TA
tlm/lerdam, bij M . Schooneveld en Zoon . 1820 . In gr.
$vo. 32 Blh f :-8- :

Kunnen dan de Inkomjlen der Schatkist Wet ver-zekerd warden,
ponder den Nederlandfchen Handel to bederven? Door den
Schrijver van- een gedeeite der (boven'vermetde) Onpartijdige
Be .
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Befchouwing. Te Anflerdam_,
1820. In gr. 8v0 . 78 Bl. .r

naat'$AG .

bij

397

.IVL, Schooneveld en loon,

I .+2

Bedenkingen omtrent de tnogelij .lfefd eener regelmatige invor.
Bering van fommige Belastingen, bij wijze van Hocfdgeld ;
briefswijzs inedegedeeld aan den S :'hr ;j'er van bet (boven
vermelde) dntwoord . Te Amflerdam, bfj Beijerinck en
Willemsz . 1820. In gr . 8vo . .28 131. f : -8- :
Melke Belastingen zouden toth wet de beste zijn ? Door den
Schrijver van de Gevolgen der Ornwenteling befchouwd . Een
Yervoig op hetzelve . Te Am/lerdam, bij . den Hengst en
Zoon . 1820 . In gr. 8vo. 10 Bt . f I - : -

Wij

hebben gepoogd, de flvkjes, die van tijd tot djd over
den aard onzter tegenwoordige belastingen in bet licht verfchenen, met oogmerk om derzelver nadeelige flrekking voot
den bandel san to wijzen, zoo veel mogelijk fpoedig to doen
kennen . Doorgaans mogten wij daarbij bet genoegen heb+
ben, met I-bf van inhoud . en geest diet gefchriftjes to gewa .
gen ; op eenen toon van bedaardheid en grondige redenering
geftemd zijnde, welke bij zulk een onderwerp niet zoo ligt
to wachten was . Neen, men zegge wat men wille, waar
bet de uitzigten op een onbekrompen beflaan voor zich zel .
ven en zijne kinderen, bij een zeer groot, aaozienlijk en bet
langrijk deel der natie, geldt, daar is geene flue berusting,
noch zelfs louter bedachtzame on onderwerpelijke tegen.
fpraak, to vooronderdlellen : en bet ware niet bevreemdend
geweest, zoo een santal onbevoegden, hetzij door eigene
drift verblind , herzij om anderen re yleijen en daarbij eon*
gAede beurs to maken , met allerlei winderig gefchreeuw
en wilde, onbekookte plans ter verbetering waren voor den
dag' gekomen. Mast de Hollanders zijn waarlijk van eene
hechtheid in liunne denkwijte, die hoogen lof verdient . En
loopt de publieke nieuwsgierigheid ook fomtijds weg met
openbare en bijzondere fehaid en fcith tipkronijkjes ; ten aanzien van bet genoemde, hmgstbelanglijte euderw+erp hebben,
oozes wetens, geene prullIarra naam en opgang gemaakt .
De fchtijver van N° . Z- en a (That bier bevenaau. Een past
brieven, op fpotachtigen coon geftemd, mogen eenige erger .
nit
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nis hebben kunnen geven, doorgaans Breed hij niet dan met
waarheid en gezond ver{land voor zijne zaak . Bij elk nieuw
flukje klom de belangflelling, de overtuiging van 's mans hel,
der in en volledig overzigt. Wij aithans konden onze be .
wondering dikwijls niet weerhouden, en hebben meestal to
vergeefs naar tegenredenen gez .ocht, die ziju gellelde vermogten omver of voor bet hoofd to flooten . Ook deze achcfle brief, een onmiddellijk vervolg op den vorigen, fpreekt
weer met daadzaken , daar hij doet zien, dat de fabrijken in
Noord Braband , wel verre van geleden to hebben bij bet
laatstvoorgaande flelfel , in tegendeel in 1814 en 1815 beter,
althans met minder hebben gebloeid, dan bij deszelfs vereeniging met bet Franfche rijk . Over bet geheel fchijnt de
zaak, welke hij bier bepleit, die van den vrijen handel namelijk, als voordeelig voor den geheelen lande en de fabrijken zelve, meer en meer to zegepraleu, daar wij onlangs
een fink van Engelfehe belanghebbenden mogten lezen, deze
leer niet min predikende, dan hunne besre fchrijvers over bet
onderwerp federt lang deden, en daar dat rijk, zoo dikwijls
door andersdenkenden als een voorbeeld aangevoerd, zulke
blijkbare bewijzen van flapheid, neringloosheid en armoede
onder zijne onderdanen vertoont.
Eene andere zaak echter i's her, beflaande wetted to berispen ; eene andere, iets beters aan de hand to geven . f-let
laatfle is de bedoeling van N" . 2 . En ziedaar! dezelfde vaste gang kenmerkt den man, bij deze, lnoeijelilke ja, maar
vooral verleidelijke task, om zich anti allerlei eigene befpie .
gelingen over to geven . Hij flelt ons geene nieuwe wetge .
ving voor, maer wit eenvoudiglijlt die hebben teri ggebragt,
welke, to ontijdig ter zijde gefleld, hare vbortreffelijkheid,
door de latere proeven ter verbetering, flechts to meer be .
vestigd heeft gezien . Wij hebben bier bet bewijs voor oo .
gen, dat zij can den eiseh der fchatkist voldeed, veel min,
der kostbaar was , en minder belemmering eu ongenoegen
veroorzaakte . Het fchijnt derhalve, dat de vooroordeelen
der Zuidelijke Nederlanders bet ddnige flruikelblok moeten
zijn, waarom deze inrigting, op den duUr, buiten werking
zou blijven : en to regc beweert de fcbrijver, dat, ingevalle
cener volflrekte onmogelijkheid, om partijen to beduiden, dat
derzelver belangen op dat punt wel kunnen zamengaaq, eene
lj .
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linie van affcheiding her noodzakelijke en uitvoerbare middel
is, dot overfchiet .
N° 3 voegt inzonderheid nog eenige verbeteringen bij
die, welke de andere reeds op her bewuste flelfel van den
beer G o G E L had voorgeflagen, en doer sevens eenige dand •
zaken kennen, die geenszins onbelangrijk ziju . Her ftukje
kan eenigerniate befchouwd tvorden ala eeri overgang tot
N° . 4, welks fchrijver wij ook reeds kennen, en wel alt
een waarlijk zachczinnig en geenszins bijsterzinnig man, die
wdl redeneert, en zich noch tegen menfchen, nosh tegen fieifels ligt erg boos niaaltt . Hij wil, nu bet er tocli is, bet
tegenwoordige maar behouden, doch met de halve vermindering der gevorderde opbrengst, en met zoo veal meerdere
vrijheid en gemakkelijkheid voor den koopman en fabrikeur,
dot de voornaamlle klagten van zelve vervallen ; vertrouwen .
de, dot de zedelijkheid en billij-ke eerzucht in dit geval meet
zullen afdoen voor de rigtige berating, dan, bij onverge•
noegdheid enz ., een geheel leger van kostbare beambten,
Her overfchietende deficit wenscbt hij meest bij eene hoofdelijke belasting to zien gevonden, waartoe hij een plan en
tarif opgeefc ; meest, zeggen wij, want er komen ook eenige andere, nleuwe of vroeger gebezigde , ditekce beiastingen
bij hem voor, in welke de drie heeren elkander fomcijds
ontmoeten . - Door deze laatte hec meest van alle rode .
neerr, zijn natuurlijk ook de meesce aantnerkingen op zijn
gefchrijf to maken . Her komt ons, met anderen, voor, dot
bij at to ongunflig over onzen grond fpreekt . En gewis is
zijn vertrouwen op de liberaliteit der handelaren, indien zij
zelve flechts liberaal behandeld worden, niet zoo zeker, aIS
de ondervinding, welke de andere voor zijn begnniligd fielfel
aanvoerr.
Wij hopen regt hartelijk, dot bet een en ander zat ftrek .
ken, otii de algemeetie denkwijze, zoo hier als elders, ce
veriichten en meet en meet to bezadigen ; opdat de vor .
deringen en verwachtingen nergens to groot of to eenzij=
dig blijven . De Koning heeft na, ten minfle, een doorfaand
blijk gegeven, dot Hij enkel bet goede zoekt . Deze mast ,
regel doer ons, om vele redenen, her grootfle vermaak . Mo•
ge dezelve even gezegend in de uitkomst, als loffelijk in de
bedoeling zijn!
X 3
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Yerfpreide Lettervruchten van Mr. J A N V-A N 'S G R A V E Nw-E E R T . re ArnJlerdatn, bij J . van der Hey . i8I9. Ia
gr. aYO . 214

BI.

f 4 .10- :

VVij

fcbrikten bij bet Voorberigr ! Van 's mans Regulus,
berigt ons de Dichtgr, was een Met noeiuenswaardig getal
exemplaren meet aanwiz!g, HnsO waartoe heeft men don de
oplage gebezigd? Hec werkk van eenen man, die, federt zijne eerie jeugd, (hij was, gel.ijk tiij zelf ons zediglijk berigt, na :uawelijks veersien jaren oud , toeu hii bet eerie der
vijf Treurfpelen navolgde, welke to Amflrrdam de eer der
vertooning genoten bebben) al zijne fnipperllren aan de be .
oefening der Letterkunde en onze Dicbtkunst meer bijzonder
beefs toegewijd, en gerustelijk kan zeggen, de heift van zijn
}even met deze beide iteu:nfels van het befchaafd maatfchappelijk beilaan to hebben doorgebragt ; die tie Ilas van ao
gERUSS met zoo veel toejuiching uagevolgd heeft ; en die
zoo kiesch is omtrent hetgene hij bet ubliek aanbiedc, dat
bij niet alleen tallooze bruilofts., verjaar- en lijkverzen rerugboudt , maar ook (welk een heldeuftult 1) een Treurfpel, op
zijn zeventiende iaar vervaardigd, tea vure heeft gedoemd,
-- zon men bet werk van zulk eenen matj door bet vuur,
of op eene nog minder betemende wijze, uit de wereld hebben geholpeml en dot wel zijne.n Regrilus, welken ook wij,
Letteroefenaars, (bet woxdt ons bier zoo vriendelijk berinnerd) zoo veel lofs gavea,, dat de groote man zich lien
naauwelijks durft coeeigeuen! Moor, verder lezende, bek .wa.
men wij van onze verontwaardiging en. fchrik ; want de No.
tie deed den Dichcer regt ; zijn Regulus is nog wel aanwe.
zig, maar - was uirverkochr .
Bij dezen Regulus words nu ook bet vets : dlan den Koning
en het haderlknd _gevoegd, aan Koning. L o D E w IJ It namelij k .
Voorts : Bij het graf van . J . VVLEN$ROEE ; A ; .ExAN.
DER en SISYGAM-.BI$, no den flood van DA RIUs ; Huldm
aan onzeg Koning, uitgefproken door W A T T I E R . Z I E S E N I S ;
De fchint van Keizer K Alt E L J) E-N V, bij de hereeniging der
Nederlanden , onder Koning W 1 L .L E M I) &,N I ; Het Verbond
der Edelen,in 18 I5 ; Vaderlandfche Vitboezeming, bif de roernvolle zege op N A 0 LEO N ; Affclteidsgroet Ran W A T T I E R2 1 E-

en eiidelijk : He( Yfrbond der
welk laatite fink naar den prijs your bet
eorfpronkelijk Nederlasrdsch freuzlW dgng,,
door den Dichte; (then wij tegenover den
z t r, $ E N i s ;
jpel ;

Edelen , Treurmeest voldoend
eu hetwelk nit
titel van deze

zijne verfpreide Letteo'vruchten, naar bet leven, en met den
bril, door welken hij, de voorwerpen hefchouwt, op den
news , ziett afgebeeld) ,, ook na de uirfpraak der Klasfe en de
lezing der verdienRelij-ke werken zijner atededingers ," befchei.
dentijk verdedjgd wordz, ats een „ goed Treurfpel" niet atleen, tuaar als hos eerdge, heswelk sera geheel National onderwerp naar ,den FJnllandfchen card en denkwijze behandeld
heft, ,e€ta qls z.oadt+nig mdsfehien (ivnarom flecllts misfchien ")
$p meerdere asderfcheiding of boogere rangfchikkisFg aanfpraak
had megan mst
(Met uw verlof, Mijnheer v .A N 's G a A •
v e,N W E wit,T ! pier waait ons zuik een liefelijke geur van
eigen' lof teen, dat wij verpligt zijn, uw merit eenige oogenblikkea ter zijne to leggen en een fnuifje to nemen,)
Het fchijut, dat de Richter meent, dat de uitgave, nu
flogmaals, van het vers : Jan den IKOnitlg (L 0 D E W IJ K) en
he; Vader14#d evoig opzien Karen kan, en min of meer con .
trasteert wat fonimige audete ; alchaus hij geefc daarvoor zekere foort van verdediging, betuigende, dat, fchoon order
verfchillende ornflandigheden, bet eene zoowel als bet a ide.
re dezer ftukken bewijs is van zijne grenzenlooze liefde voor
zijn Vaderland en deszelfs onafhnnkelijkheid(!), welke hem Atijd zutlen bU veaI bezielea, .hoe grout eene vlek men ook
op zijne ftaatktmdige handeiwijze heeft trachten to werpeu ;
bij verontfchuldigt zulks met zijne jeugd, en roemt op zijne dankbaarheid jegens eenen anderen vreeindeling, AAN wELKEN _ALLEEN (let Well) IK MIJNE O ENBARE AAIBTSBR REKKINGEN TE DANKEN HER ; (o grenzenlooze vaderlandslielde!)
vertekerende ons alverder, dat, under de omitandigheden,
welke Europa tot In de ingewanden gefchokt hebben, tree
derden pan dest4s denkends bevelklng gewis eneermalen van
denkwijze en uWrukking over dezelfide onderwerpen veranderd
zijn . Reeds de titel doer voorts zien, en de inhoud bevestigt
bet, dat ailes, wat w'ij bier ontvangen, al vroeger bet li-cht
zag, en ilechts mi is bijtengevokgd, om dit elders ver .
fpreide, met bet nitverkochte diclnffuk, der vergetelheid to
onrrukken ; weshalve wij niet behoevei to beoordeelen, naar
met de aamnelding deter vernieuwde uitgave volttaan kunnen .
X 4
Voor
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Voor bet overige fchijnt de Dichter to kennen to geven,
dat hij „ door geboorte of toeval in die betrekkingen ge .
plaatst is, dat hij bet Vaderland wezenlijk nuttig zou kun .
nen warden, en this verpligt is, meet voor dat Vaderland,
waarvoor wij zijn en moeten leven, to doen, dan deszelfs
Letterkunde to beoefenen ." (De man heeft, zoo wij meenen, eenen post bij de Registratie!) Ook is nu zijne openbare dicbcerlijke portefeuille geheel geledigd ; en bij zijne
kieschheid welligt, om niets dan meesterJlukken to geven,
gelooven wij met, dat bet ahliek genoegzamen grond heeft,
om op eenen volgenden bundel to hopeu ; ten zij misfehien
de Dichter her oogenblik nog beleven mogt, hetwelk hij
zegt, dat hij zau xegenen, waarop hij dac Vaderland her
tweede meesterfluk van H 0 M E R U S, zijne Odysfia, en alzoo,
op bet fpoor van o E en v o s s , - doorluchtige namen ,
naast welke hij xieh naauwelijks (ei! waarom niec?) durft
rangfchikken, - then geheelen Dichter zou kunnen aanbie.
den ; waartoe intusfchen de bij uitflek gunflige ontvangst en
beoordeeling, in de Zuidelijke rovincien vooral, zijner navolging der Ilias hem nog al eenigermate fchijnt uic to lokken, en waartoe ook wij hem welmeenend aanfporen, mits
hij ons maar verfchoone van zijne ingebeelde en b elagchelij.
ke Voorredenen.

Agatha, of bet Grafgewelf; naar bet Hoogduitsch van A U .
GUST L A F 0 N T A I N E . 11 Deelen . Met laten . Te Leyden,
bij A . en J. Honkoop . In gr . 8vo. Te zamen 720 BI.
f

6-10 . :

Die eenen regt onderhoudenden Roman lezen wil, in eenen
goeden fmaak gefchreven, vol belangrijke en ingewikkelde
gebeurtenisfen, gedurende bet hopen, verlangen en wenfchen,
en eindelijk genieten, bij den handel der liefde, en daarop
gelukkige, vrolijke oncknooping, bij welke tlechts ddn enitele fchelm voorkomt, die zijn loon krijgt, neme yrijelijk dit
verhaal in handen, hetwelk hem in kennis brengt met de cot
de meestmogelijke hoogte in liefde en vriendfchap opgewon .
dene harten, en hij zal zijn uur van uitfpanning met vermaak
doorbrengen, en meer dan eens zijne geestdrift voor bet goede voelen opgawekt . Ali voortbrengfel der kunst kan m-en
,me-
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mede tevreden zijn over de verdichting; en bij al bet dik .
wijls herhaalde : „ hoe bet toch zoo komen, zoo in de war
komen, en toch eindelijk nog to regc komen kan?" moet
men echter toeftaan : volftrekt onmogelijk is bet niet ; en
dit is toch wel bet ddnige, dat men to dezen aanzien in
de romanwereld eifchen kan. Agatha, de heldin des ver.
baals , is de ddnige fchoone en gelukkige beminde niet ; hare
vriendinnen laebben niets minder bekoorlijks en geen minder
geluk. Maar de minnaars zijn ook zelve evenzeer belang .
rijk ; en de ouders van alien zijn regt edele, voor elkander
onderling berekende, long vervreemde, en eindelijk zich we .
dervindende en gelukkige menfchen . In ddn woord, om met
den Schrijver zelven aan bet floc, daar alles zoo heerlijk ar. .
liep, to fpreken : „ de roman levert den ganfcben Tooneel .
• toeflel van alle natien, verlorene en wedergevondene kin .
• ders, verzoende vrienden, de Duivel zeif was er ook in
• gemengd, en een Engel ."
Wij wenfchen der wereld vele zoo voortreffelijke men.
fehen, en even braven gelieven even gelukkige uitkomflen .
Iieeft de Lezer fmaak in L A F o N T A I'N E 'S verhalen, en is
hij er nog Met verzadigd van, zoo durven wij bet hem ook bij
dit Grafgewelf beioven, en bet zal een onfchuldig vermaak zijn .

Redevoering ter nagedachtenis van N. W. R A U W E N H o F F,
in leven Med. Doctor, enz . enz . Uitgefproken in her Genootfchap Doctrina et Amicitia, den 18 Maart I8I8, door
Te Amflerdar , bij . den
H . H A A K M A N , Med. Doct .
Hengst en Zoon. In gr. 8vo . 53 BI. f i - 12 - :

T eze hulde aan een allezins achtingwaardig, hoogstverdienSlelijk man, bewijs van wezenlijke vriendfchap en opregte waardering, uicgefproken in eenen talrijken vriendenkring, en we! .
ke hulde inderdaad, ook als Redevoering, grooten lof ver .
dient, durven wij gerust ter lezing aanprijzen, al is dan ook
}tier en daar de vurige Redenaar voor ons gevoel een weinig
to weelderig en zwellend in zijnen fliji . Aan al de vrienden
van a A U W E N H o F F is voorzeker deze waardige viering van
zijn aandeuken welkom . Wie, voor hec overige, werkelijke en
werl4zame verdienfcen met dankbare hoogachting gevoelen kan,
fmaakt
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fmaakt blj de lezing wezenlijk genuegen ; en bet voorbeetd
van den waasdigen overledesien kan Wet anders dan tot nmu
volging opwekken.

Verhandeling e+ier, een m uwen Centroleur of Lucht- therma
meter, door j A tW C A'N T R t. A A R , Koopman to Rotterdam ,
enz . aan wien het

2'ee'uwstn Glenootfchap de Zilveren IVe-

dalje heeft aangeboden. re Middelburg, kij S . van Beiithem . In gr. 8vo . 17 Bl. f : - I I - :
Even voorzigtig als bet geleerde Genootfchap, willen wig
geenszins verttaan worden, al de in deze Verhandeling vervatce flelliugen volkomen toe to flemmen en als de onze man
to nemen. Het werktuig is, volgens den .uitvinder zelvgn s
Met tot fcheikundige proefnemingen, maar alleenlijk voor d a.
g e }ijkfche waarnemingen van de temperatuyr des dampkriegs
beltemd . De dampkringslucht is voor den thermometer de
meest verkieslijke vloeiftof ; de Lueht-thermometer van c .
D R EBB E L, die niet flech(s door de warmce, maar ook door
de drukking des dampkrings words aangedaan, kou niet a14
thermometer dienen, en is dasrom ook in onbruik geraakt ;
de uitvinding bef eat in eene kieine taevoeging aan den Contraleur barometer, door uan;elijk boven aan de controleurpijp een' glazen cilinder of bol to doen blazen. De wijze
der vervaardiging van bet werktuig wordt aangewezen, en
ten pear bedenkingen opgelost ; eene afteekeniug maakt apes
duidelijk . De voordeelen Vdn dezeti T eTiometer zijn : r)de
meerdere grootte der graden ; 2) de meerdere gevoeligheld ;
g) grootere gemakkelijkheid van waarneming ; en 4) de min.
dere invloed van de terugkaatfing der ftralen door muren of
fchuttingen.

Zektuur voor drreuwen in deer befchaafden Stand.
venhage,, bij de Weds J, Allart en Comp . Ig2o.
24o Bl. J'3 .15 . :

Te 'aGra

In

i8mo.

Zietdaar eene proeve, die jaariijks met twee foortgelijke
ltukjes zal worden voortgezet, bijardien maar eene voldoendo
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de inteekeni'ig den goeden aftrek waarborgt . Bij bet eerfe
fukje wordt dan teikens, elk bij bet tegenwoordige, een
Aiwanak voor dat jaar gevoegd, Wij durven der fchogne
Sekfe wel aanraden, dit eerie ukje met aandaclit in to ziellen bet zou ons zeer bevreeinden , zoo een aantal waardijM
Vrouwen en lieve Meisjes nret werd opgewekt om ddze ml•
derneming aan to moedigen, Behalve bet bevallige ticelvignex,
is dit eerfe ftulcje vert erd met eene fraaije en net bewerkts ;
afbeelding van n ILL E G o N o wE N S s L N, Echtgenodte yaa
Mr. R o AI a o tr T n o G E R L E E T S, vervaardigd daar de oorfpronkelijke fchi derij bij Mr . j. S C II E L T E M A ; foortgelljkplaatje wordt bij ieder volgend deeltle beloofd, en de fitvoerwg van bet werkje, op best velin papier, met cede
nieuwq brevier letter, doet eer aan de drukpers . Maar, dit
moge uitlokken, met reden zullen onze Lezeresfen naar den
inhoud meet nieuwsgierig zijn . Een loffefijke naijver, ten
betooge, dat, ten aanzien van fmaak en uitvoering bij zoodanige kleine lektuur o de Hollander voor pene andere Na€ie
behoeft onder ce doen, zette de Uitgevers nan ; zij vouwen
meer dan d6nen beoefenaar der fraaije letteren, die hen ter
hand grog ; en daar zij hope hebben van meerdere hulp, ook
van andere bekwame eu bevoegde vaderlandfche Vernlafren,
gelijk zij die alien uitnoodigen, en in,het bljzonder ook de
(teller der Inleiding dit aanzoek sin onze vaderlandfche Vrou
wen herhaalt, zoo vertrouwen zij , in bet verviolg niet dan
oorfprovkelijke ftukies to zullen geven, daar zij nu nag zich
ook van eenige verdienttelijke averuemingen bbdiend heblxen .
Deze overnemingen meenen Wg vooral cider de dichtfuitjm
herkend to hebben . Eene aangename, bevallige, onderhou .
dende en leerzame lektuur, voor verfand en hart , awy onto
Vrouwen en Meisjes to geven, is bet Iofwaardig doeh
Alles wordt in vijf rObriekeh gerangfchfkt : I . Vrorwalijke
lfgten en Geneegenf. Miter.
4angelegenheden, Betrekktngen,
van ontvangen wij thins , 1) Befc%aving- der >v'toM' . (Zoo
is bet opfchrift, en too words dic (ukje ook haven iedere
bladzijde aangeiveten, tot bl . _S toe, waarmen in hot 1neeN
voud, vrouwen leest ; en dit btivenldhnft Fiat men al oo dais
ook bij de twee nog voo+gende fukjes, tot I behooNNnde,
voortloopen : dit is eee kieine vergisfing ; ecliter, dear mail
b ;J deze foort van werkjes, ook wat bet uiterlijke bwefc,
zeer keurig moet zijn, wildeb wij dezelve aanwtfzen .) 2)IIeo
oor/pronkelijke en verbasterde vrouwelijk Karaktei . 3) De
row beleerscht den Man. Deze opfelfen zijn alle zeer 183
zenswaardig, en waarlijk, zonder laffe vteijerij, , uitIokkeind
voor de Sekfe . II . Natuurkundige Ond6*werpen . gene k)eti
ne, maar fraaije verhandeling over bet Liehcc 111 . Levet ,94
fchetfen van voorname Neder'landfcke ? uwen . Flier nu eenig.
lijk die der waardige matrone, weaker beeldtems bet boekje
verfert . (Het Latijnfche graffchrift van GROTILYS is joist
met voor vrouwen en meisjes ; maar broeder . of manlief mag
het
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bet werkje ook wel eens inzien , en de vertaling van B R AND '1'
is er bijgevoegd .) IV. Dichtflukjes en Gezangen . Nog at
cen aantal, van ongelijke, maar echter alle van meer dan
middelmatige waarde . V. Kielne Romans en Verhalen. I) De
Miskenning . Nog at uitvoerig, en van zoodanig eenen inbond , dat wij alien elkander miskennenden echtgenooten zoodanig eenen vaderlijken vriend, als bier apes to regt brengt,
toewenfchen . 2) Hot eerJle Nachtviooltje, of de keuxe eener
riendin. Een kort, maar lief en leerzaam verhaal .
Onze Schoouen mogen zelve proeven ; zij ontvangen bier
noch ongezond noch wanfmakelijk voedfel . Het werkje
vindt, des twijfelen wij niet, voorzeker zijn ubliek, en
alzoo de Uitgevers voldoende aanmoediging.

Fabelen van F E N E L 0 N , uit bet Fransch vertaald en met
Janteekeningen vermeerderd, door H. J. M E E K a1 A N V A N
D E R H O R S T, Schoolonderwijzer to Tongeren . Te Deventer, bij J . W . Robijus . In ki. 8vo . IS ,-, Bl. f : .8 . :
e vertaler dezer Fabelen van den beroemden
D
beeft zich door dezen zijnen arbeid bij de Nederlandfche

F E N E L d r4

jeugd zeer verdienftelijk gemaakt . Dezelve toch zijn, gelijk
men ook van eenen F E N E L O N niet anders verwachten kon.
de, anngennam en zedelijk onderhoudend . Maar inzonderheid
zijn de, meest mythologifche, aanteekeningeu van den ver.
taler, achter bet boekje, voor kinderen van veel belang ;
want in de mythologie behoort men niet geheel onkundig to
zijn, wil men niet dikwijls tluiten ; en de metamorphofen van
o V I D I u s zouden wij in een boekje voor kinderen Wet heb.
ben aangehaald, en zulks om redenen, die wel to bevroeden
zijn, en om welke wij dus liever zien, dat de kinderen mythologie nit aanteekeningen achter hunne boekjes leeren, dan
uit 0V DIUS . Ook is, in zulke gefchriftjes, de uiterlte
naauwkeurigheid, bij de opgaaf der names van Schrijvets,
noodig ; en a H A K S E R E, in plaats Van SHAKES EARE,
ook niet onder de drukfouten genoteerd, hinderde ons . HIs II badden wij gaarne wat puntiger ten aanzien van ons
L I
vaderland voorgefteld gezien . Dat bet niet wel to geloaven is,
dat een Sater tegen den H. H I E R O N Y M U S zoude hebben
gefproken, Nat er wat zonderling (bl . 121) ; en dat de Toodfche fabel, aldaar vermeld, bezijden de waarheid is, i'prak,
dacht ons, van zelf. - Deze vlekken zijn iutusfchen, in
vergelijking der waardij van bet overige, van geen belang ;
daarentegen is, b . v., de uitweiding, bl, 117, over bet verband tusfchen mythologie en bijbelfche overlevering, zeer
gefcbikt, om kinderen van deze, zoo gewigtige, zaak een
algemeen denkbeeld to geven .

BOEKBESCHOUWI NG.
Gefchiedenis der Nederlandfche Hervorrnde Kerk ; door
A . Ij E ij , Doctor en Hoogleeraar der Godgeleerdheid to Groningen, en I . J . D E R M 0 U T , Secretaris
van de Algemeene Synode der Nederland/che Her .
vormde Kerk en
redikant to 's Gravenhage . Ifle
Deel. Te Breda, bij W . van Bergen en Comp . I8I9 .
In gr . 8vo . LX, 554 , en de 1lanteekeningen 268
Bl. f 8-io- .

I

n bet Mengelwerk der vaderlandfche LetteroefeninIS 17 , bl. 649 en 65o ., verklaarde Receni'ent to
verwachten, dat, in bet bier aangekondigde werk van
de Heeren Ij E Ij en D E R M 0 U T, onpartijdigheid de
pen zou voeren . Met bet hoogil :e genoegen betuigt bij
thans, ziine verwachting welgegrond bevonden to heb .
ben . Als hij flechts bet noodige aftrekt van de , naar
zijn oordeel, to hooge verdienfte, welke bier, gelijk in
andere gefchriften van den Hoogleeraar Ij i E Ij , aan
Nederland en eenige Nederlandfche mannen , wegens
bet geheele werk der Hervorming, words toegekend,
als ware deze daaruit en daarvan eeniglijk hervoortgekomen, moet hij erkennen, dat alles, naar zijn inzien,
met de grootfte onzijdigheld is gefchreven . Hij geeft
deswege to eer aan dit werk den hoogiten lof, omdat
de geachte Schrijvers, met eene verwonderenswaardige
nederigheid, denzelven, in bun Voorberigt, hebben afgewezen, op grond van overtuiging, dat zij bier en
daar nog wel zouden hebben misgezien, en er leemten
in bun werk zouden zijn overgebleven . Gematigdheid
en onzijdigheid toch, fchoon tot bet zien en erkennen van waarheid gereedst leidende en onontbeerlijk,
waarborgen echter geene onfeilbaarheid . En is dwaling, gelijk zij is, van alle nlenfchelijk werk onaffchefdelijk, zij eischt altijd verfchooning, wanneer blijkt,
liOERBESCH . i8!o. No . 8 .
dat
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dat men opregt waarheid gezocht, en genoegzame vlijt
heeft aangewend, om ze to vinden . Alleen dd .n, wanneer verwaandheid, onkunde en verwaarloosd onderzoek tot valschheid leiden, verdient zij bettrafling, en
verbeurt zij allen lof, dien men zich anders zou bebben molten verwerven . Dit is, zooveel wij zien kunnen, bier nergens bet geval . Befcheidenheid, grondige keunis, en oplettende, bier en daar misfchien wat
al to omflagtige, overweging van zaken, heerfchen al.
lerwegen, en bet ganfche werk bevat een' fchat van
kerkelijke geleerdheid, waarover men zich verbaast .
Nu en dan fchijnt alleen eenige vooringenomenheid en
bet feilen van bet oordeel eenigen mistlag to vergorzaken : en vie is daar vrij van? Wij herbalen dan : bet
werk, dat bovendien zoo vele misfagen van anderen
verbeterd, en zoo veel, dat tot bier toe duister was,
in bet licht gezet heeft, verdient, to dezen aanzien,
alien lof. Dan , ter boven aangehaalde plaatfe uit de
Letteroefeningen, wenschte Recenfent ook, dat de geeerde Schrijvers zich met dit werk langzaam mogten
haasten ; en dat aan dezen wensch, even als aan zijne
voorgemelde verwachting, vol-aaan zou zijn, kan hij,
als hij opregt zijn gevoelen zal zeggen , niet verzekeren . In tegendeel dunkt het hem , ginds en elders , blij .
ken to dragen van met to grooten fpoed vervaardigd to
zijn . 1aij vreesde reeds, dat hij dat bevinden zou, toen
hij in bet Voorberigt las , dat bet werk in Slagtmaand
van io I9 al meer dan twee jaren was op de pers geweest, en hij daaruit fcheen to moeten opmaken, dat
bet deels gelijktijdig gefchreven en gedrukt werd . Het
geheele ontwerp fchijnt hem niet met gewenscht over .
leg gemaakt, noch eene laatfte fchaaf (zoo als men
zegt) daarover gegaan to zijn . Althans daaraan fchrijft
hij de vele herhalingen toe, welke in bet werk voorkomen, en in bet vervolg nog wel noodzalcelijk zullen
moeten voorkomen ; daaraan, dat bet verhaal bier en
daar omftandiger dan elders, en ten aanzien van de orde dikwijls gebrekkig is ; daaraan, dat men niet bepaald
zeg-

A EL ij
L Aelders
N D T,
beweerd
Directeur-generaal
heeft , dat bet licht
voor ,dewaarza-
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zeggen kan , hoe ver bet ga, en waar bet vervolg zal moe .
ten aanvangen, van den aanvang, namelijk, of van
her einde, van L E Y C E S T E R's bewind . Schier de heft
van her geheele werk, bevattende de inriglingen in de
Nederlandfche Hervommde Kerk, met al war daartoe behoort, hadden wij bier niet gewacht ; van oordeel zijnde,
dat dit eerst had moeten komen , als bet gefchiedkundig
deel, in zijn gebeel, gegeven was, wanneer zeker eene
menigte der, altijd verdrietige, herhalingen afgefneden
geweest zou zijn . - Doch her wordt tijd, dat wij bet
werk, door eene, zoo naauwkeurig mogelijke, opgaaf
van deszelfs inhoud, waartusfchen wij (opdat onze
Lezers meer in ftaat mogen zijn het geheel to beoordee .
len) onze aanmerkingen vlechten zullen, nader kennen
leeren .
Na eone Lijst van vele honderden van Inteekenaren,
en eene Opdragt aan Zijne Excellentie den Beer Baron
VAN
ken van den Hervormden en andere Eerdien/len, uitgezonderd den Roomschkatholijken, enz . enz . velgt eeti
Voorberigt , en daarna bet werk zelf, welks eerfle Af
deeding, van bladz . i toa 47 , behelst yoorloopige flan.
merkingen, betrekkelijk de Gefchiedenis van de Hervorming der Christelijke Kerk . -Doze aanmerkingen moeten voornamelijk dienen ten bewijze van hetgene de
Ileer ij
van de Hervorming der Kerk her gevolg geweest is , al.
teen is uitgegaan nit Nederland, en aan Nederlanders
to danken was . \Vat nu hier, ten aanzien van L A UR E N S R O S T E R en zijne uitvinding der Boekdrukkunst,
gezegd wordt, beamen wij volkomen ; maar war voor•
al wegens onze zeker boogstverdienftelijke landgenooten GEERT GROE' E en ERASMUS (aan welke
lets van den lof, die bun regtmatig toekomt, to ont .
nemen, wij voor heiligfchennis houden) hier op nieuws
beweerd wordt, dat namelijk de eerile de a nige verbeteraar van her hooge en ]age fchoolwez&n , en de laatfle
de Unige herf}eller der wetenfchappen en letteren , en
y a
do
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de eerie en grootjle Hervornaer zou geweest zijn, --dit
honden wii voor overdreven. Wij wederfpraken dit voor.
heen, in deze Letteroefeningen voor 1817, Me Stuk,
bl . 631 env ., en voor 1818 , Ifte Stuk, bl . 7 r9 env.
Men tracht bet bier (naar ons oordeel ter ongefchikte
plaatfe, althans met eene geheel ongepaste uitvoerigheid) to wederleggen . Het is wonderlijk . Wij dachten,
bet was onwederleggelijk . En dat denken wij nog, fchoon
bier (wie weet hoe dikwijls) herhaald wordt, dat bet
nu we] uitgemaakt zal zijn, dat wij ongelijk hadden, en
dat alle onbevooroordeelden dit nu wel zullen toetlemmen . Doch wij laten ons daarover nu niet verder nit,
ons voorbehoudende, om dit, bij eene andere gelegen-k
heid, to doen .
De ttiveede Afdeeling behelst de Gefchiedenis vnn de.
Ifervorming der Christelijke Kerk in de Nederlandett,
van bl . 47 tot 161, en loopt tot op den affland var
It A R E I. V van de regering .
lie derde verhaalt de Gefchiedenis van de flichting der
Hervormde Christelijke Kerk in dezelfde landen, van
bl. 161 '294, en gaat tot op den dood van W I L L E M
1 . -- Van dit gefchiedverhaal laat zich gees doorgaand
ver(lag geven . Op deszelfs vorm zou niet weinig zijn
aan to merken ; doch ons beftek gedoogt niet, dat wij
in bijzonderheden treden . De bewerking is niet gelijk ..
rnatig. Hier weidt bet verhaal nit, daar is bet zeer to
zamen getrokken, ook wanneer bet wel wat breeder
gaan mogt . Het volgt de orde des tijds , maar fpringt
dikwijls in denzelven (fomtijds tot in onze eeuw) voor•
uit, en verzaakt Du en dan bet geheele karakter van ge .
leidelijke gefchiedenis . Zoo doet bet vooral van bl . 26$
tot 293, inzonderheid in datgene, waar uitvoerig ge.•
handeld wordt over kloosterl ike, geestelijke en kcrelij
ke goederen . Dit alles, dunkt ons, behoorde bier Wet ,
en had, of onder eene volgende, of onder eene afzoni.
derlUke rubriek , gebragt dienen to worden. Dit alles
neemt niet weg, dat bier zeer veel voorkomt, waarop
onze biervoor• gegevene lof, in den- uitgebreidlten zin ;
van
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van toepasfing is. Daartoe behoort vooral bet berigt
wegens de Doopsgezi'nden, (fchoon wij denken, dat het,
zonder iets wezenlijks to verliezen, beknopter had kunnen zijn) -- dat wegens de gevoelens en de onderlinge
verdraagza*mheid der eertte Hervormden, -- dat wegene de oproerigheden der Gentenaars onder x E M n Y'
zE, en derzelver gevolgen voor de Hervorming, enz .
Het verhaal van de flichting der T1/aalfche Kerk in
Nederland, onder de vierde Afdee&ing, van bl . 294-307, l aaagt ens om zijne meerdere kortheid ; dock bet
Ioopt mede bet hoofdverhaal vooruit, en vermeldt nit
flechts hare tlichting, maar ook hare uitbreiding, tot
op de herroeping van bet Edict van Nantes. - Op bl .
goo, in den laat[ten regel, zoude de invoeging van bet
woord Roomschgezinde, v66r dat van Watcn, de dur
delijkheid bevorderen .
De vijfde Afdeeling geeft ons Historifche Merkwaarrligheden, tot nadere opheldering van de ilichting der
Nederlandfche Hervormnde Kerk, van bl. 307 tot 3 ;
Hiervau den geheelen inhoud op-even, kunnen wij niet .
Er -wordt voornamelijl, breeder uit elkander gezet, hoe
Luter/chen en lhederdoopers, die in Nederland de eetite Hervorniden wares, waarbij zich vervoigens Zwinglianeh, en later K'alvinisten, voegden, in den beginne broederlijk vereenigd waren ; hoe de eenigheid met
de Wederdoopers verbroken werd, toen vele hunner
(waaronder echter ook flechte Luteranen en Zwinglia •
nen hunne rol ipeelden) oproerig werden ; hoe de Lutes fchen , eerst den grootiten , daarna den kleineren hoop
uitmakende, als de gematigdtte, bij de Wethoudets
der iteden , die meest Zwinglisch- en Melanchthon3gezind
waren, in bet tneeste aanzien ttonden ; hoe de Zwinglianen en Kalvinisten daarom gaarne under dell naain
van Luteranen fchuilden, en omtrent de leer van bet
II . Avondmaal zeer veel aan hen toegaven, hetgene
w I L L E M I en de verbondene Edelen to vergeefs rie
den, dat men algemeen doen zott ; hoe de fcheuring in
Dhitschland ook hier hare kwade gevolgen had , en al
y 3
de
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de njet Luterfchen zich daarop vereenigden met de Thajen, en de belijdenis van G u I D o D E B R E s aannamen,
waarbij zich de Melanchthonianen voegden, hetgene bet
getal der Luterfchen zeer deed afnemen ; hoe de Nederaandfche Hervormden, bij en na A L V A 's komst, verul-rooid werden, zich daarna weder verzamclden, en
W I L L E M "I zich bij hen voegde ; hoe zich vervolgens
ook de Luterfchen bier vestigden, waarbij inzonderheid
wegens hunne geit , enten van Woerden en Kuilenburg ;
eindelijk, hoe ook de Doopsgezinden, die velen tegen
zich hadden, door W I L L E M I befchermd, en door
's lands Staten gehandhaafd werden, fchoon zij bier en
daar veel leeds hadden to verduren .
In de Historifche Aanmerkingen over de Kerkeordening,
onder de Nederlandfehe Hervormden ingevoerd, komt,
in de zesde Afdeeling, bl . 337--361 , voor, bet berigt

wegens de onderfcheidene ontwerpen , daarvan van tijd
tot tijd geniaakt,
de verfchillende beginfelen, waar .
van de geestelijkheid en de •regering daarbij uitgingen,-de aanhoudende onaangenaamheden daarover, en de.e
verwarringen, daaruit in 'Flaanderen, en daarna in
Holland enz ., onder L E Y C E S T E It , ontfl:aan ,
fchandelijk gedrag der Hervormde Kerkelijken van then
tijd , vooral in Friesland, - en wat er alverder over
de Kerke$rdening is voorgevallen, en hoe bet, federt,
tot de tegenwoordige inrigting, in de verfchillende gewesten, gekomen is ; waarbij' wij opmerken, dat, op
bl . 353, reg . 12, bet woord Utrecht, gelijk nit bet
vervolg duidelijk blijkt , bij misflag is uit de pen gevloeid . Nog merken wij aan, dat, hetgene van bl .
34 8-352 voorkomt, ons dunkt, bier, in bet berigt
wegens de Kerkeorde, kwalijk geplaatst to zijn, en,
als vervolg der gefchiedenis, met de noodige verande .
ring had dienen ingevlocbtell to worden in bet vorig
yerbaal, op bl . t54 of daaromtrent .
In de nu volgende zevende Afdeeling, bl . 361,427,
worden Historifche dan merkintgen gemaakt, over het
iefuur der Nedcrlandfcbe Hervormde Kerk, aar zich

dit
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dit beItuur naar de Kerkeordeningen reeelt, voigt van
zelf, dat bier weder niet Nvei ;,ig herbaling voorkomt .
Wij achten bet noodeloos, bet beloop dezer aanmer .
kingen bijzonder op to geven, en me!den alleen, dat
de Heeren Schrijvers van dit werk de overdrevene ge .
voelens van K A L V IJ N en V o E T I U
s, over de oppert magt der Kerkelijken ten aanzien de 1 erk, wraken,
en zich voor bet gematigder be ;rip, xva°irnaar de k e .
gering zich deeds rigtte , verkiaren .

- Voorts wordt

bier ook gehandeld over de oplei lint' tot en de beroeping van Leeraren, over bet onderfcheid tusfchen

dikanten en rofeten,
mi-na, bevestiging van

over

roponenten,

hunne

reexa-

redikanten, hunne beroeping,

(men ziet, dat de orde niet zeer geregeld is) . over bet

,fur patronatus,

hriesland (verbazend
(lit alles bier to zijner

vooral in

tig) enz . In hoe verre

omflagplaatl'e

ita, laten wij daar ; maar, zoo ja, dan hadden, dunkt
ons, de bijzonderheden van bl . 2f,5 hier behoord .

De Godsdienstleer der Nedcrlasadfche Hervormde Kerk
Historifche Aanmerkin .
gen , in de achtfle Afdeeling , van bl . 427'-"'479 . Der.
is bet gewigtig onderwerp der

zelver beloop is dus : In de eerfle dertig jaren van de
Hervorming der Nederlandfche Kerk was de Gods .
dienstleer der

rotestanten onvast en wankel . In de

hoofdzaak was men bet eens ; omtrent min belangrijke
ftukken veri'childe men ., gelijk E R A S M U S , L U T 11 E It,
Z W I N G L I en vervolgens K A L V I J N verfchilden . De
Walen waren eerst

Lutersch-,

na 1532

Kalvijnsch-ge .

And . - Over de vroegfte godsdienflige gefchriften,
waarnaar zich de gevoelens in de Noordelijke gewesten
rigteden. - De

Katechismus van

K A L V IJ N ,

bij de

Walen ai fpoedig na de uitgaaf aangenomen, niet zoo
ras bij de Nederlandsch - Duitfchen , die tot bet midden
der zestiende eeuw Zwinglisch waren , en eerst den
Katechismus van A L A S C o, den kleineren van mi .
c It o N,

loofs,

en des laatfcen

Korte Onderfoekinge des Ge-

waarin de leer des H . Avondmaais begrepen was,

(alles in den geest

van

z w I N G L I) gebruikten, Tot
y 4
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1619 toe was de leer der Nederlandfche I-Jervormde
Kerk, ten aanzien van bet Avondmaal, ongelijk aan
zich zelve, ja zij was bet nog lang daarna, en zij is bet
nag heden, daar haar formulier, om die plegtigheid to
bouden, verfchilt met de Nederlandfche Geloofsbelij .
denis en den Heidelbergfchen Katechismus . Zelfs teat
aanzien van de Voorverordening en Voldoening zoowel, als van bet H . Avondmaal, was de leer der Ne .
derlandfche Hervormde Kerk, op ruim de heift der
zestiende eeuw, Zwinglisch . Daarna veree'nigden zich
de Nederduitfchen al meer en meer met de Kalvinifcha
\Valen , verdragende elkander niet alleen-, maar zich
tot 66ne Kerkgemeenfchap verbroederende. -. Volgens
de Symbolifche Leerboeken, later Formulieren van Eenigheid genoemd, (zijnde de Nederlandfche Geleofsbe .
lijdenis en Heidelbergfche Katechismus, welke in en na
2566 werden aangenomen) waren de Nederlandfche Hervorinden Kalvinisten ; maar, volgens de Liturgifche
Kerkfchriften waxen zij Zwinglianen, en zoo zijn zij
das nog, als deels Kalvinisten, deels Zwinglianen,
aan to merken, hoezeer zij elkander, vooral in bet
yoorst der zeventiende eeuw, beftreden hebben . -.
Berigt wegens de Nederlandfche Geloofrbelijdenis en den
Heidelbergfchen Katechismus . Hoe, door wien, en
waartoe zij werden opgefleld . Niet, om een regel des
geloofs to zijn . Zelfs een formulicr van eenigheid was
de Nederlandfche Geloofsbclijdenis niet van den beginne
aan . Zij werd bet eerst in 1566 ; maar daarom noggeep
geloofsregel. Dit to zijn, had zij nooit bedoeld, en zij
werd bet eerst later, niet openlijk, maar hcimelijk,
naar de averegtfcbe denkbeelden van fommige heetgeba .
kerde geestelijken, alleen door de verbittering der ge .
moederen tegen arders gevoclenden . Ook bet doel barer onderteekening was niet, dat men zou verkiaren,
vat men geloofde, maar vat men zou leeren. ~- Hoe
men op de Lej•cesterfche Synode, in 1586, fchoon bet
den Staten niet geviel, de vast .ftelling verkreeg, dat
zij onderteekend moest warden, op bedreiging van afaet-
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zetting, zonder echter, v66r 1619, zijn oogtuerk daarmede to bereiken . - Overeenitemming der Nederlandfche Geloofsbelijdenis met de Franfche . - Berigt wegens deze . -- De Heidelbergfche Katechismus . -- Hoe
die, in de Nederlanden, allengs tot dat aanzien is gekomen, dat hij algemeen is aangenomen, fchoon niet
algemeen onderteekend v66r 1619 . - Formulieren van
onderteekeriing, toen ontworpen . -- De Waalfche Leer .
aars onderteekenen den Katechismus niet , maar de Ge.
loofsbelijdenis, de Dordfche Kanons, en, federt 1686,
zekere bepalingen omtrent de leer der voorverordening
en de verdorvenheid der menfchelijke natuur . -De leer
der Nederlandsch-Duitfche Hervornide Kerk was dan,
in den beginne, Lutersch-Erasmiaansch, wat later
Erasmiaansch - Zwinglisch - Melanchthoniaansch , en is
daarna Zwinglisch - Kalvinistisch geworden, „ zonder
dat bet yolk en vele leeraars het wisten, terwiji fotnmigen bet niet, en anderen bet wel weten wilden,
waaruit verdeeldheden ontitaan zijn, die op fcheuring
zijn uitgeloopen ." De Nationale Synode van 1619
heeft het echt Kalvinifche met het to veinig ver/lane
Zwinglifche zoeken to vereenigen, en daarom de Litur+
gifche fchriften, die in den geest van Z W I N G L I geiteldzijn, niet naar de Geneeffche gevoelens veranderd .
• Hadden, v66r then tijd, van den beginne of aan,
„ de Kalvijnschgezinde leeraars zich zoo uitgedrukt
• als de Dordfche Synode leden, en hadden Zwing.
„ lischgezinden niet de oorfpronkelijke gevoelens van
• hunnen aanhang to verre getrokken, zoo zouden
• welligt beide partijen bet harnas niet tegen elkander
„ aangetrokken, maar elkander wel verdragen hebben ."
Vele Hervormde Leeraars hebben ook na 16I9 de be,'
twiste leerpunten verder, dan de Dordfche Vaders,
gedreven, en zich veroorloofd, bij bet gebruik det Li
turgifche
e fchriften, daarin wiilekeurige veranderingen
to maken, en zich van fommige gebeden niet meer to
bedienen . - De Waalfche Kerk is altijd Kalvinhcf
gebleven.
Van
Y 5
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Van bl .,479-521 wordt, in de regende ./Jfdeeling,,
over den openbaren Godsdienst d~°r Nederia;<a/che Her .
varmde Kerk, dat is over prediken , bedieun der Sacramenten, onderwijs uit den Katechismus, en grebe .
den, gehandeld . (Het gezang wordt we] mede, geliik
bet tot den openbaren Godsdienst behourt, genoerid ;
doch daarvan komt bier niets voor . Men fpreekt daarvan under de volgende Afdeeling, die de Liturgilche
fchriften ten onderwerp heeft, waar bet, dunkt tins,
nict behoorde .) Hier wordt de geheele inrigting vita
den openbaren eerdienst, onder de Nederlandlche Hervormden ., in den vroegften tijd, befchreven , van elk
van deszelfs deelen afzonderlijk gefproken, welke veranderingen daarin van tijd tot tijd getnaakt werden gemeld, enz . Ook van de Kerktucht, en bet tluiten en
ontfluiten van bet Hemelrijk, - van bet eerst in bet
geheel niet vieren, daarna plegtig vasti}ellen tier viering
van Kers-, aasch- en ink fter-feesten, zelfs gedurende twee dagen, en van bet prediken op Nieuwjaars- en
Hemelvaarts-dagen, wordt gehandeld. Zelfs van bet
bijzonder katechetisch onderwijs, dat bezwaarlijk tot
den openbaren Godsdienst kan betrokken worden, -van bet aannemen van ledematen , - van de eerst afgekeurde,daarna ingevoerde, orgelmuziyk in de kerken,
en eindelijk van de afkondigingen van den predikftoel,
na geeindigden Godsdienst , wordt ver f ag gedaan .
De laattte of tiende Afdeeling gaat , van bl . 521--554,
over de Liturgifche fchriften . - Wat men er door to
verftaan hebbe, van waar zii oorfpronkeliik ziin, hoe
zij zijn ingevoerd,, enz . wordt getneld . Op de Synode
van Holland en Zeeland van 1574, waar de Zwinglianen den baventoon hadden, werd bepaald, geene andere
to gebruiken, dan die achter den Katechismus gedrukt
waren ; doch men liet bet, op de Nationale Synode
van 1551, vrij, om zich, in de tweede vraag van bet,
in 1574 aangenomen , formulier des hinderdoops, al dan
niet aan de woorden, de 'leer, die bier pleerd words,
to houden . Hierover wordt to regt de wijsheid der Sy~
11o+
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node geprezen, die de uitbarfling van gefchillen tus .
fchen Kalvinisten en Zwinglianen voorkomen wilde,
en daarbij herinnerd bet deswege, in 1613, g ebeur .
d e met UITENBOGAARD en E ISCO IUS, to
Amfterdam, waar de Leeraars L A N C I U S en v A N
DER H E I D E N Diet zoo wijs en gematigd waren als
de Synode
Volkonien gezag verkregen deze gefchriften eerst in 16I9, toen orde gefteld werd op derzelver
revifie . Zij werden doorgaans flordig gedrukt, en,
zelfs als daartoe belloten was , voor het vervoIg Diet
genoegzaam gezuiverd . -- Derzelver lof. -- Nog wordt
gehandeld van de Evangeliebocken, op de fcholen ge.
bruikt, - van Bijbelvertalingen, (waarvan reeds breed
gefprolcen was op bl . IIO-III, hetgene bier gedeelte .
113k herhaald wordt) -- inzonderheid van U T E N 1-10V E N'S vertaald Nieuw Testament , dat regtmatigen lof
erlangt, -- en eindelijk van bet falmgezang, vooral
van de armzalige en kreeipele berijming van D A .
T H E E N, die, zeker Diet naar verdienile, alle andere
verdrong, -- van MA R O T'S en B E Z A'S pfalmen,
bij de Waalfche gemeenten aangenomen, - van den
voormaligen afkeer van andere kerkliederen, en van de
vergeeffebe pogingen , om die in to voeren .
Nu hebben wij Dog to fpreken van de flanteekentngen, wellte, in grooten getale, bij dit werk gevoegd,
doch Diet onder den tekst geplaatst, maar, hetgene
wij zeer goedkeuren, in cen afzonderlijk boekdeel van
we] 268 bladzijden, met eene kleinere letter gedrukt,
verzameld zijn, zoodat men ze, onder bet lezen , naast
ziGh hebbende, gemakkelijk kan raadplegen . Behalve
de aanwijzing der Schrijveren, waarvati men zich in
bet opflelle`n van dit werk heeft bediend, bevatten zij
alles , wat men , tot opheldering, bevestiging, uitbreiding enz ., noofig geacht heeft bij bet gefchrevene to
voegen , en bier en daar zelfs Vrij breede berigten wegens zulke bijzonderheden, als men in den tekst zelven
gemeend heeft Diet to kunnen opnemen . Men vindt
nook daarin veel keurigs, en alies in denzelfden geest
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als bet weak gefteld . Zij zijn een voortreffelijk gedenkllak van der Schrijveren vlijt en uitgebreide belezenbeid, in bet vak, dat zij bearbeid hebben .
WIJ fluiten dit vertlag met to zeggen, dat wij, ondei`
bet lezen van andere werken van den Heer ij E IJ ,
rwwwel *is van bet tegenwoordige, (want zijn Ed . alleen fcbijnt bier de pen gevoerd to hebben) rneermalen
gedacht hebben aan de overeenkomst , welke zijn Hoog*earw. heeft nit den door hem zoo hooggefchatten
t a A s M u s, daarin , dat hij , zoowel als deze , fchie..
lijk fchrijft, en bet gefchrevene onverwijld uitgeeft .
E R A S M U S zelf erkende dit als een gebrek . Fateor
(fchrijft blj, Opp . T. IX. p. 556 .) me mea omnia pracipitare verius, quam edere . Sic cst ingenium, et ag .
nosco culpam ; en p . 879 . uidquid edo , abort us verius
est, quam partus . Hoc vitium mihi penitus infitum est .
Non fero recognoscendi tedium, non premcndi moram,
non elimandi, quod deformatum est, diligentiam . Doc h
wij herinneren ons hierbij, wet Ii E A T U S R H E N ANUS, inVita ERASMI, apudBATE SIUM,p .206,
van hen zeide, die den grooten man deswege bitter verwijt deden, hetgene ten aanxien van den Hen#?eeraar
IJ E IJ van vrij Wat toepasfing is :
rofcrasgt Ibis in
medium tot tamque utilia fcripta, tarp fancra, tam
cordata, quot ab Erasino Christianus orbis accepit . Wie
zich, door veelvuldig nuttig fchrijven, eenigzins, als
E R A S M US, verdienftelijk maakt, ma,g ook wel eenig
deel hebben aau de verfchooning van een gebrek, dat
hij met hem gemeen heeft, en dat men hem gaarne vergaf. Mogt er kith echter niemand, in hooger graad,
aan fchuldig maken, dan E R A S M U s!

Leerredenen, door HERMAN M U N T I N I3 E . Te
Groningen, bij J . Oonikens . In gr . Svo . 304 BlI
f _2- IO' :

T ie i Leerredenen, welker inhoud als een zxchte dauw
its
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in bet gemoed van den lezer of laalt . In de eertte tre
den wij met den keurigen, eenvoudigeu fpreker, met
den grondigen Oosterling tot de befchouwing van de
Natuur, naar aanleiding van bet heerlijk natunrdicht .
fluk, den CIVden falm . Daar toont hij ons, den lei.
draad des gewijden Dichters volgende , Gods onbeperkte almagt, allesomvattende wetenfchap, onnavorsch .
bare wiisheid, apes vaderlijk verzorgende liefde, allec
vervullende overaltegenwoordigheid, door ons het oog
to doen op(laan naar den hemel, ons to doen herdenken
de eerite vorming der aarde, en opmerken hare tegenwoordige inrigting, benevens die van alle fchepfelen,
die haar bewonen , en dat deze alle ieder oogenblik
van God afhankeliik zijn . Zoo vinden gereeden ingang
de gezindheden , die de fpreker, op grond van deze be .
fchouwing, van ons eischt, en worden wij zachtelijk
beftuurd, om op to volgen zijne raadgevingep ter vet•
werving van deze gezindheden .--In de tweede worden
wij geftemd tot dat gevoel van Gods alwetendheid en
alomtegenwoordigheid, hetwelk den Dichter van den
CXXXIXften talm bezielde, toen hij, waarfchijnlijk in
een tijdttip, dat hij door zijne vijanden bij Saul werd
aangnklaagd, alsof hij hem naar kroon en )even ftond,
door dezen werd vervolgd, in woestijnen zijn heil moest
zoeken, en, misfchien in eene bergfpelonk, door de
duisternis overvallen, inzonderheid de i3 eertte ver .
zen van then falm zamenftelde . - In de derde, over
Spr . XXX : i--6, vinden wij- de belangrijke aanuierking,
dat de woorden : tot Ithiel, tot Ithiel en '_rchal, met
eene kieine verandering der Hebreeuwfche klankftip .
pen, dus kunnen vertaald worden : Ik beztiuijk, o God!
ja ik bezwijk, o God! en heb m
fiomp gedacht ;
ingevolge welke vertaling clan de zaken, die in den
tekst liggen, deze zijn : i . Welke moeite de mensch
ook aanwende om na to denken over God, deszelfs nataur blijft voor hem heeds onbegriipeliik. 2 . Hoe on,
begrijpelijk God voor ons zij , zijn woord leers ons echo
ter zoo veel van Hem,_als genoegzaam is , om op Heiu,
in
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in al onze nooden en voor al onze behoeften , cen onfeilbaar vertrouwen to vestigen ; en zoo veel van Hem
to weten, is noodig en toereikend tot onze gelukzaligheid . 3 . Dieper in de kennis der Goddelijke natuur to
willen dringen, kan zelfs jot firafbare dwalingen verleiden . -- De vierde (uitaefproken in den winter) beheist, uit Jez . XLV: 15, de troostleer, dat God, fchoon
Hij zich al eens verborgen houde, toch altijd bet karakter behoudt van verlosfer en heilaanbrenger, en herinnert, zoo tot onzen troost als tot onze leering, hoe
wij jegens God, vooral in eenen tijd, waarin I-Iij zich
zoo diep verborgen houdt, moeten gezind zijn .
De
vijfde, naarMatth . XIII . 31 en 32, (de gelijkenis van
bet mosterdzaad) handelt over de ontwikkeling van bet
Christendom, langzaam, nit een klein en onaanzienlijk
begin, tot verbazende uitgebreidheid en grootheid . De zesde, naar Matth . XIII : 33, (de gelijkenis van bet
zuutdeefem) over de, wel krachtige, maar tegelijk dike
wijis verborgene en flille, werking van bet Evangelic
tot veredeling en verbetering des menschdoms. -_ De
zevende is over Matth . XXV: I--13 . (de gelijkenis der
vijf wijze en vijf dwaze maagden .) In deze vinden wij de,
voor de uitlegging van zoo menige plaats in de Brieven
der App . gewigtige, en den Neologen den pas affnijdende, aanmerking, dat, indien al de App . Jezus wederkomst nog bij hun ]even verwachtten, zulks hun niet
alleen niet fchaden, in tegendeel waakzamer maken kon .
De achtfle Leerrede, over Matth . XXV: 13, is toepasfing op de vorige. - De negende heeft ten tekst
Hand . IV : 32a . De eensgezindheid der eerie Christenen
bellond in eensgezindheid in de hoofdzaak des Evangelies -- in genegenheden of begeerten - in beginfelen
en oogmerken -- in karakter of geaardheid. Schoone
fchets der eenheid, die kan en moet plaats griipen! De tiende handelt over 2 Cor . 111 : 1-3, en befchouwt
cenige trekken van de voortreffelijkheid der werkingen
van den H . Geest, zoo als die door Jezus Christus on$
gefchonken wordt, op bet hart der menfchen .
Ker-
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Kerkelijke Redcvoeringen en Aanfpraken bij de opening
en fluiting van de eerjle hergadering der Evangelisch-Lutherfche Synode in het Koningrijk der Nederlanden, zoo door Z. Excell. den Heere Staatsraad, Directeur-generaal voor de zaken der Her .
vornede Kerk enz . , als door G . H . LAGERS en
J . S C H U L T z ; met een Joorberigt van den laatstgc .
noemden . Te JImfierdam, bij B . Kramer en Zoon .
1819 . Ilk gr . 8vo . 144 Bl. f z - io-

H

et belangrijk voorberigt geeft den dankbaren lof aan
Z . M . voor Hoogstdeszelfs vaderlijke zorg, ook voor
bet Kerkgenootfchap, van hetwelk bier fprake is, en
toont de noodzakelijkheid der uu ingevoerde organiza .
tie, ter naauwere vereeniging der Evang. Luterfche Ge .
meenten in dit Rijk , order ttsn gemeenfchappelijk herkelijk befluur ; terwijl het tevens de gefchiedenis van
dezelve, en van de nu bet eerst gehoudene Synode,
opgeeft . De Aanfpraken zijn , zoo als men die van zoo
voortreffelijke mannen bij zoodanig eene gelegenheid
verwachten mogt . De Redevaeringen, zoo ter opening
der Synode door den Weleerw . L A G E R S, als ter fluiting door den Weleerw . 919 H U L T Z , over Ephez . IV:
1 5 , 16 . en vs . 3-6, prijzen zich allezins aan , door een .
voudige welfprekendheid en overredende kracht ; zoodat
deze bundel niet alleen een aangenaam en blijvend aandenken is voor de Luterfche Gemeenten in ons vader .
land, maar revens hartelijke vreugde over den Christelijken geest, lien dezelve ademt, aan iederen welden .
kenden zal geven, en deze geest zich bij iederen lezer
krachtig zal voelen opgewekt en verfterkt .

Hand-
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Handleiding om"rent de Leerredenen over de Lijdensgefchiedenis des Heilands, j aarlj ks to houden in de Her •
yormde Christelijke Gemeente, bijzonder ten platter
lande. Door ALEXANDER DE KONING, re.
dikant to Sliedrecht . Te Dordrecht, bij J . de Vos
en Comp . In kl. 8vo . XII en 96 131. f : - 12-

D e Heer

D E K O N I N G heeft door de uitgaaf van
deze Handleiding men wezenlijken dieust bewezen .
Iiet is , namelijk, geliilc de Schrijver zegt, inoeije .
lijk., 'de gefchiedenis van bet lijden des Heeren op
eene gepast .- wijze ter behandeling op den kanfel tever .,
deelen . Hij helpt den Leeraar, die alleen that, zulks
doen op onderfcheidene wijzen, bet getal der lijdens .
tekllen tot bet mogelijkst kleine en mogelijkst groote
gebragt, en laat eene duidelijke aanwijzing aangaande
bet gebruik van dit boekje hetzelve voorafgaan . Hct
is Diet alleen voor den rediker, maar ook voor de
Gemeente ; en wij wenfchen, om bet belangrijke der
Lijdensgefchiedenis onzes Heeren, dat van hetzelve
zoo algemeen mogelijk worde gebruik gemaakt ; aan de
vervulling van welken wensch wij ook Diet twljfolen .

Ilandleiding voor bet ondertivijs in den Christelijken
Godsdienst . Door G . ]3 E N T HEM R E D D I N G I US,
Th . Dr . en redikant to 4sfen, enz . Te Groningen,
bij W . Zuidema . In kl. 8vo . 34 Bl. f :-2-5

.limit boekje onderfcheidt zich van de andere, ons belcende, daarin, dat bet enkel tekften nit bet N . V. ten
bewijze aanvoert , en dezelve telkens achter ieder hoofdfluk eenvoudig opgeeft , opdat leeraar en leerling dezelve zouden naflaan, en bet onderwijs alzoo tot bet
naflaan en bet onderzoek van den Bijbel dringe . Het
acht de bijbelfche gefchiedenis reeds aau den leerling
be.
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bekend, en, den Natuurlijken Godsdienst mede vooronderftellende, bepaalt het zich alleen tot den Geopenbaarden, en houdt geloofs- en zedeleer vereenigd . Voot
bet overige doet het den Godsdienst kennen, als heb,
bende den gezegendften invloed, zoowel op bet tegenwoordig als toekomend leven ; en heeft ook deze Handleiding dat ftelfelmatig aanzien niet, hetwelk bij menig
ander leerboek zoo weinig uitlokt . Wij gelooveta gaarne, dat de fleller zelf niet alleen, maar ook menig ander, naar dezen leidraad goed onderrigten kan . Evenwel, wij voor ons , die loo menig leerboek beproefd
hebben, ftellen dit niet boven, maar nevens vele ande .
re, reeds in gebruik, en meenen, dat ieder onderwijzer best doet , met zich niet aan een en hetzelfde boekje, en bij iederen leerling, to binden . De ondervin.
ding leerde ons, dat men bij velen niet vooronderftellen
kan, hetgene dit boekje vooronderitelt, en ook Mr,
waar die vooronderitelling geldend is , doorgaans toch
op bet hier verzwegene terugwenken moet ; hetgene
vooral ten aanzien der Bijbelgefchiedenis , en oni het
eigen Bijbelender ;oek to bevorderen, zoowel als om
bet bevattelijke en bruikbare,wel eenige meerdere aan •
wijzing in bet leerboekje zelf verlangen doet . Odder
de nieuwere leerboekjes, die wij iederen leeraar verzoeken in to zien, en hetwelk, bij fommige leerlingen
gebruikt, zeer goede dienflen zal doen, tellen wij dit
werkje voorzeker . Het heeft de volgende Hoofdttuk .
ken : t.) Geopenbaarde Godsdienst in het gemeen ; de
Christelijke in het bijzonder . 2.) God. 3 .) De ilfen .
fchen . 4 .) , . C. , Gods Zoon, Mensch en onze Leeraar . 5 .) Lotgevallen en hooge waardigheid van jlrzus.
6.) De H. Geest . 7 .) be Christelijke Godsdienjligheid
in h t algemeen . 8 .) De zedelijke verbetering . 9 .) Len
Christelijk deugdzaam leven .
i o .) Invloed van den
Godsdienst op ons tijdelijk geluk . i t .) De Eeuwigheid. -- Bii bet opgeven der Hoofdftukken bet boekje
nog eens doorloopende, mogen wij bet goede, dat wij
van hetzelve zeiden, van heeler harte bevestigen .
liott
I:oEKBCSCI1 . 1820 . NO . 8 .
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Kort Ondervijs tot lielijdenis en I3eoefening van den
Christelijken Godsdienst . Te Groningen, bij W . Zui:-t-8
.f
dema . In kl. 8vo . 12
81

oor twee Harvortnde redikanten vervaardigd, en
D
opzettelijk voor meerbejaarden en gehuwden, die belet
worden, door uitvoeriger onderwijs, zich to oefenen .
Dit boekje geeft daarom dan ook alleen bet allernoodsakelijkfte, en laat den onderwijzer overvloedige ruim .
to tot verhalen en monde1ing ouderwijs . Hetgene van
buiten geleerd words , is maar weinig . Ben kundig
Leeraar zal bier, in bet bedoelde geval, eene genoeg .
same handleiding vinden .
Disfertatio phyfiologico-pathologica inauguralis de Fcetu intra Fcetum , quam &c . publico et folemni exawini fubmittitABRAIAMUS CA ADOSE . Lugd.
Batav . apud Viduam 111. Cyfvear, ,ooh . fil. 8vo.
io6 pp.
D. i . Natuur- Ziektekui dlge InwUdingsverhand&ding,
over Vruchten binncn Vruchten bejloten, eaz .

JJeze verhandeling draagt de befisfendfte bliiken van
de uitmuntende vorderingen des fchrijvers in natuur- en
geneeskundige kennis, waarvan hij reeds in zljne, door
de geneeskundige faculteit to Leyden bekroobde, ver .
bandeling zulke uitftekende bijken gegeven bad . Hot
onderwerp wordt er voornamelijk gefchiedkundig In be.
handeld, en alle eenigzins opmerkelijke gevallen van
plant- of Bier-vruchten, welke zelve bevrucht bevonden werden, vindt men bier opgezameld, bet verhaal
van dezelve Inoge voor bet overige waarfchijnlijk zijn
of niet . De fchrljver, echter, is verre van alles, wat
dienaauugaandc verteld words, voor goede count op to
ne•
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neen, fcboon hij elk der verhaalde gevallen nit op .
zettelijk met de fakkel der oordeelkunde toelicfn . Van
db best bewezene voorbeelden geeft hij zinrijke verklarttrgen, in bet bijzonder van de bij den mensch voorko .,
nrende, welke hij niet zonder grond aan overbevruch..
ting toefchrijft . De verhevene befpiegelingeo , wellte
,9lj bier en daar vinden, over bet allevert Ar Nttuury,
over ddne kraeht en EEne /lof in dezelve enz ., desgelijkt
bat geheele eerile hoofdf#ttk over de bevruchtiog dot
dtftoffen, befchouwen wij als bet fchuim, hetwelk
ch boven cen gistend vocht vertoont , en een bewija
it, dat hetzelve nog Met geheel is uitgegist . Dit lei,)
hem gefchied ztjnde, zal hij met ons overtuigd wezcn,
dart naatawkeurige onderfcheiding bet ddnige middel is
ten verkrijging van ware wetenfchap .

Dotschland en de Revoljtte . .Door 1 . G o R IL E"& Uit hat
11oogdnftsch vertaald . Te ifwflerdan , bif J . C . van
Resteren . z&19. In gr. Sva. _19 BI. f f-1oa :
1 n langen tijd namen wij Been boek met zulk eene hoogggfpa .nnene veLwachting in handen, dan dit, hetwelk
iut geheel Daitschland zoo veal opgang gemaakt, de eer
van bet verbod genoten, en den Schrijver die der ver •
valging gefehonken heeft. Wij verwachtten daarin eene
klare, krachtige, met geestdrift en vuur, maar toch
ook voor bet Algemeen, dat is duidelijk gefchrevene
blootleggingvan den tegenwoordigen flaat der betrekkin6Fn in Duttschland tusfchen de Vorflen en Volken, en
eerie ontwikkeling der middelen, om die zoo veel mog, 4k to vereffenen . De naam des Schrijvers benevelde
dip hoop wel een weinig, wanneer wij ons in hem den
hoopliegenden Idealist voor den geest bragten, die
zich in meer dan ddne wetenfchap niet ongelukkig geoeferid heeft,, maar de gaaf niet bezit, (die aan wel
mte; Duitfchers onzer dagen ontbreekt) zijne denkbeelden
Z z
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den omtrent dezelve helder , en ook voor bet gemeene
menfchenverftand bevattelijk, voor to dragen . Doch
wanneer wij ons dan weder ztjnen Rheinifchen Merkur
voor don geest bragten, dit blad, zoo geheel in den
volkstoon gefchreven , dat geheel Durtschland daarmede
was ingenomen, en hetwelk den publiekeu geest en d4
regtmatige verlangeny der Duitfchers in IS15 zoo zees
in de hand werkte, -- dan fchepten wij weder moed,
en hoopten, niet alleen ie :s zeer belangrijks, maar ook
iets zeer verftaanbaars to lezen ; to meer, daar :vtj niet
konden denken, dat men een duister en in Hieroglyphen
ingewi1 keld boek zou hebben verboden . Dan, onze
verwachting werd grootftendeels to leur gefteld . Er
heerscht in dit werk een duistere, ingewikkelde ftijl,
vol beelden, niet zoo duidelijk als de meestgezwollene
Oosterfche, waarin de Schrijver zekerlijk zijne geleerd.
heid heeft willen ten toon fpreiden, hetgene hem echter bij zeer vele Lezers weinig tot aanbeveling zal ftrekken . -- Zoo noemt hij b . v . bet geld „ eene algemeene
„ wereldkracht, welke in een heftendig fy/lool en dya„ flool uit bet algemeen middelpunt naar den omtrek en
„ weder naar bet midden terugitreeft ," -de nieuyvere
Volksvertegenwoordiging „eene anlithefis tegen de the„ fis der beambtenwereld , in wier ant4gonismus de
„ ftrijd zoo lang duurt, tot eindelijk de nuttige fynthafs
„ gevonden is ;" om nu niet meer, en nog wet ergere,
!Iaaltjes btj to brengen .-Daarenboven viel de geestvais
d1i boek ons tegen . Wij herkenden daarin terftond den
echten Schellingiaan, die fchijnbaar zeer voor Gods .
dienst en Christendom ijvert, maar, wanneer men ten
flotte vraagt, wat de Schri ;ver eigeniijk meent, ons op
de zalige Middeleenwen, bet onafhankelitk beftaan det
Rownfche Geesteliikheid, en den onbelemmerden invloed van den aus wijst ; die, terwill hij den tegen .
woardtgen till uit den mond van bet verledene om al
deszelfs nietigheid eh fehiingrootheia wel zeer ernftig
beRrtfr, (waarl'chijntijk onk om ongodsdienfiigheid),van
ecne „ fcheppende wereldkracht" droomt, , die, toen
51
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Hermesbeker de elementen bet eerst ge„ mengd had, en de krachten nu bruifend, gistend,
„ fisfend en donderend door elkander - vlogen, in vele
„ mislukte fcheppingen , die de bergen thans in zich
• befuiten, haar vermogen beproefd heeft, eer zij de
• regte maat in haar werk heeft kunnen treffeu ;" (b) .
i5o) aldus bet Christclijk denkbeeld van eene almagtige
en vrije fcheppende Godheid verzakende . (Men vweet,
dat s C H 8 L L I N G antheismus en bet Roomfche geloof
zeer goed west to vereenigen .) De voorkeur, aan bet
Catholicismus gegeven, is op vele plaatfen zelfs zeer
footend . Sedert bet eeuwfeest der hervorming (lezen
wij bI . 76) ,, was de federt lang aanwezig zijnde over .
• cooed onder de rotestanten in Duitschland tot eenen
• onverdra ;elijken graad -geklommen ." Een pear blad
zijddn verdex lezen wij van een verbond tegenden aus,
van zinfpelingen (die de Schrijver afkeurt) op de ,?ezuiten, enz . De uitmuntende W E S S E N L E . -G , then
elk braaf en verlicht Roonischgezinde als ijveraar
voor de regten der Duitfche Kerk , en tegenfthnder van
ultramontaanfche beginfelen , eerbiedigt , wordt gezegd,
• zich, tot bet doordringen eener onzuivere zaak,achach• ter de wereldlijke magt to verfchuilen, en dus de
„ Kerk to verraden ." Bij deze ultra -katholijke gevoelens voegt zich natuurlijk eene teedere liefde voor de
M.iddeleeuwen , en voor bet leenftelfel : de zoogenaamde historifche partij in Duitschland, tot welke de Schrijver erkent to behooren, wenscht de zalige tijden ,der
eenheid in bet Rijk terug, welke vooral door de Refor
matie verbroken is : wij hooren bier voor bet eerst,
„ dat de Middeleeuwen in geenerlei kunst, of weten• (chap door geenen anderen tijd konden overtroffen
„ worden,en door bet Keizerdotn eene wetgevinghad
„ den begonnen to vestigen, tot welke nog Been yolk
„ zich verheven had ." (BI . 141 .) o Die heerlijke tijd
van bet vuiitregt! o die heerlijke wetgeving van piinbank, en radbraken, en verbeurdverklaren, en hekfenprocesfen ! o die uitmuntende wetenfchap , die aan den
Z 3
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leiband van AR T s T 0 TEL E s liep, en die otwergelj~
kdijke febolastiek l - Doeh fpotten wlj tries met de
laatfte. Zij was „ eene levendige gymnastiek, waar.
„ door de Natie eene fcherpte, behendigheid en kracht
„ bekwam, tot welke wij niet, dan op eenen afftand,
„ kunnen naderen ."
de
de

Verwonderen wij ons hierover

Dr4itfche fehool van Wijsgeeren, tot welke
Heer c o R RE s behoort, is in bare hooge vlugt tot
duisterheid en den onzin der Scholastieken (bet ge .

suet .

De

west der woken van

A R a ST 0
H A N E a) genaderd .
Het is Uaarom ook niet to verwonderen, dat, bij zoo

verwarde begrippen, ook de ifijl duister moet zijn ;
• waarom men (volgens den uitmuntenden B 0 R G E R)
~, in de teal en de gefchriften dier Mystieken geenen of
„ flechts een' verwarden zamenhang, en eene ongewo..
• ne, duistere manier van fpreken aantreft ." (*) In.
dbrdaad is de orde in deze Verhandeling seer moeijelijk
to vinden : er wordt wel eerst over den ftaatkundigen,
daarna over den (uitwendig) Godsdienfligen toef'and

van Duitschland,

en dan over de gisting in bet Rijk

der Letteren gefproken ; maar dit beflaat flechts ruim
de helft des werks : de andere helft ziin aanmerkingen,
waarin bet verband (ook bij gebrek van eenige verdee •
ling in Hoofdffukken of doorloopend Register) zeer
soeijelijk to vinden is . Bij het derde ftuk, omtrent
den geest der Studenten, wordt natuurlijk ook van den
moord van h 0 T Z E B UE gefproken . Wij erkennen
gaarne, dat de toon, waarop dit feit bier behandeld is,
ons ergerde . Het fchijnt , dat hij K o T S E B U E voor

des doods waardig

erkent, en de daad meer voor onre.

gelmatig, dan voor misdadig hondt . Zelfs voert hij den
dader fprekend in, om hem van misdadigen boogmoed
vrij
(*) In zijne bekroonde rljsverhandeling over bet Mysti .
cismus, bl. 9. Wij hebben onze eigene vertaling moeten ge.
bruiken ; dear deze Latijnfche Verhandeling, tegen de letter
en den geest van bet Testament des Stichters, Wet vertaald
is geworden .
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vrij to pleiten . En bier vooral fchijnt de duistere, verwarde geest , die bet hoofd van s A N D en anderen op
hol bragt , ook in onzen Schrijver gevaren : bet grootfte gedeelte der 4j ologic van sAND is zoo verward,
als de denkbeelden, die den moordenaar aandreven, en
kon, volgens den aard der zaak, ook Diet wel antlers
zijn . Dat men S AND om bet reine der bedoeling (vri
van eigenbelang) verdedigen wil, gaat niet : men zou,
op denzelfden grond , R A V A I L L A C, J A C U E S
CLE&IANT, LOUVEL, enmisfchienBALTHAZAR
G E R A R D s, kunnen verontfchuldigep .
Wij kunnen, na al bet gezegde, onmogelijk begrijpen, hoe dit boek in .iiuitschland verboden is geworden , zoo niet dezelfde pest van vrees en wantrouwen,
(uit de zelfbewustheid van fchuld geboren) die ook bet
fpelen van den w I L L E a4 T E L L heeft verboden , bier
voor een fpook van eigene verbeelding gefchrikt heeft .
Eensdeels toch is hot boek to duister voor den grooten ho p, (op welken men toch, zo cen Omwentcg
ling moot worden daargefteld, voornamelijk werken
moet, en waarop de Engelfche Radicalen dan ook wel
boofdzakelijk werken ;) anderdeels (waarvoor men nicest
zou kunnen vreezen) heeft de Schrijver zelf gezorgd,
dat althans veriichte rotestanten zijne grondbeginfe .
len niet zullen aannemen. Waartoe dus het verbod,
clan om den trek naar de verbodene vrucht op to wekken err to fcherpen ? Trouwens, dit moot al0jd bet
gevoig eener geftrengge Cenfuur zijn . In Engeland
heerscht federt 1688 vrijheid van drukpxrs : er zijn federt wel onlusten, maar geene omwenteling geweest .
Doze vrijheid heerschte bijkans onbepaald, ook in
Duitschland, v66r de Franfche Omwenteling ; en daar.
door bleef misfchien dat Rijk voor die O.mwenteling
bevrijd . In Frankrijk,daarentegen,heerschtev66r .1789 s
gelijk in Spanje v66r i82o, de Cenfuur ; en men weet
de gevolgen .
Nogtans zou, men ons zeex kwalijk verttaan , wanneer
men dacht , dat wij alle nut am dit boek outzeiden .
I11
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In tegendeel is liet voor de betere kennis der partijen
bij onze oostelijke naburen van veel belang . Men moet
de thans in Duitsrhland naar eene vrije Staatsregeling
verlangende Burgers niet alle onder eene klasle rangfchikken, noch vooral met de Franjche Revolutlonnairen van 1792 verwarren . De laat(le waren, of vijan .
dig, of op zijn best onverfchillig, omtrent den Gods .
dienst : de aanhangers van her oude, daarentegen, ga .
ven eene (lerke gehechtheid aan den van ouds heerfchenden Roomfchen Goisdienst voor . In het conflict dier
twee partijen zien wij dus den llrijd van het ongeloof,
fomtijds met vrome overtuiging, echter lomtijds ook
met bijgel of, als cen kenmerk van beide, beerfchen .
In Duitschlatrd is bet anders . De zoogenoemde historifche partij, welker verdediging c o x rt F, s op zich neemt,
wilde een groot gedeelte van bet oude, van de LVliddel .
eeuwen, en de onafhankelijkheid der geestelijke goederen : de andere partij , of die der Vorlten , verzette zich
(en doet bet nog) tegen de eifeben van bet Hof van
Rome, wil onbepaalde verdraagzaamheid, en heeft nog
onlangs de Godgeleerde Eaculteit van Munfler ontbon.
den, otrdat zij die fluiten wilde . De onmwentelaars in
Frankrijk ftreefden naar bet allernieuwile, en zouden
de Gefchiedenis wel hebben willen verdelgen : de Ultra - Royalisten wilden le bon vieux terns, tot ziju leenftelfel en tienden en heerfchenden (verdrukkenden)
Godsdienst toe . Doch die historifche partij in Duitsch.
land, welke „ eenen Keizer aan de fpits van bet Rijk
„ plaatfen en erfelijk verklaren, daarnaast tot verdedi •
• ging der vrljheid een'Driitjchen Koning wilde henoe„ men," (dien van ruisfen??) ,, en dan de Herto .
• gen, Graven, relaten enz . rondom die beide Op„ perhoofden verzamelen wild.e," die zelfde partij begeerde ook „ voor bet Volk eene tweede Kamer ter
• vertegenwoordiging in bet Rijks- arlement," (c o Itx c s , b l . i o ;) terwiil de Vorftenpartij, of de vijanden
'tan bet Deu$dverbond, de Vol ks vertegeh woordiging
&Is de put (bawds, ea mat de oude fpreuk fchermde :
j1_
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Wiles voor , maar Wets door het Folk . Daarbij voegde
zich dan ook de Adel , die onder N A 0 L E 0 N uit des .
zelfs ootinoedige dienaars beftaan had, en haastte zich,
terwijl bet Volk in FrankrJk voor de herfleldetroonen
vocht , om de trappen van den troon to bezetten , en
-van bet Volk to zeggen , „ dat bet flechts , gelijk on„ nutte dienstknechten , zijn' pligt omtrent de Majes„ teit gedaan bad, en meer niet ." Natuurlijk heeft
dit nu wet die vele excentrieke hoofden, waarvan
Duitschland vooral op de Hoogefcholen zoo vol is, in
de verbittering, tot onvoorzigtige en fomtijds m isdadi.
ge ftappen verleid ; de edele zucht naar vrijheid is door
Schellingiaansch-rnystieke droomen ontluis.terd gewor.
den, (bij welke,,daar hun de gronden der zedelijkheid
mangelen, de middelen tot bereiking vale bet doe] onverfchillig moeten zijn ;) maar tevens hebben zeer vele
waarachtige, edele vrienden van hun Vaderland en des .
zelfs wettige Regenten de noodlottige verblinding der
Vorften betreurd, die, om niets van hun aloud gezag
to verliezen , hunr,e beste vrienden , die bun bloed voor
hen geftort hebben, van zich verwijderen, en bet oor
leenen aan die vleijende faletjonkers, welke in bet uur
der beflisfing gerust to huis bleven, terwiji een
A R N D T, een J A H N, en andere Graven, met pen en
kling den overweldiger beftookten . Hoe men de Volken nu op deze wijze misleid heeft, zelfs Mr, waar
zij reeds vrije ftaatsregelingen bezitten, dit toont ons
C O R R E S in verfcheidene ftaaltjes ongemeen trefFend,
en, naar her fchijnt, volkomen naar waarheid, aan . De
hoogte, waarop thans de belastingen in de ruis,rfche
Rijn- provincien ftaan, moet fchrikbarend zijn . Be .
halve bet drukkende tot . tarif, heeft men van den brandewijn drie vierde gedeelten van den prijs geeischt, door
de daarop volgende fluiting der ftokerijen velen menfchen
gebrek doen lijden , en door den eisch van een' vijfvoudigen grondlast den verarmden wijnbouwer tot de be .
dreiging genoodzaakt, om, wanneer men daarop bleef
t!andringen, de wijnftokken omverre to houwen ; vats
Z 5
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a: de liberaliteit dervoigjansflecht krigs
wet overgebleven, welke, onder bet voorwendf'el van
booge verpligtingen, de geheele beyolking, zonder
uitzondering, tot den krijgsdienst verbindt . (131 . 75 .)
Men moat in bet werk zelf lezen , hoe de traagheid
van fommige, de verkeerde woelingen van andere Staatsmannen (uit de fehool vat, N A 0 L .E o N) de verwachtingen van geheel Duitschland to leur gefleld hebben ,
zoowel in ruisfen en Hesfen, aan welke men flaatsregelingen onthield, ale zelfs in beijeren, Baden, Sakfen en Nasfau, welke die bekwamen . Hat verrigte in
Hanover en J urtemberg, vooral bet lautfle, wordt
geprezeit : dit heeft zijne flaatsregeling ,, langs confti„ tutionele wegen en in eene vredelievende evereen .
„ komst met de Regering zelve toebereid, en dezelve
„ nu op eenen inderdaad onwrikbaren grondflag bevel„ tigd ." Elders warden de happen der Gemeenten,
on; b, v. bet alverflindende Oorlogsdepartetnent to be .
fnoeijen, zeer kwalijk opgenomen, en in Baden de vev .
gaderingen der Kamer zelfs gefchoxst .
Doch, behalve daze belangrijke berigten,_ is in dit
boek vooral bet flot opmerkelijk . Wij hebben bier bet
klaarfle bewijs , dat helderheid van denklleelden ook
duidelijkheid van flijl met zich brengr . Zeer lezenswaardia zijn'smans voorflagen onitrent de inrigting der
Volksvertegenwoordiging . Hij wil geenszins den Adel
affchaffen, maar lien ook volflrekt geen' onbepaalden
of uitfluitenden invloed overlaten . Hat gezond verfland
zegepraalt bier bij hem over den geest der Middeleeuwen . Hij toont de nadeelen aan van bet fystema der
twee Kamers, waarin de Adel (met de Ceestolijkheid)
altijd de belangen van den troon tegen den derden ftand
zal handhaven, en dezen dus in axles to lour ftellen ;
terwijl de gemeenfchap tusfchen de flanden is afgefne .
den, en de Kamer der airs of nutteloos, of impopu•
lair is . (bI . 1941, 195 .) Daarentegen wil hij Bane Kamer van Vertegenwoordiging, maar in drie Curien :
i .) De Gemeenten, of den Beroepsfland, weder in de
ban-
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bMlkert van ftedelingen en landbewoners, en deze op
nieuws , wat to kunftig, naar de bezittingen, elk intwee

2.) Den Adel, of Weerftand, ook
;
den
ouden Adel, en den Adel door
in twee banken
.)
De
Geestelijkheid,
of Leerfland, in
3
verdienite .
eerie tweede bank met Afgevaardigden der Univerfiteibanken verdeeld .

Men zou, naar mate der onderwev .
pen, bij curicn of banken kunnen Uemanen . Vooral
dringt hij aati op eene innige vereeniging y tot welzija
des gebeels, van den ouden Adel en dien door verdien-

ten vereenigd .

gte . Hij voorfpelt uit deze toegevendheid omtrent de
wenfchen deaVolks de heilzaamfteuitwerkingen,dringt
echter voornamelijk aan op verheffing van bet godsdien4tig gevoel, met eene verlichte denkwijze verbonden,
(bier fchijnt hem een betere geest aan to waaijen) en
eindigt met zeer treffende aanfpraken aan den derdea
stand, dien bij voor overdrevene nieuwigheidszucht en
een verlangen naar omwenteling, - meesterlijk, overtuigend, zelfs welfprekend gefchreven, - aan den Adel, dien hij tot infchikken en tijdige aflegging van
ijdeien hoogmoed, - aan de Geestelijkheid, die hij tot
prediking van orde en rust aan bet Volk, maar ook
aan de Voriten van regt en billijkheid, en nakoming
hunner beloften , vermaant .
Het doet ons waarlijk
leed, dat wij deze fehoone aanfpraken niet grootttendeels
kunnen mededeelen ; maar Seri ftaaltje zijn wij toeh,
na al de gedane berisping, als een blijk van onzijdigheid, aan onze Lezers verfchuldigd.

•

„ \Vat zullen wettige vorften, doorgaans goedha'rtig
en welmeenend als de onzen zijn , met de fchaduwen

wer„ kelijk bezitten en handhaven mag, en die voor hen
• flechts bet hemd van den Nesfus is, hetwelk in bet
„ bloed van den Centaurus gedoopt, hen tot een doo„ delijk verderf zoude verflrekken . De regenten-ge• flachten, die met bet yolk uit de diepte der eeuwen
• zijn opgekomen , met hetzelve eensgezind denken en
• daarmede verbonden zijn, moeten niet, als impera .
„ tors .
„ eener magt uitvoeren , welke flechts een tiran

344 J .

G

OR

R E S, DUITSCHLAND EN DE REVOLUTIn .

door middel van bajonetten, doode letters, bane
formulieren en kabinets-orders heerfchen, maar als
vaders in den tiring hunner huisgezinnen, door den
eerbied aan den ouderdom verfchuldigd , door de lief .
de der bloedverwant{chap, door bet vertrouwen,
hetwelk dikwijls beproefde wijsheid en geregtigheid
grondt, door de achting, die overal de zedelijke waarde gebiedt, en door de neiging , welke de harten on .
derling vereenigt, bet gezag voeren ." - Amen!
Ware bet geheele boek z66 gedacht en z66 gefchre .
yen, wij zouden hetzelve ruimfchoots moeten goed .
keuren . Maar nu is flechts bet einde en niet alles goed .
De Vertaling heeft misfchien wel een gedeelte onzer
aanmerkingen omtrent den ftijl to Karen laste . Wij
hebben bet Oorfpronkelijke niet gelezen ; maar bier en
daar blijkt duidelijk, dat de Ver-taler den Schrijver niet
verf'aat, en flechts Hoogduitfche woorden tauter qua.
liter door Hollandfche doet vervangen, zonder den zin
to begrijpen . Ook ftuiten de tallooze bastaardwoorden
en kunstternien ons nog meer dan de Duitfchers, en
mdesten dus, ten deele althans, een weinig omfchreven, of zelfs wel weggelaten zijn . Aan zulke hoog.
vliegers moest geen Vertaler van den gewonen ftempel
zich wagen .

•
•
•
„
„
•
•
„
•

tors,

erikies van Athene . Door Mr . e . J . V A N A S S E N . In 's
Gravenhage, bij de Wed . J. Allart en Comp . 1819. In gr.
8ve . 95 131. f I- :- :

D e geleerde en ketirige Schrijver levers ons, onder dezen
titel, twee Voorlezingen in de Maacfchappij van Nederland,
fche Letterkunde to Leyden . In de eene words r E tt I u L E S
ais mensch befchouwd en geprezet ; in de andere words hij
voorgefteld, als zich zelven verdedigende en zediglijk verbeffende, in de hcedanigheid van flaatsman . Beide zijn met
zeer veell kennis van Griekfche zeden en Griekfche, inzon .
derheid Atheenfche zaken gefchreven . In de eerfte vinden
wij, als ter inleiding, een bevallig tafereel van jeugdigen
bfoei en kracht eGns flaats, in de ganfehe gefchiedevis van
Hellas to aanCchouwen, maar vooral in bet fchoonfte tijdperk
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perk van dthene. Dit was de eeuw van E R I K L E S . Zijn
stand, zijne afkomst, zijne opvoeding en ouderwijs worden
gefclletst ; waarbij wij en de Griekfche verdeetlng der belang.
rijk(te wetenfchappen en de uitmuncende leermeesters leeren
kennen, die hem in dezelve onderwezen . A I fpoedig bragt
hij bet verworvene in beoefecing, inzonderheid door eene
welfprekendheid, die zoo eenvoudig als krachtig fchijnt ge .
weest to zijn Na hem als' den man van talent en fmaak to
hebben gefchecst, gnat hij over, om zijn karakter to doen_
kennen. Regtvnardigheid, mannenmoed, of groothbid van
zif l, en ingecogenheid zijn, in den geest der Ouden, bier
voorgefteld als de hoofddeugden, welke hij met vele ftalen
bewezen words uitnemend betracht to hebben . Veel belang.
rijks komt hierbij, natuuriijk, voor, ter opheldering der gefehiedenis , vooral op die punten , welke niet zonder duister .
nis en onzekerheid zijn omtrent bet behandelde onderwerp .
En niemand zal bet ligtelijk zonder vermaak lezen, wat ter
vereering van een grooc man en ter zuivering van den naatn
eener voorbeeldige vrouwe, met oordeel en kunde, wordt
in bet midden gebragt . Fraai is bet floc, gelijk zoo menige
piaats, waar de behandeling eene vrijere vlugt toelaat, bo .
venal ; en hoe kan dit ook anders, daar de welfprekendheid
der Ouden bier met die van onzen landgenoot zoodanig in .
eenftnelc, dat bet Inoeijelijk is, elk bet zijne, naar billijk .
heid, toe to wijzen?
. Het andere ftuk vorderde meer kunst . Niet V A N A s s E N,
maar E R I K L E S wordt daar geacht to fpreken . Dit zet,
evenwel, een eigenaardig belang aan bet vercoog bij, dat an .
ders ligt sets eentoonigs z6u hebben verkregeu . Ook kennen wij in hetzelve over geene fijve onnatuurlifkheid kla .
gen, al is bet ook, dat de geest van den vorigen fpreker bet
ftuk nog duidelijker als bet zijne, dan de veelvuldig gebe .
zigde uitdrukkingen , van E It I K L E S ass dat van dezen ken .
merken . Hec Joel is, den man, als hoofd van den Atheen .
fchen itaat, to doen kennen in voile wearde, en derhafve ook
datgehne in een goed en loffelijk licbt to plaatTen, wat fom .
tijds anders plagt befchouw& to worden . [let komt ons voor,
dat zulks den Schrijver zeer wel gelukt is . s Mans yolks.
gezindheid in bet bijzonder words uit de edeltte beghfelen,
uit de verliandig(le begrippen afgeleid. Zijne vredelievend,
heid kenmerkt zieh als de verhevenfle deugd . En zelfs zijne
zncht tot pracht wordt (als door hem) Wet flechts verdedigd
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d9gd op eese wijze,die voor l*rersers volfhekt enwedr(laan .
l*ar was, mast vok iiI zullt een waarlif k fchoon licht ge .
plaatst, drat deu vitiust zelven de raved otrtzinken zal . Hoe
& echser tritva11en moge, E R I E LIE s was eeri grout man.
Dank zijnen Lofredenaar, die ons hem zoo wd1 leerde ken .
tea t is gewis de betniging van taenig een' . En wij hebben
niec meat to doen, den nog een ftaal tilt to zoeken, om
VAN ASS EN'S iliji to dean kenuen . Wij nemen bet uit de
eetile Redsvoering, in hat begin .
• Noeit was bij eeaig yolk der oude of nieuwe wereld
d'e opeenvolging der meese belisfende gebeurtenisfen zoo fuel,
of de geelnkkige ommelaeer in zijne flaten zoo grout en trofy
feud , als bier (ce Athene.)
„ De zegeteekenen van 'M I L T I A D E s praalden wel op de
veiden van Marathon , Mar X E R X E s rukte aan om ze nit to
raeijenr exv overtl:roomde geheel Griekenland met zijne cad .
ldoze heerfclraeea. LE0N.rDAs lag verliagen : hebe en Thes .
faiie .brogten demoedig her flaaffche offer van water ext am-de .
De 4;hexer liex tempelen en Goden stn bet wrekend zwaard
des verbolgen' vifauda, en vlugcte, nier werende wear zieh
henen to keeren . N aar hij was nog onbewtrsc, dat hij den
redder suns vaderlands in zijne fchepen met zieh voerde ; hif
keude nog de grootheid nirt van, zijnen medt6urger enit.
rn t s T o C Ls s, wien- de beilige liefde voor bet vsderland ea
de edele zucht naar den roem van M I L T I. All E S geene snare
,gateta y en Suet eerder de afgeenrarte oogen lieten fluiten, voor .
dot Griekenland was bevrij'd<, en de zegeteokenen van Sa-aiu
mis die van 11lararhsn hadden overfchadnwd .
• Heerlijk was knzonderheid bet loon van' Atkene voor dir
moedig tarten der grootfie gevaren .
• Not verwoeste Athene herrijst nit zijite puinen. De urn,
ten, aan wler elude zich de wijde haven opent voor den rijken hMdel net zee, beffen zieh weder op. Volkplantingets
trekken uie fiat tie verfchillendefireken derwereld . De zoott vats
WILT IA DES verctolgr de vlugtende erzen ter zee en to land,
en verfiert Aabene met AzIatifrhen, buit. Ziea de none vas,
den tentpel van Minerva op nlarmeren znilen rlJzen,'.' enz.
.D¢ Maederliefde, in vier Za„gex, door J: I tttM E R Z a• E L ,
pts: To Rotterdam, bij J. Intnterzeel , Jun. 1819. In gr.
sva. Bahal a Opdrogt en hoorberigt, 93 &l, f I i r6- :

Zoo rijk ooze Nederlandfche Dichterenfchool is in onderfchei-
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fclteidene voortbrengfelen van goedel1 fiuaak, even zoo be.
veelt zich bet alhier aangekondigde Leerdicht, over luet-gg,
heei genomen, door zijuen rijkdom van gedachcen, voorftel .
lingen en verfieringen . Het is eerie vrije navolging van her
Fran('che Gedicht : l'Amour maternel, par 11?me B****",
to aris in 1811 uitgegeven . De Dichter vond daarin zoo
veel fchoons, dat bij bet der navolginge waardig- achtte ; en
de f)pdragt aan zijne eigene Wederhelft, op den dog borer ze .
vende bevailing, bewijsc, door den eenvoudigen, dock bezielden toon, zijne hooge vooringenomenheid omtrent des.
zelfs inhoud . Het kon alzoo naauwelijlts ntisfen, of de tw
volging moest, in zulke banden ., gelukltig hagen,
Zeer eigenaardig is de fchildering, in den eertten Zang,
van bet ongenoegzame eens kiuderloozen eehcs, -van de ver •
rukking bij bet eertte uitzigt op den huwelijksze$en, a v ;n
bet eerfle oogenblik van de bevalling der echtvriendiw .
Dit tafereel goat voort, in den tweeden Zang, stet 4q
fchets van bet moederlijk gavoel bij bet zogen van haarr
wicht, door hear als hooge pligt befchouwd .
De derde Zang meldt de kinderlijke en Maagdelijlte ott,
wiltkeling der welopgevoede docbter, tot op bet tU .dftip,
dot doze, op den leeftijd van vijfcien jaren, door eene go&,
dienflige belijdetiis, opealijke hutde canharenScltepperbewOsc4
De vierde Zaa;g, eindeljjk, maalt de docbter, in boar jeug .
dig levee, betooverende door hare fchoonheid, door b ;Tw
moeder haar de had vergezeld, doch aldear op het zlekhe4,
;er ueder geworpen, met alle moederlijt a zorg opggpast ea
aan bet levee hergeven, tot daar zij zich in de min van eea
edelaardig jongeling verheugt, met heui zich door dap ec1
verbindt, en de moeder zelve, als aan hare bellemming vol.
daan hebbende, zachtkens, in den dood . ontilaapl.
Uit deze korte fchets blijkt ., dat eene welgekozene eenheid
bet ganfche Gedicht veebiudt . Het fpreekt van zelf, dat bier
en dear door den Dichter epifoden gebezigd zijn tot afwIsot
feting, contrast of bevestiging . Dus vindeu wij, reeds in
den eerflen Zang, hec voorbeeld d:er Joodfche Hanna, die
Jehova om eene teig ftneekt, en, in den derden, den brand
in de danszeat to aris, bij Napoleon's huweiijk met Maria
Loniza, in a$io, aiwear de rrinfes autine van 5ehwertzen .
berg, nit angftige moederliefde, hear leven opoffert .
ok
rnangelt bet geenszins aan diehterlijke verfieringen, die zoo
zeer tot de levendige en bezielde podi) behooren . Dus le.
Zen
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zen wij, in den eerflen Zang, bg de befchrijving der ont .
dekkirrg van Frofines zwangerfchap
Frofines hell luikt op in al haar wezenstrekken .
Zoo zien wij Zefirs aim de regendroppen lelcken
Van 't veldviooltje, door de ftortvlaag overfiroomd ;
Zoo rijsc weer Febus op, die 't ftormgeweld betoomt,
En vaagt den bemel rein van damp en neevlig duiscer,
En dose bet vochtig veld in diamanten luister .
En vervolgens :
Nu kan ze in 't drok gewael van It onverfehilli 'g, ]even
Zich niet wan 't zoet befef der echtvreugde overgeven ;
't Moet wiles ftemmen in haar zwijmelhoog genot,
En beeldfpraak zijn van min en hoop op 't zaligsc lot .
Ze ontwijkc dan met haar gi de lulde fadsvermaken,
Om op 't onfchuldig land bedaarder vreugd to fmaken .
De jengdige natuur fpreidt hier haar groeijend fchoon,
Naauw half ontwikkeld nog, reeds heerlijk hen ten coon,
En fpelt uit bot en knop, gezet, gereed ce ontfuicen,
De fcharten van den oogst, die nit haar' fehoot ontfpruicen .
Zij zien er 't prille loof de takjes zamen flaan,
Die onder 'c groen verdek der drgtgetroste blain
Een fchuilplaats welven doen voor't fchroeijend zonnebranden,
Bet zilvren beekje rolt longs geurge klaverlanden
De zachte kreukjes voort, en flingert keer op keer .
Frofine vindc hier 't beeld van 's aardrijks lence weer :
Hier,
kiemt, bier groeit , bier knopt, al wat haar valt in de oogen =
En fchetst de zaligheid , die haar houdt opgetogeu ;
.Dear zingt de nachtegaal in 't boschje, blij re mod,
Zijn gaaike in 't eenzaam nestje een minneliedje toe,
En door dit tijdverdrijf doet hij haar 't borstje blaken,
Odi over 't jong gezin met moederzorg to waken ;
Ginds breidt de tortelduif, bij klaaglijk mingeluid,
De vlerkjes over 'c bed der teedre jongen nit,
Bu tart, hoe zwak ze ook zij , beftoken haar gevaren ,
Den bagel van de jagt, den klaauw der adelaren .
Dan , hoe fchoon enkele fch$deringen ook zijn mogen, en
hoe 2ter de vioeijende maa.t en toon, over her geheel geno .
me%, voldoen, zijn ons echcer nog aanmerkelijke feien voorgekomen, welke wij de vrijheid nemen alhier mede to dee'
len . flet ganfche ftuk wordc door den Dichter als eene no .
volging opgegcven . Het verfchijut als zoodanig in Nederlandsch

549

DE MOEDEELIEFDZ .

landsch gewaad . Doch ook dan zien wij geene reden, w ao.
o m de Franfche namen behouden, en waarom bovenal die
jemmerlijke arijfche ramp gemeld zij, die, door bet noemen
van bijkans in vergetelheid bedolvene perfonen, niet kan nalaten, de aandacht van bet tafereel zelf of to wenden ; ter.
wijl toch de fchildering van eenen brand voor den Neder .
landfchen Dichter, even goed als voor de Franfche Dichteres, ilof in overvloed oplevert, om de aandoeningen op to
wekken . Zoo ook, hoezeer wij geenszins de keuze van bet
Roomfche kerkfeest wraken voor Lifes godsdietiftige belijde .
nis, komt bet ons echter voor, dat en de jengdige leeftijd
van vljftien jaren bier veel to jong gemaald words om then
heiligen indruk to kunnen ontvangen, en dat de eigenlijke
bepeinzingen van bet maagdelijk gemoed bij zulk eene gele .
genheid niec naar hare waarde ontvouwen worden . De on.
fchuldige maagd toch, die plegtige belijdenis van den Chris .
telijken Godsdienst doen zal, treedc ook aisdan to voorfchiju
just in dat edele befef, om san al de verpligtingen to vol .
doen, welke de Schepper voor hear, in verband met een
toekom(tig leven, op deze earde beltemd beefs . Welk sea
uitnemend veld van befpiegeling, waarvan wij bier geen er .
kel woord ontmoeten! - Ook vatten wij geheel niec, boe,
na die fOildering, tot clot van den derden Zang, to pas ko .
me de banblikfem aan den verwaten' wijsgeer, die, door glo.
riezucht, waanwils onverfiand en andere vooriellingen meer,
't geluk durft ondermijnen,
Dat zich de refine deugd ten zegekrans belooft,
En zelfs de toorts der hoop voor 't fchuldloos lijden doofi.
F,4ndelijk ontmoeten wij eenige ongepaste, wanluidende,
engebruikelijke, en daardoor welligt onverflaanbare woorden,
die bier en dear bet vers en den zin ontfieren, en, meestal,
zeer gemakkelijk hadden kunnen veranderd worden . Dus Is,
zen wij, in den aanvang van den eer(len Zang
o Moederliefde, die bet fehoonst zijt uiggekomen
Van at wit ik nre op acrd' van zaligheid mogt drooment
Gij , die mijn ziel vervult! ei, fchiet er flralen tilt,
Die fonklen, zacht en rein, door 't hartlijk liergeluid!
$onazscu.
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BI. 4 . Hot •ligtfle fledderkleed belemmerde baar gang .
9 . De tijd jaag' hooger op de golfdrift van uw jaren !
Sz . Zoo long baar (der beet) kreukjes met zijn.boezenwanden
trouwen ;
56 . Zij (de belijdenis doende Mangd) fehouwt zijn (des
Verlosfers) wonden aan ; - verlangt,
Dot zij met a! haar bleed zijn lijden mogt vergelden .
58 . En is die tot betsald, naar 't heilig kerkgebod ,
Goat dan in vrede hedn, ontvangt dan uwen God!
Deze en dergelijke footetide uitdrukkingen mishagen ons in
dit Gedicht, waarin anders ten aantal fchoonheden pralen .
Hartelijk wenfchen wij , dot eerlang gelegenheld zijn zal cot
4ene eweede uiigave, waarin de Nederlandfche Dichter, die
voor deze task zeer wel berekend is, zijn fink geheel in een
Nederlandsch gewaad kteedc en deze fouten vermfjtien zal .
Ten flocte voegen wij hierbij de volgende zinfnede, alwaar
de Dichter, die, bet zij to zijner eere, gezegd! bet ganfche
tafereel met eene ongemeene kieschheid behandeld heeft, de
beIthrijving van Lifes uaderend bruiloftsfeest aanvangt :
1)e feestdag breekt nu aan met ongewonen glans.
Natuur voert, dartelziek, vale! en woud ten dons,,
En 't luscig pluimgediert' looft met den fchapenhoeder
Uit keel et} veldfchalmei hun algemeene moeder.
Reeds heeft Frofine, steer 't nog iemand w,erken mogt,
Bet bloemfchakeerfel in baar' (den) lusthof zaamgezocht,
Om 't blanke voorhoofd van, boar doc!ter op to tooijen ;
Zij plaatst, zij fcbikt bet door de breede fluijerplooljen
Van 'c fijne dundoek been, dot tot den gor4el daalt,
Om 't prachtig feestgewaad met bechtgoud digtgehaald .
Verlegen, trillend en met de oogen nedrgeflagen,
Durft Life nog gees'"blik in haar toekomend(duistre toekomst)
wagen ;
Bet wonderlijkst gevoel beflrijdt (doorwoelt) de jonge bruid ;
Een zucbt glipt hare borst, een traan hare oogen uit ;
Zij werpt, beklemd van hart, zich voor boar moeder neder
En fmeekt : „ 6 Zcgen mij t". . . en onaffchetsbaar teeder
Bervat Ftouue : ,, Ontvang mijn zegen, dierbaar kindt"
En door nu beider tong geen woord, geen' klaruk meer vindt,
Ombelzen zij elka9r in flomme zielvervoering .
Ce.
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DEN KERK R,

Cezangen in den Kerker. Ten voordeele van den Dichter Nit,
gegeven door w. G o E n E , Christenleeraar to Rotterdam .
Aldaar, bij C . D . van den Dries . IBI j . In gr. 8vo . XIV,
98 Bl. f I- .}- :

H

ec bijzonder oogmerk der uirgave van dezen dichtbundel
is waarlijk to edel, ;dan slat wij niet bij iedereen den up.
koop van bet boekje, zouden wenfeben to bevorderen . De
Eerw c o E D E, die zijnen naam fchijnr to wihen beleven en
zijnen Meester navolgen , good doende aan alien, beefs ook
de uirgave van dit werkje bezorgd, ten beste van een onge.
lukkig jong mensch, die, bijkans de heeft zijns leeftijds toc
bier toe in den kerkerhebbende doorgebragt, thans in vij£. of
zegendertigjarigen ouderdom , zich geen ander middel van be .
flean ziet overgelaten, dan . . . . : de hutp van brave menfchen
en eenige weinige letterkundigd bekwaamheden. Van bet laatfle vinden wij bier een aangenaam biljk, zoowef als van
de goede gezindheden, die den eentngal verdoolden jongeling
thans bezielen ; gezindheden, welke de uitge.uer verzekert op
de proef echr bevonden to zfjn, in een gedrag., dat boven
alle berisping verheven is .
Dat de genaRgen niet flecht ;zfjn,, daarvan verzekert eenen
ieder gewis de medewerking van niemand minder dan toL .
LENS, ow inteekenaars op bet werkje en begunfligers van
den fchrijver op to fporen. Ztj hebben, 4nderdaad, op vele
plaatfen, lets van den trant Hezes hoofddichters, in zijne
klaini ftukjes . Een ehkel, do ge ;ralfen jongeling, is zelfs
een blijkbare tegeuhanger en Itavolging van dat bekende in.
weeltje, hetwelk geene .nadere aanduiding' noodig heeft. Zier
daar eene nieuwe aanprijzing van deie gedichtehl Wnarlijk,
zij zijn in cenen lieven, zachten fmaak, op verre na Met
zonder verdientle , voor iedereen verllaanbaar en belangrijk,
dikwijls treffende om den inhobd en deszelfs vergelij.king met
de treurige lotgevallen van den maker, ja oneindig beter, dan
men, met eebigen grond, vatl iemand zou kunnen verwach.
ten, die, eerst in den kerker gevormd,, bij al z ften arbeid
niat den rreurige, akelige, eenzelvige beelden en voorwerpen
voor oogen bad, van de geheele fchoone rtatunr niers dan
maan en flerren door enge tralien aanfebouwde. Voor bet
A a 2
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overage zijn de flukken, hoewel meestat befpiegelend en tot
hem zelven betrekkeliik, van gemengden card„ ten deele ook
naar Duitfche itukjes gevolgd. Alles van prijsfelij .ken in .
loud ; fchoon wij , met eeifen anderen beoordeelaar, om 's
jongmans eigen' wil, ja, wel zouden wenfehen, dat meer ftel .
fig Christelijk geloof, als de zekerfle grond van liefde en
hoop, in een en ander dichtituk doorftraalde . Dit, echrer,
benadeele den man vooral bij niemand ! En om zulks voor to
komen n en hem en zijn work wljders zoo veel mogelijk aan
to prijzen, volge bier bet ganfdhe eerfle flukje :
NACHTSESYIEGELING .IN DEN KERKER.

o Stifle nacht I
Wat grootfche pracht
Verfpreidtgij langs den hemel I
Wit majesteit
En heerlijkheid
Blinkt in bet flargewerelll
Wait is de naefsch,
Die bier de grens
Van 't ruim beelal kin meten7
De rede fuft,
En 't grootst vernuft
BGlijdt zuiks niet to weten,
God zij mijn lof I
Geknield in 't flof,
Doe ik mijn danklied rijzen ;
Al, wat hij fchiep,
In 't leven riep,
Moet zijn beflaan bewijzen, .

De liefde Gods
is nog mjjn rots,
De bran van miju verblijdeu .
Die liefde - ze is
't Getuigenis
Van Gods 'barmhaftigihederta
Zijn hand kan mil,
Word ik wear vrij,
Op rozenpain doen rreden .
Dan zal de nacht
Geen droeve klagt
Van mijne lippen hooren :
Geen kerkerfmart
Zal in mljn hart
De zoeti}e wenfehen fmoM

Dan zal natuur
MO menig uur
Geleden ramp beloonen,
De zilvren maan
En, in den nacht,
Lacht reeds mij aan ;
Der flarren pracht
Green wolk doetbait verdwijnen : fn ruimer omtrek toonen
't Streelt miju gezigt,
Als din de maan
Wanneer hair licht
Is opgegaan,
Romt door miju traliesfchijnen .
Za1 zich mijn ale! ve,he*n1
Dwelt esageneugt
En Gods befluur
M1jn.•l entejeugd,
In 't avonduur
flan tnoet ik jaren lijdcn,
Met ftillen dank befeffen .
Ach ,

SEZANGEN

Ach, groote God!
Schenk mij 't genot
Van mijn verlorOn vrijheid!
Opdat mijn hdrt,
Ng zoo reel fmart,
U tegenklopp' met blijheid .
Veriloot mij niet,
In mijn verdriet,
o God l mijn heilbewerker !
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Adh, ik verwacht,
Van owe magc,
Mijn redding uit den kerker
.
Na zoo veel noods
Zal 't our des doods
Mil niet van fehrik doenbeven ;
Schep moed, mijn ziel!
Hoe diep ik vvel,
Gij zult onflerflijk leven .

JOAN.

LEN

TING .

ZUtph . spud

H. C. . A Thieme. 1819. 8ve,

:De Heer

L t? N T I N G, Rector der Latijtifche fdholen fd
Zutphen, heeft door deze Medea eene uitflekende proeve
gegeven van zij'nen fmaak en bekwagmheid In bet bebandelen
der Griekfche Trbgici ; eene proeve, welke ons zeer begeerig
doet uitzien naar 's mans aanmerkingen over al de Treurfpe'
len van E U R I I D E s, door bet provinciaat Utrechtsch Gee
uootfchap oniangs met goud bekroond . Hij heeft zich dd
manier van den grooten V A L C K E N A E R voorgefteld. Ed
beter voorbeeld konde hij in- dit vak niet vinden . Alwat hid
set verklaring en verbetering vdn bet aangekondigde Treurtpel, door vlijt, oordeel en geleerdheid, mogc bijeenbrengen3
is bijeengebtagt . De Christus patiens , eenige Hlndfihriftenj
B U S T A T HUV 9 en de Schollasteti zijn met vruchc gefaada
pleegd . Het werk is voorzien van zes bladwijzers, en be .
veelt zich oak door een behagelijk uiterlijk zeer aan. Dew
hartelijk gemeende betuiging ware misfehien genaeg, am deif
Heer LENT I N G aan to moedigen, dat hij op den door bent
ingefldgenen weg moedig voortga, en op de wijze der voora
vaderen blijve ftuderen ; maar hlj weet Wet, of ooze aanmad'
diging geloof verdiene. Daarom willen wij eenige aaniaef •
kingen geven, welke ons, dit ftuk doorlezende, root dad
geest kwanien .
vs, 14,1 f rsp pCe 4Ezy. Dit is hetzelfde .gls 'tip. De itaati
Wordt verdndigd door H ERMAN . ad ager. T . II . par 708j
to fchtjnt dn§ zeer goad to firooken met bet verbandi LaNe
v t, B West i}etov.
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vs . 87. ' To!"45- Het komr, ons voor, dat er gelezen
moet worden s"s. Gelijk nu 7'e Wader •zijner kinderen haw ow
dat huwelijk . Het is, uk hoofde van bet Jotacis.mus ., bekend, hoe Is en ,J honderdmaal verward zijn .
L E N T I N o leest
VS . i51. r'= ; b7rMaa'TOV - x1izas E'pog.
last,
heeft bet ech .
Mast
of
kwAriarrou
bij
xofsas
;7r) rou.
ter dezelfde kracht alsaf bet bij-ipos ftond . Medea konde
bet niet vergeten, dat zij van haren man (bet huwelijk met
hem) verftooten werd . Hare begeerte mar denzelven was
onverzadelijk . Daaruit leidt ook Jafon overal den grootften
haat van Medea tegen hem af. Zie vs . 570. I_33g . 1367 .
vs . 157, xsfvw Tdae Fc~ xapc oro-ov. De een leest zoo , de
ander duo. Het komt ons voor, dat de Schol . den weg ter
verbetering aanwijsr . Hij zegt : Is ai? o ciis kvap WTSaT Tons
6pxols, Ixafvw ysv€s8as Afccov r6ae, d . i . Indien uw man de
I

eeden Wet geacht beef:, laat dat voor zijne rekening zijn ;
(meek, dat dat op zijn hoofd moge nederkomen . (Gelijk T1BULL. Capiti lint precor illa meo .) Nu bevat een Griek
eene zware verwenfching in de woorden : Dat zij hem niet
tot vreugde . Misfchien heeft E U R I I D,E S gefchreven : xefvw
s6as K4 xap' FoTw. Hoc illi non 10 gaudio.
vs . 23a. yryvwoxesq x&Aw"s . De uitmuntende herltelling de .
zer plaits is men verfchuldigd, niet aan in u $ G R A v E , maar
aan CANTER . ar. Lett. IV. 1I .

vs . 386. i vu(3AArrat ai? oroAxk so"vas aefpcaTos . De Grie.
ken gebruiken dat woord even als cvAAapc{3dvsc9a, . Zie
ABRESCH . ad,4r1StXn . p. 40 . ARI8TIENETUS fcbreef :
Tuvef3AsTo pros rov" ycE,uov. In E u R i . Med. vs . 8 io . zouden
wij lezen - (3p6Toss vop.i v avAAapcakvovoa.
vs. 452- pc} 7ravcss 7rori' fq . De zin is , uaar ooze meenirig : Eat gnat mij Wet aan . Vaar maar voort met to xeg.
gen : „ Jafon is de flechtfte man ."
vs . 654 . 1~ ET€pwv -- peG9wv. Uit de woorden van anderen .
Schol . 1~ axog ;. Daaruit is niec of to leiden, dat er ET€pov
moet gelezen worden .
R 0 ER T. I. XIV. 13, Are ego
won rumore male, non augure doetus. - idi ego .
vs . 703 . Zvyyvwcva pav yap ;v. Nu verwonder ih mij niet,
dat uw gelaat zoo vervalles is (vs. 698). WANT het is , s
wel to vergeten , dat gij u zoo kwelt door droefheid.
Vs, 732-

k'xospc' Lv.

Beta is misfchien Fxos pi' Av .

Gelijk,vs . 7$6.
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vs. 756. waarin wij nets veranderen zouden . Met is bekead
bij de Tr :.gici p' voor pat.
ys . g4^u . De orde is : grip, ,4w hrxaar, (ppovracq aw"px (avTA
vp . 964, xs+vs}q a aaipcauv, xe7va .vivv sins ; 4lz6t.
VEX -TUpzvve7.,
Misfchienz xsivyg :8 aufpcwv. xxtva v"vv 01,466 16 ;
vi q TvprsvdW .
Het geluk is nu op hare xijde . God (het geluk) xaf, de
jpnge Koningin met nieuwe weldaden zegenen . Ao wv is het
lot' ; geluk of ongeluk, naar mace bet in den zin to pas kemt.
'Eczw e'xefv,, gelijk de Lat . Dei ntei, tui enz . Nix T4pyvoq, gelijk vs . 1o62 . v peon Tvpxvvoq, 1225 . xopn TvpZvvaq,

Zedekundige Mengelingen, vooral voor Lieden alit de weir be .
fchaafde Standen . Door w. G . It E D D I N r, I Ir s , redfkatat
to Eppenhuizen . Te Groningen , bij J . Oonrkens . In ;r.
8vo . 255 Bl. f I-16- :
Zeer veel is en wordt er gefchreven voor den zoogen etn»
den gemeenen man . De Schrijver dezer Mengelingen vreest,
dat de meer befchaafde ftanden inmiddels to zeer vergeten
worden ; en in zoo verre hij den middelftand, zoodanige rie .
den, die zich niet gaarne tot den gemeenen man zien gere .
kend, en die daarom de fchriften van de Maatfchappij ,'t
Nut van 't Algemeen , en wat in then zelfden geest is, als niet
voor hen gefchreven rekenen , bedoelt, mag zone vrees wel niet
geheel ongegrond zijn . Hij begins daarom in deze behoefte'
to voorzien ; en deze Mengelingen, of korte zedekundige,
Vertoogen, verdienen allezins druk gelezen, en de daarin ge-e
gevene lesfen beoefend to worden . Wij hebben dezelve ftuk
voor ftuk met genoegen doorloopen, vouden ze doorgaansi
niet sheen nuttig en leerzaam, maar oak onderhoudend, elm
twijfelen niet, of zij zullen goeden aftrek vinden, indien zij :
maar door de zoodanigen, die bij burgerhuisgezinnen invloed
en vertrouwen bezitcen, worden bekeild gemaakt en son .
geprezen . Ziec bier den inhoud : i . bier geven van con ptd
Voorbeeld. (Het gewigt daarvan, de invioed, en oslze -era
pligting, words aangewezen, en dit vercoog, gelijk doorgaans
ieder ander, door voorbeelden verlevendigd : btjzonder oak,
wen.
,A, a 4
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-wenfchen wij, dot bet voigende worde behartigd : „ Voorai
• moeten wij in de tegenwoordigheid van kinderen voorbeel„ dig leven, fprekefi en handelen, enz . Zulke volwasfenen,
• welke zich er in bet geheel niet over bekreunen, of dat„ gene, wet zij doen en fpreken, van de kleinen at of niec
„ gezien en gehoord wordt, en of dit voor derzelver zedef
„ lijkheid voordeelig of fchadelijk worden. kan, waken zich
• aan eene groote mate van ligtzinnigheid fchuldig ; en die• gene, welke bet er niet opzet op toeleggen, om kinde.
• ren door nun voorbeeld ce bederven, moeten cot een' of-6
„ fchowelijken graad van flechtheid vervallen zijn . Wanneer
• wij niet gaarne met kinderen wilden verkeeren, omdat wij
„ verpligt zijn in hunne tegenwoordigheid omzigtig to ban .
„ delen, opdat wij son hen fiber een kwaad voorbeeld geven,
• zou dit tot een flecht teeken ilrekkeu, dot wij ons uog
„ Met ernflig beijverden, om ons to alien tijde betamelijk cc
• gedragen . Maar zoo bet er one waarlijk om to doen is,
„ dot wi) Heeds onberispelijk mogen leven en wandelen,
„ moeten wij gearne kinderen om ons henen wilten hebben,
„ die getuigen zijn van al onze woorden en daden , dewijl
ay dit dan niec weinig kan dienen , om ons behoedzaam to
,, maken, dot wij geenerlei fouten mogen begaan," enz .)
s . Dankbaarheid en Ondankbaarheid. (Jegens menfchen ; hoe
dezelve moet uicgeoefend worden ; voordeel hiervan. Oortaken van ondankbaarheid, en alzoo behoedmlddelen tegeti
dezetve ; klagten over ondankbaarheid dikwijls ongegrond ;
hoe men net moet eanleggen, om ondankbaarheid to voor
lcomen.) 3 . Tegen de verachtingt van geringe Lieden . (Die
vertoog beviel ons boVen andere, vooral omdat bet bet vele
edele en goede, dot men, bij bijzondere perfonen in dezett
sand dikwerf aantreft, overtaigend doet opmerken .) 4. De
Modexucht ten aanxien der Kleeding .
(Ben wear woord,vooral voor onze vrouwen en meisjes .) g . De Vriendfchap,
(Keuze van vrienden ; de vriendfehap dienstbaar maken tart
elkanders verbetering en veredeling ; bet beftendig maken der'
wriendfchap ; wanneer en waarom men vriendfcbap afbreketf
moat .) 6. That moexea wij iz dtht nemen omtrerrt onze Ditngt.
ioden? (Hier geeft gene . moeder hater doehter wijzen eli
goeden read ; waarbi) wij eehter nog een Woord verrangen
souden tot asndrang der verpligting tot medelijdende help
!a zieicte enz. , dur• ooze dienstboden, aladan van hunne blo e&
vet•
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terwanten verwijderd zijn, en menfchelijkheid de heeren ee
vrouwen nopen moet, bun dit gemis voor bet minst eenigera
mate to vergoeden .) 7. De begeerte naar Rijkdom. (Wan.
veer al of niet to taken, en door welke middelen men al en
Diet Dan dezelve mag trachten to voldoen .) 8 . Bet lezen van
Boeken. (Goede opwekkingen en waarfchuwende wenken .)
9. Ware en valfche Schaamte . (Men fchame zich met regt
over onkunde omtrent God en Godsdienst , omtrent zich zel.
ven, in zijn beroep, en over algemeen bekende dingen, die
men onoplettend voorbijliep ; maar nog meer over hetgene
aedelijk verkeerd is, en eindelijk ook over aelf veroerzaakD
ongeluk. Valfche fchaamte wordt in eenige voorbeelden aangewezen, en bet verkeerde daarvan .) Io . Tegen den Mid.
(Eene Ieelijke ondeugd, waartegen ernlige waarfchuwing,
belaas ! maar al to noodig is .) ii . Devrkijgn hetok
bruik van Magt en Heerfchappij . (De wensch en poging
daa_rtoe, onder bepaling, geoorloofd ; nuttige lesfen en wenken voor dezulke, die dezen wench verkrijgen.) I2 .
Dienstvaardigheid. (Hoe beminnelijk deze deugd zij, en
hoe dezelve moec worden beoefend .)
13 . Befcheidenheid.
(Zich niet to veel sanmatigen, en verfchuldigde aebting aan
anderen bewijzen.) I4 . De wench near een fang Leven.
(Deze wensch is, met eenige weinige uitzonderingen, alge .
(peen, en worde behoorlijk gewijzigd en gematigd .) Het is ons bijzonder tot genoegen, dat wij dit werkje zoo
ruimfcboots kunnen aanprijzen .

Iivian, of de Man zonder Karakter . Naar het Engelsch an
Mistrefs E D G E w o R T $. II Deelen . Te Leeuwarden, bij
Steenbergen van Goor . In gr . 8vo . 4to BI. f 4 .50 . :

Deze Roman is leerzaam ; bet jonge mensch, wiens gefchie,
denis en vroege dood bier verhaald wordt, heeft goeden aan •
leg, wezerlijke ftudie, groote talenren en innerlijke bratf.
heid ; maar ho is een jong mensch, zoo als er, he!aas1 vClen zijn ; bet hapert hem ann zelfflandigheid en eenen vasten
geest ; %ijne karakterlo .osheid maakt hem nutteloos, bet werk.
tuig van anderen tegen eer en geweten, ontrouw aan mint .
re's en vriend, arm en diep ongelukkig . „Door eene vrouw,
„ die hij Diet beminde, die hij niet kon achten, lief hij zieh
„ over"
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hoar to fchaken, haar naar bet waste Ian$
„ aver to brengen, en dat wet op een tijdftip, dat hij een
„ under meisje beminde en wezenlijk hoogachtce ." En dit
spas noch zijne eenige, noch zijne Iaatfle dwaasheid . Geheel
de gefchiedenis is leerzaam, de ontwikkeling van bet karakter menschkundig, en de loop der gebeurcenisfen zeer mode .
iijk, ja nagenoeg vooraf to berekenen . Wij hopen, dat zic/a
velen sap dezen V I V I A N zullen fpiegelen, en dat ook de les .
fen voor den opvoeder, hier zoo overtuigend en tastbaar ge~
geven, niet zullen verloren gaan . Omdat wij de lezing, met
tea opregt proficiat, velen jongen lieden aauprijzen , geven wij
Tan bet onderhoudend gefchrijf geen overzigt of uitcrekfel ;
to minder, daar een ander Tijdfchrift ons to dezen aanzien
ditteaal vooruic was, zoowel als in den verdienden lof : maer,
met de volgende ware opmerkingen , die inderdaad zoo vele
mattige lesfen zijn, willen wij onze Letteroefeningen verlie.
Fen en den gegevenen lof bevestigen :
,~ overreden om

„ Menfehen van meer den gewone geestvermogens zijn
doergaans degene, die, wanneer hunne hartstogten eenmaal
ontvlamd zijn, de eene ongerijmdheid op de andere flapelen,
en alle hulpmiddelen, zonder onderfcheid , to bate nemen,
cm bewijsgronden voor hunne dwaze lellingen to vinden . Zij
vergenoegen zich niet met, even als de domme hoop, een .
voudig to zeggen : ik wil het zool maar zij pogen van hergen zij willen de redenen aan to voeren, en hunne gevolgtrekkingen zijn, aan bet gezond veritand geroetst, niec zelden
geheel valsch en ten eenemale onbeflaanbaar ."
„De onvernuftigile dieren, van bet infektstot bet viervoetig
Bier, betoonen, bij hunne gewigtigile aangelegenbeden, eene
fchranderheid , die, met bun gewoon gebrek aan inzigt en be .
vatting vergelelien, inderdaad verwondering baarc ." (Hier
moeten wij de toepasfng bijvoegen : Onmogelijk kon vI,
VAN zich verbeelden, ooit de fpeelbal to zullen worden
van eene vrouw, die hij daartoe zoo volilrekt onbekwaam
achtte. Tegenover eene vrouw van verfland en vernuft zou
hij, buiten kijf, behoedzamer zijn geweest . In een enkel
oogenblik, en met eene zeer geringe infpanuing van zijne
kracht%~n, meende hij zich to kuunen losrukken, wanner zi) n
bet at wagen durfde, hem netten to fpannen . Hiervan, zijn
oeardeels, genoegzaam overtuigd, verzuimde- hi} zelfs die ge .
rin.
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Tinge infponning van krachten aan to weuden, en verlengdodaardoor eigenwillig van uur tot uur zijne gevangenfchap .)
Had de moeder zich thans bedwongen, en bet overige •
,,
geheel aan bet gezond verfland-van haren zoon ter toetling
overgelaten, dan zou alles, buiten kijf, eenen gewensebten
keen hebben genomen . Doch zij draafde door, en in Karen
ijver, om to bewijzen, dat kij gelijk had, vergat zij, dat
men de menfchen onhandelbaar en wreed maakt, wanner
men bun al to duidelijk poogt to bewijzen, dat zij volilrekt
ongelijk bebben ."
„ Wie bet hart eener vrouw van eenig verfiand bezit, die
is in flaat, om hare geestvermogens binnen een enkel jut
meet to volmaken, dan alle leermeesters, boeken en leerwijzen gezamenlljk kunnen doen ."

Bijbelsck Handboekje voor bejaarde en oude Lieden. Door G.
B E N T H E M RED 1) I N G I U S, Th . Doctor en redikant to
Asjen . Te% Groningen, bij W. Zuidenla . In gr . 8vo. 12g
Ill. f : -18 . :
Dude lieden ontvangen bier, naar aanleiding telkens van
eenen fchriftuurtekst, waarin de ouderdom voorkomt, of die
dasrop toepasfelijk is, zeer nuttige lesfen, troost en opwek .
king, met eene groote letter gedrukt, ten behoeve van bun
zwak gezigt ; en at deze vertoogjes zijn kort, omdat oude
lieden Diet gaarne lang aaneen lezen of hooren lezen. Ziet
bier een proefje, opdat men zie, wat men bier wachteu ken ;
wij kiezen iets voor onze oude vrouwtjes
TIT . II : 3 . De rude vrouwen insgeliiks, dat zij in hare
dragt zijn gelijk den heiligen betaamt , dat ze geene lasteres .
fen zijn zich njet tot veel Wins begevende .
„ Hier geeft aulus wan de oude vrouwen dezelfde verma
ping, die bij in bet voorgaande vers can de oude mannen ge .
gev n had, zo als wij gezi n heb n, om zich op e n ze
dige wijze, overeenkomflig hare jaren, to kleeden, en in ha .
re drags te ; zijn gelijk den heiligen, dat is den Christenen,
betaamt. Dear ik de drangredenen daartoe in bet algemeen
voor alle dude menfchen heb opgegeven, behoeven wij dear .
over niet weder nit ce weiden. - Moat vervolgens gebiedc
Fall-
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paw as ook de oude vrouwen, dat zij geene las'teresfen ztju.
Het lasceren en eerronvee is eene fchandelijke zonde, die elken
mensch verachcelijk maakt, omdat zij tegen de Christelijke
frefde zoo regtflreeks inloopt . Vooral is bet onveranrwoor.
delijk voor oude menfchen, dot zij nog san zulk cene ver.
foeiieljjke zonde verflaafd zijn, en zoo weinig liedde tot
buuane naasten hebben . Intusfchen bellen nude vrouwen
daartoe wel eens over ; zij worden dikwijls niet zoo gezocht,
zoo gederd en gediend, als de jongere ; zij kunnen zulk een'
grooten invloed met maken, als deze ; zij kunnen zoo veet
fchoonheid niec meer ten Loon fpreiden, als die kunnen doen ;
zij hebben meer ledigen tijd dan to voren, en dus meer son .
leiding tot fnapachtigheid, die ligc ontaardc ; zij verbeelden
zich , dat no alles veel fechter toegaat, dan toen zij jong
'waren, omdat zij in hare jeugd niec zoo veel vernemen van
letgene er omging als no . Dit alles verleidt bear ligc tot las .
teren en kwaadfpreken. Ondercusfchen is zulks to alien tijde
zeer liefdeloos en dus ftrafwaardig . Die zich daaraan fchnt.
dig maakt, heeft ook eene ongunftige beoordeeling van an .
deren to wachten ; want met die mate, met welke men an•
deren meet, zal men ook weder gemeten worden . Ztrlk ]as.
aeren en kwaadfpreken toont ook, dat bet hart van zulke
vrouwen nog zeer verkleefd is aan ijdelheid en wereld ; terwijl
zij intusfchen vooral ook om hare jaren, bedenken moes .
ten, niet de dingen, die op aarde zijn, maar die boven zijn .
Bejaarde vrouwenI wacht u dan, dat gij u daaraan rtiet fchuldig maakt . Beinoeit u niet met de zaken van anderen, maar
bebarcigt uw eigen en vooral aw eeuwig welzijn . Scant of
van de wereld, die gij welhaast verlacen moet . Houdt n
steeds met lets nuttigs bezig, opdat owe gedachcen niet ver.
vuld worden met ijdelheid
. Vergeec nimmer, wanneer gij jote ge menfchen beoordeelt, dot zij nog jong zijn, en dot gij
oak eens jong geweest zijt . Herinnert u gedurig, dot de faster niet verbetert, moor dot gij behoort diegene zelve
to vermanen, die zich naar uw oordeel to buiten gaan, en
tat gij eenmaal van elk woord, door u gefproken, rekenfchap
mitt aroeten geven in den dog des oordeels. -- Voegc aulus
er bij : zich niet tot veel wins begevende, wij hebben in bet
voorgaande reeds gezegd, hoe fchandelijk en onverantwoordelijk bet is, dat oude lieden tot den drank vervallen . Vooral is bet verfoeijelijk , wanneer oude vrouwen daartoe geraken . Zulks verkort in bet middellijke bet levee, en, maakt
voor allerlei bezigbeden, zoowel your dit leven als voor de
eeuwigheid ongefchikt ."
Het fpreht van zelf, dot de Bijbel in tekften, die van
oude lieden gewageu, in dit kleine werkje niet is uitgeput ;
en heeft de Theolagiae Doctor gezondheid, tijd en lust, en
vindt zijn bbekje goeden aftrek, dan gisfen wij, tint er nog
wet een vervolg van komen ken ; wij hebben zulks evenwel
tot dusverre tier ontvangen, waardoor ooze vermelditg anti
dit boeksken zoo lost fefchiedt . Welligt ontbrak bet alzoo
san debiet . Te veel hoofdbrekens zal bet den Scbrijver Loch
wel niec gekoat hebben ? 1

BOEKBESCHOUWING.
Ttihee herhandelingen, over den waren aard van het
onderwijs des Bijbels, als een, niet befpicgelend,
nnaar looter praktikaal onderwijs, naar onze vatbaarheid ingerigt ; en over de noodzakelijkheid van
de verlichting en het onderwijs des H . Geestes, tot
regt en onfeilbaar verJland van den waren zin der
Bijbelfchriften ; beide ter bevordering eener gegronde
vereaniging der Christenen aangewend, door j . J . L a
ROY, redikant to Oude - Tonge . Te Dordrecht, bij
Blusff en van Braam . 1819 . In gr . 8vo . XII en
185 Bl. f i-16- :

I

nnig heeft het ons gefpeten, dat wij van deze Verhandelingen niet eer ieonden verflag geven, ; want zij verdieren zoo zeer gekend to worden om hare uitftekende
belangrijkheid, en zij verdiernden juist daarom fpoedig
gekend to worden . De loop der denkbeelden, in de
cerfte, is de volgende :
De Bijbel bevat Goddelijke openbaring, die niets onredelijks of willekeurigs Ran behelzen ; maar onze rede
is nog niet genoeg ontwikkeld, om reine (objective)
waarheid to bevatten ; en daarom juist hebben wij eene
openbaring noodig, die trapswijze werkt ; maar ook
daarom wordt eenvoudig en ootmoedig geloof gevorderd, zelfs omtrent datgene, wat wij nu nog met ver .
ftaan . Men is echter van dezen weg afgegaan, en vandaar al het onheil . In onze dagen begint de rede hare
grenzen to erkennen, en K A N T leert ons onderfcheiden tusfchen befpiegelende en werkdadige of zedelijke
rede, en wijst elk haar werk aan, hetgene de laatfte
bet meeste heeft, naar mate de eerfle tot kennis van bo .
venzinnelijke waarheden ten eenemale ongefchikt is . (Zoo
ver de Inleiding .)
Bt
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Bij alle goedwilligheid, om den Bijbel to eerbiedigen,
verfchilt men omtrent deszelfs waren zin ; vanhier de
verdeeldheid onder, zells waarheidlievende, Christenen, die, elke partij, eene regelmaat des geloofs badden vastgeiteld, naar welke hunne uitlegging des Bijbels
luisteren moest . Men {felt zich, namelijk, den Bijbel
voor als een boek, waarin zekere vastbepaalde waarheid, of zeker ftelfel van waarheden, allerwegen juist
en naauwkeurig, volgens de ware gefteldheid der taken, zoo als zij door befchouwing gekend worden, is
voorgefteld . Men behoort, in tegendeel, den Bijbel
als een boek aan to merken , dat louter tot een praktikaal en geenszins tot eeh befpiegelend gebruik is gefchreven ; als een boek, derhalve , (opmerkelijke woorden !) waarin geenszins zulk een juist afgemeten ftelfel van waarheid is to vindcn, waaruit wij geenszins
de ware gefteldheid van zaken, zoo als ons befpiegelend verftand wel zou verlangen, kunnen leeren kennen, en waarin de waarheid zelve niet anders dan onder zulke bekleedfelen is voorgefteld, welke dezelve
voor onze kindfche vatbaarheid, aan deze zijde van bet
graf, gefchikt maken . In den Bijbel is veel, ja misfchien alles, wat tot God, tot zijne eigenfchappen, zij .
ne hatldelingen en bedoelingen met ons en met de we .
reld in het gemeen betrekking heeft, onder bekleedfelen, en misfchien niets naar de zuivere waarheid,
zoo ass God alleen ze lent , en , ten minfte tot
nog toe , alleen kennen kan , voorgefteld ; en hiermede
moeten wij ons tevreden houden, zonder die bekleedfelen to willen wegnemen , hetwelk wij toch, zonder
benadeeling van bet , voor ons noodig, inzigt der waarheid, niet doen kunnen . De Bijbel bevat al de onderfcheidene vooritellingen, met welke de goede Hemel .
fche Vadcr tot zijne kinderen, naar elks vatbaarheid,
wel beefs willen afdalen . Welonderwezene Schriftgeleerden maken wederom van al die verfchillende voorlellingen , naar de onderfcheidene behoeften hunner
onderwijzelingen, gebruik ; maar dwaas is bet, uit die
voor-
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voorftellingen ftof tot twisten to ontleenen . (Dit words
wijders door treffende gelijkenisfen opgehelderd .) Wij
moeten tot dat Goddelijk onderwijs kinderlijk naderen ;
niet om over Goddelijke zaken redekundig juist to den .
ken, maar om praktikaal goed to leeren gevoelen en
handelen .
Om misverfland voor to komen , merkt de Schrijver
aan, dat hij het gezegde alleen verftaan wil hebben ten
aanzien van het bijbelsch onderwijs omtrent Goddelij .
ke, geestelijke en onzigthare zaken, welke hier door
ons niet zuiver kunnen begrepen warden, - dus niet
ten aanzien van de gefchiedenisfen, in den I3ijbel be .
grepen , fchoon wij ook hLr de wijze, hoe vele zaken
gefchied zijn, mogen onbepaald laten, - ook niet ten
aanzien van de voorzeggingen aangaande het no ; toeko.
mende . Ten tweede, dat hij gelooft, dat, zelfs in de
omkleedfelen, de waarheid geenszins duister en onze .
ker is begrepen, in tegendeel zoo klaar, als voor on .
ze tegenwoordige kindfche bevatting mogelijk is, en
wij op de hoofdzaak volkomen aan kunnen ; terwijlzelfs
in de bekleedfelen veel waarheid is . Ten derde wil de
Schrijver dat, wat hij zegt , niet verward hebben met
de figuurlijke of allegorifche voordragt , in vele Bijbelboeken voorkomende ; terwijl ook de bekleedfelen to
onderfcheiden zijn van de gelijkenisfen . Eindelijk wil
bij niet z66 verftaan zijn, alsof hij alle vorderingen in
Godsdientige verlichting en voortgang tot erkentenis
der zuivere waarheid loochende . Hij bewijst dezen voortgang door vergelijking tusfchen de leeringen des O . en
die des N. V . ; beweert, dat de eene bijbelfche Schrijver dieper in de eigenlijke gefteldheid der geopenbaarde
zaken zij ingedrongen dan de andere , en dat ieder Christen, die opregt de waarheid zoekt, onder bijzondere
leiding des Geestes ftaat, die hem de waarheid zuiverder doet kennen, dan hij zelf in tlaat is, dezelve aan
anderen in woorden mede to deelen .
Dat de Bijbel flechts bedoelde, ons een praktikaal
onderwijs, ter onzer verbetering en vertroosting, on
B b s
Val .

364

J. J.

L n, R O Y

volkomen naar onze vatbaarheid gefchikt, to geven,
blijkt uit de geheele gelleldheid des BVIbels , waarin ner .
gens eenig leerilelfel is voorgefleld of ontwikkeld, maar
die, behalve de gefchiedenisfen, (die zelve, gelijk to
voren getoond is, praktikaal zijn) louter praktikalc
fchriften bevat, waarin wel van de befcbouwelijke waar .
heden een praktikaal gebruik gemaakt wordt, maar die
dezelve nergens op eene befpiegelende wijze-, veelmin
in een zamenftel vereenigd, voordragen . - Aangaande
bet 0 . V. is men er reeds over been, een voorberei •
dend, alleen op de beoefening berekend, onderwijs in
hetzelve vast to flellen . Maar in bet N. V . tnaal:t men
hieromtrent zwarigheid, als order hetwelk bet menschdom tot een' volwasfen' ftaat is gekomen, en de waar •
held zonder bekleedfelen konde verftaan . En, ja, bet
behoeft de bedekfelen, die in het 0 . V . gebezigd worden, niet meer ; maar wij zien toch, ook- order bet N .
V. nog, volgens uitdrukkelijke Apostolifche verklaring, door een befchilderd glas in eene duistere cede .
Ook zijn nu nog niet alle Christenen den kindfchen flaat
des verftands to boven ; terwijl vele voorflellingen des
N. V . duidelijk bet bewijs met zich voeren, van naar
onze vatbaarheid to zijn ingerigt ; b . v . die van Gods
Zoon, Gods eeniggeboren Zoon - verlosfing door zijn
bloed ; en bet zou niet goed zijn, den Bijbel van alle
Joodfche denkbeelden to willen zuiveren, omdat dejoodfche denkwijze in de zinnelijke natuur van den mensch
is gegrond, en dus bij alien, die nog niet verder zijn,
nagenoeg dezelfde behoeften voortbrengt . - Ook in bet
N. V . vinden wij eene trapswijze ontwikkeling van
denkbeelden. Jezus droeg veel in gelijkenisfen voor,
betgene in de brieven der Apostelen nader en duidelijker
wordt voorgefteld ; en ook deze brieven zelve bevatten
onderwijzingen, naar ooze bekrompene bevatting gefchikt, en de meer gezuiverde waarheid wordt flechts
in bier en daar verfpreide wenken voorgedragen .
Of er nu nog eene derde, volmaaktere openbaring,
of ten minfte opheldering der tegenwoordige openb i .

ring,

TWEE VERHANDELINGEN,

365

ring, to wachten zij, wil de Eerw . Schrijver bier niet
onderzoeken : alleen dit wil hij er van zeggen , dat hem
zulks niet onwaarfchiinlijk voorkomt , in bet laatfte tijdperk der wereld to zullen gebeuren ; waartoe veelligtde
toebereidfelen reeds gemaakt worden, en tot welk einde
ook dat reikhalzend verlangen naar meerder licht, betwelk in onze dagen gedurig toeneemt, misfchien als
voorbereiding dienen moet . Zoolang dit echter flog niet
gefchied is , moeten wij ons , behoudens de vrijheid
des verderzienden, om, onder de leiding van den Geest
der Waarheid, van zijn meer gefcherpt vermogen gem
bruik to maken, aan de voorftellingen in bet N . V. een.
voudig houden .
Wordt bet nu eenmaal aangenomen,dat de Bijbel ons
geene zuivere (onomkleede) waarheid, maar zulke vooritellingen van dezelve levert, als, in onzen zinnelijken
itaat,ter onzer verbetering en vertroosting kunnen dienen, dan zal alle twist, tusfchen opregte vrienden der
waarheid, geeindigd zijn, omdat verfchil van begrip .
pen een natuurlijk gevolg van deze inrigting des Bijbels
zal geoordeeld worden . - Wijders zou de geheele verbetering, ook van den zedelijken Nat des Christen .
doms, bij de algemeene omhelzing van gezegd denkbeetd winnen . Nu zoekt men in den Bijbel een leerftelfel, en blijft in de befpiegeling hangen, die alleen
de op ervlakte der ziel ra kt, ma r bet gemoed la t gec lijk bet is
. Men hoot zich aan alien fchijn van tegenfrijdigheid in den Bijbel, zoekt vereffening, en komt
tot gedrongene uitleggingen . Na komen de hartstogten
niede in bet feel , die in den Bijbel veel ftootends meenen
to vinden. Welnu, men is der eenvoudige opvattinge
ontwend, roept eigene wijsheid to hulp , behoeft uit
den Bijbel niet meer aan to nemen dan de hartstogten
kunnen gedoogen ; deze hebben alzoo gewonnen ipel,
en eigen zin en wil worden in bet Christendom behou .
den. Ook verkiest men tot verbetering niet die middelen, welke de Bijbel aan de hand geeft ; daarom blijven
de welmeenendfte pogingen zoo onvruchtbaar . Van dit
B b 3
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alles zou bet tegendeel piaats vinden, bij eenvoudige
terugl:eering tot den Bijbel als een praktikaal onder .
wijs, naar onze vatbaarheden gefchikt .
Wii hebben bier nog lets bij to voegen, dat ook als
eene uitltekende nuttigheid zou moeten aangemerkt worden . De Katholuke kerk beklaagt onze rotestantfche,
omdat zij door haar geoordeeld wordt geene vastheid
des geloofs to hebben, en in groot gevaar to Man van
$an verderfelijke dwalitig ter prooi,e to vallen ; weswege zij haar welmeenend raadt, al ware bet ook flechts
om der zekerheids wille , zich aan haar gezag to onderwerpen . Wordt bet denkbeeld van den Schrijver dezer
Verhandeling aangenomen, dan antwoordt de rotestant : „ Het zij zoo, dat wij de waarheid in bet afgetrokkene niet erkennen ; wij gelooven aan de grond .
waarheid, die in bet omkleedfel rust, en mogen van
elkander in opvattingen verfchillen, omdat de Biibel
zeif tot dit verfchil aanleiding geeft, en, fprekende
naar onderfcheidene vatbaarheden, zuiks toelaat ; en
wij zijn tevreden, wanneer wij z66 gelooven, dat wij
daardoor betere en meer getrooste menfchen worsen .
Zij bet, dat wij dwalen, wij dwalen ter goeder trouwe in bijzaken, of in hetgene de Bijbel zeif ons Met
duidelijker maken kan, - en dit zal ons niet verdoemen . Wij verdoemen immers ook u niet, Katholijke
broeders ! omdat gij den gewijden ouwel in Jezus lig .
chaam veranderd gelooft . Meent gij dit to moeten gelooven ; wij, aan ons beginfel getrouw, zeggen : wel .
aan! gelooft bet, en zorgt flechts, dat uw geloof van
invloed zij op uw hart ; maar ook wij zijn gerust en tevreden in hetgene w bezitten ." Op deze wijze ware
de toegang afgefneden aan al bet , met den fchijn van
bezorgdheid voor ons Neil, geuite gezucht en gefteen
van openbare en heimelijke Jezuiten ; welke laatfle, in
de rotestantfche kerk, -- 6f boos geworden, omdat
hunne ineeningen geen geloofsregel meer zijn, - of,
door onder(ichei,~ene oorzaken geestelijk uitgeteerd, ge .
lijk de teringachtigen naar bet ligchaaln een' dikkeren
damp .
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dampkring heilzaam vinden, ook in ceremonies meer
voedlel voor hun hart (wij oordeelen voor hunne zinne.
lijkhei i) vinden ., dan in de reine leer, - 6f, einde .
lijk, to vadzig, om zelve door to denken, het gezag
cener magt van buiten zeer gemakkelijk vinden, - ons
op Theodulus gastmalen en dergelijk twig onthalen,
om den eenvoudigen to veritrikken, voornamelijk door
de uitlporigheden der Neologen op to geven als den
geest der rotestantfche kerk in het algemeen .
Het kan evenwel niet ontkend worden, dat er eene
zekere leiding en bepaling noodig is , om de ftelling
„ de Bijbel underwijst ons flechts praktikaal," voor
misbruik to beveiligen . Zeer gepast vinden wij het
daarom, dat de Eerw . Schrijver, in eene tweede Ver .
handeling, aanwijst : de noodzakelijkheid van de verlichting en bet onderwiis des H. Geestes, tot regt en onfeilbaar ver/land van den waren zin der liijbelfchriften .
Hij wil, namelijk, in zijne eerfle Verhandeling niet
zoo verltaan zijn, alsof hij bcdoeld had to beweren,
dat elke Bijbelverklaring aan de ware meening der Schrijveren , zoo zij maar zedelijk nut bevorderd'e , even goed
voldeed, en men in de opvatting niet konde mistasten I
en- dus het indiferentismus voorflond . Neen - zegt
hij --- de Bijbel heeft, gelijk elk ander boek, in al deszelfs bijzondere voorltellingen, eenen bepaalden zin, welke alleen ais de` ware, dat is, door de Sclarijveren wezenlijk bedoelde, zin kan worden aangemerkt ; fchoon
deze zcn praktikaal en niet befpiegeiend is, en dus de
eene Bijbelplaats, ten opzigte van de andere, eenig
verfchil in denkbeelden toelaat, alk bevattende elk ge.
deelte des Bijbels de waarheid , onder voor ons gefchikte bekleedfelen, welke niet altijd eene volkomene over .
eenkomst vergunnen ; - elke bijzondere Bijbelplaats
en bijbelfehe voor[lelling heeft echter eenen bepaalden
zin, welke didr alleen de ware meening des Schrijvers
uitmaakt .
Wij hebben dus zekerheid noodig, dat wij niet mistasten . Maar hoe komen wij aan dezelve ? Door eenen
menB b 4
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menfchelijken, onfeilbaren uitiegger en regter? Maar
wie zal ons van de onfeilbaarheid van dezen wederom
onfeilbaar overtuigen ? En vanwaar heeft die m enfchelij .
k e uitlegger zijne onfeilbaarheid zoo , dat wij die dan
niet eveneens konden verkrijgen ? - Geleerdheid moge
veel kunnen beflisfen, ten opzigte van eenvoudige voorilelling van menfchelijke zaken en lotgevallen in den
Bijbel ; ten aanzien van bovenzinnelijke leringen is
zij krachteloos, dewijl tot refit begrip van dezelve eene
bijzondere gefchiktheid en vatbaarheid van geest van
noode is . Wij hebben dns, tot regt verftand van, en
sene onfeilbare gewisheid omtrent den waren zin der Bijbelfchriften, en elke bijzondere voorflelling in dezelve,
de verlichting en het onderwijs des H . Geestes noodig .
Wat de H . Geest is, moet alleen zuiver uit den Bijbel worden afgeleid ; dan, de Schrijver oordeelt, dat
bier de vraag niet is van deszelfs innerlijke natuur, maar
alleen van deszelfs werkingen . Offchoon de bijzondere
bet aanlijkheid van den H . Geest erkennende, houdt hij
zich this bier, om buiten alien twist to blijven, aan die
verklaring der Nederlandfche Geloofsbelijdenis, waarin
zeker alle Christenpartijen bet eens zijn : de H. Geest
is de ecuwige kracht en mogendheid der Godheid ; welk
denkbeeld ook overal in den Bijbel, waar van denzel .
ven gefproken wordt, ten grondflag ligt . (De tegenwerpingen, die, van den kant der wijsbegeerte , tegen zulk
eenen, zich in alles mengenden, invloed der Godheid
konden gemaakt worden, lost de Eerw . L .E ROY VOi+
doende op .) Zoo komt hij dan ook voor, als, op eene
bijzondere wijze , de grondoorzaak van 's menfcben zedelijke en grondige verbetering ; en juist daarom, de .
wijl hij als Goddelijk beginfel in den mensch werkt en
hem boven elken zinnelijken beweeggrond verheft, is
de mensch door deze inwerking vrij, hetgene hij als dienaar der zelfzucht nimmer is . (De Schrijver was , in de
bepaling van de werkzaamheden des H . Geestes ter onzer grondige verbetering, in de noodzakelijkheid, om,
ter bekoming van bet bier vereischte oogpunt, eenigzins
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tins breedvoerig to zijn ; maar al, wat hij zegt, ver . .
dient ook lezing en overdenking .)
De fpreekwijzen : verlichting en ondertivijzing des HA
Geestes, zijn wederom eenigzins zinnebeeldig, maar
ftellen ons de waarheid naar onze bevatting voor . Beide zijn noodig tot regt verftand der Bijbelfchriften ; de
Bijbel zelf is vol van betuigingen hieromtrent . (De
meeste der onderfcheidene uitfpraken des Bijbels wor,
den aangehaald en voldoende in verband verklaard .)
De noodzal elijkheid van een alvermogend betluur
der Godheid, tot regt verfland der bijbelfche fchriften,
blijkt ook uit ons eigen gevoel van behoefte to dezen
aanzien . Wij gevoelen, dat wij verzekering van noode
hebben, dat de middelen, die wij tot regt verftand des
Bijbels bezigden, de ware zijn. -- De hindernisfen,
welke dat verftand in ons beletten , zijn to magtig, dan
dat wij z .e , zonder medewerkenden Goddelijken invloed,
konden overwinnen .- Eindelijk, bet bijbelsch onderwijs
betreft boven zinnelijke zaken, tot welker erkentenis
gezegde invloed daarom juist niet kan gemist worden .
Maar, hoe kunnen wij nu verzekerd worden, datwij
door den H . Geest, bij ons onderzoek der bijbelfche
Schriften, zijn beituurd, en dus derzelver regten zin
gevat hebben? - Vooreerst, door de klaarblijkelijk .
heid zelve, welke natuurlijk en noodzakelijk geboren
wordt, zoodra, gelijk wij vooronderilellen, dat door
des H . Geestes alvermogende en onfeilbare befturing
gefchiedt, bij bet gebruik der beste middelen, waartoe
hij zelf ons leidt , ons ernflig onderzoek en nafporing
zoodanig geleid wordt, dat ons alles in bet regte licht
en in juiste orde en verband voorkomt . Daar echter
ook de dwalende zich op klaarblijkelijkheid beroemt,
zoo wordt de niet dwalende, ten tweede, gerustgefteld
door de bewustheid, welk'e hij van zich zelven heeft,
van , met eene opregte begeerte naar waarheid en met
volkomene onderwerping van hartstogten en eigene
wijsheid, de waarheid gezocht to hebben ; waarmede
zich paart bet vast vertrouwen op de Goddelijke beBb 5
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loften voor dit geval . Maar vooral wordt bet gemoed
vervuld met eene onverdelgbare zekerheid, door die
duidelijke overeenfemming der in den Bijbel ons ken .
baar wordende waarheid met ons waar zedelijk belang,
waarvanwij, bij eene genoegzame ontwikkeling van het
zedelijk beginfel in ons , ons onmiddellijk bewust zijn .-Hieruit blijkt, hoe die onfeilbare zekerheid geheel verfchilt van alle geestdrijvende en dweepachtige verbeel •
dingen ; maar oak, evenwel, dat elk haar flechts voor
rich zelven he1 ben kan, zonder die ook aan anderen
to kunnen mededeelen of voorwerpelijk bewijzen ; fchoon
hij bun, die hooren willen, den weg kan aanwijzen,
waarop ook z'tj die zekerheid verkrijgen kunnen . Voor
zedelooze en met eigenwaan vervulde menfchen, toch,
bliift zij altijd onbegrijpelijk. Eindelijk volgt uit bet
ontvouwene, dat die Goddelijke verlichting, en daaruit
voortvloeijende helderheid en gewisheid, bij alien niet
even groot of flerk , voor aanwas en vermeerdering
vatbaar, en naar elks bijzondere behoefte en vatbaarheid is ingerigt .
Vereeniging kan dan nu ook niet anders plaats vinden, dan tusfchen opregte Chrisrenen ; dat is, de zoodanige, die met waren eerbied voor bet woord van
God vervuld zijn Tot bet onderhouden van den vrede
nioeten wij ons nimmer aan valfche infchikkelijkheid
fchuldig maken ; maar omtrent zulke waarheden, die
nader aan de befpiegeling grenzen en met onmiddellijk
de gronden der beoefening betreffen, mogen en moeten
wij meer toegevendheid gebruiken . In de gronden van
praktijk-dit, zegt de Schrijver, zij onze regel--eene
ware overeenftemming ; maar in alle andere leeringen
eene liefderijke zamenvoeging , zelfs van verfchillende
en uiteenloopende begrippen . En hiertoe behoort men
voornamelijk in zich to onderhouden eene ootmoedige
etkentenis van de beperktheid zijner eigene inzigten,
en van de volftrekte noodzakelijkheid eener hoogere
Goddelijke verlidhting ; benevens eene hebbelijkheid,
om 4
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cm, in ons Bijbelonderzoek, gedurig van dit geleide
des H . Geestes of to hangen .
Wij hebben den inhoud dezer twee Verhandelingen
wiidloopiger opgegeven , dan ons bettek eigenlijk gedoogt ; maar een beoordeelend Tijdfchrift moet zijnen
pligt kennen, vooral omtrent werken, die epoque maken . En hieronder aarzelen wij niet, deze Verhande •
lingen to rangfchikken . Want, fchoon bet waar zii,
wat de Scbrijver bl . 62 zegt, dat bet denkbeeld, door
hem in de eerfte Verhandeling voorgetteld,, niet geheel
nieuw is , dat reeds meermalen wenken daartoe in bet
gemoed van opregte waarheidsvrienden opgekomen zijn,
is bet even zoo waar, wat hij verder zegt, dat bet
fchiint, men kon zich hetzelve nog zoo duidelijk niet
ontwikkelen ; men kon zich nog niet zoo geheel van
alle zucht tot befpiegeling losmaken, om zoo alle ttel •
lige en bepaalde voorftelling der waarheid, alle leeritel .
fel in den Bijbel vaarwel to zeggen, en daarin enkel en
hlleen een door en door praktikaal onderwijs, naar onze vatbaarheid gefchikt, ook der zoogenoemde befchouwelijke waarheden, flechts tot praktikaal nut, troost
en verbetering, aan to nemen . De Eerw. L E ROY
heeft dus als levend woord laten to voorfchijn treden,
wat lang als gedachte in bet verborgene fluimerde ;
terwijl de volledigheid, en de geheele wijze van voorftellen, bij hem, gefchikt is, om elken onpartijdigen,
al ware hij ook nog met eenig vooroordeel bezet, de
oogen to openen, en to doen juichen in de ontdekking,
hoe vele zwarigheden en tegenbedenkingen, door de
omhelzing der in de onderhavige Verhandelingen voorgeftelde ideen, wegvallen, die anders der vereeniginge
onder Christenen in den weg ftonden ; terwijl tevens,
met waren eerbied voor de openbaring. des Bijbels, aan
al bet misbruik derzelve de pas is afgefneden . Wij
hebben met ons verflag ook beoogd, aan bet onderzoeklievend ubliek eenen voorfmaak van bet werk to
geven , opdat bet des to gretiger moge gelezen en herlezen worden . Inzonderheid behoorde bet gevonden to
worm
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warden bij elken jongen Godgeleerde, ten einde hij tijdig bet flandpunt leere kennen, waaruit hij den Bijbel,
en de, op deszelfs verfchillende uitleggingen gegronde,
verdeeldheden onder de Christenen, to beoordeelen
hebbe .

De Christelijke Godgeleerdheid, of Handleiding voor
Lidmaten, tot herinnering van hetgene zij eenmaal
geleerd en beleden hebben, en voor mime Leerlingen,
tot opheldering van mijn 0nderwijsboekje .
Door
.
BENTHEM
REDDINGIUS
.
To
Groningen,
G
bij IV . Zuidema . ISI9 . In gr. Svo. VIII en
iSS 131. f z-5- :
l n de voorrede van dit werkje wordt eerst van deszelfs
uitvoerigen titel reden gegeven, en dan wordt bet
door den Schrijver aan zijne geliefde leerlingen opgedra .
gen , voor wie hij to voren eene korte handleiding bij
bet onderwijs in den Christelijken Godsdienst in klein
Svo had uitgegeven . Hij verontfchuldigt zich eenigzins
over de benaming van Christelijke . Godgeleerdheid, en
bekent, dat bet misfchien gepaster zou geweest zijn,
wanneer hij eenen anderen, meer beperkten, titel ge .
kozen had, daar men, welligt, bier een zoodanig zamenftel der Christelijke leer verwachten zou, als de
Hoogleeraren aan de fluderenden op de Hoogei'cholen
behooren mede to deelen . En inderdaad, wij vinden
lien titel ongepast, dewijl dezelve een geleerd flelfel
aanduidt, en zouden then van Christelijke Godsdienst.
leer verkiezen . - Doch, den titel daarlatende, vinden
wij bet werkje naar des Schrijvers oogmerk zeer wel
gefchikt . Het heeft elf Hoofdilukken : i . Van den
Geopenbaarden Godsdienst in bet algemeen, en den
Christelijken in bet bijzonder . s . Van God . 3 . Van
de Menfchen . 4. Van jezus Christus, Gods Zoon,
Mensch, en onzen Lderaar . 5. Van Jezus lotgevallen
en
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en hooge waardigheid . 6 . Van den Heiligen Geest .
7. Van de Christelijke Godsdienfligheid in bet algemeen . 8 . Van de zedelijke verbetering . 9 . Van een
Christelijk deugdzaam lever . lo . Van den invloed van
den Godsdienst op ors tijdelijk geluk . i i . Van de
Eeuwigheid . - Tot deze IIoofdltukken brengt de
Schrijver, in eene zeer geregelde orde, alles, wat tot
de Godsdienstleer voor een' Christen behoort, en heeft
zich niet alleen bepaald tot hetgene men weten en gelooven moet, maar ook genoegzaam aangetoond, welken indruk die leer op den Christen moet maken, en
wat hij , volgens dezelve , to doen en to betrachten
hebbe . Alles words, zoo verre de verfchillende onderwerpen bet gedoogden, klaar, duidelijk, vatbaar
en redelijit voorgefleld . Het is een nuttig, flichtelijk
book, zeer gefchikt om achting en liefde voor den
Godsdienst, zuivere denkbeelden van denzelven, en
een' waren lust tot echte Christelljke deugd in to Me .
zemen en aau to kweeken, hetwelk wij dus in handen
van velen wenfchen .

falmi quindecinn Hammadloth philologice et critice it-

lustrati . Specimen exegeticum inaugurale, quodpro gradu doctoratus-publico examini fubmittit
THEODORUS ADRIANUS CLARISSE . Lugd .

Bat . spud II. IV. Hazenberg, Tun . 1819 . 8vo,
VIII et 163 pag . f i - 16

JI et is den beminnaar der wetenfchappen zeer aan .
genaam, wanneer hij ziet, dat Zoons van mannen,
die in geleerdheid den eerften rang bekleeden, zicll
reeds in hunne jeugd beijveren, om , zoo veel in bun
vermogen is, de loffelijke voet1lappen van hunne Vaders to drukken, en aldus de gegrondfte hoop geven,
van ook eens als geleerden to zidlen uitmunten .- . Wij
twijfelea derhalve niet, of alle, die den beroemden
Hoog .
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Hoogleeraar C L A a I S S E eenigzins -weten to waarderen, zullen zich van harte verblijden, dat zijn Zoon,
die met regt de Doctorale waardigheid aan de Leydfche
I-loogefchool verkregen heeft, door bet bewerken van
zijne inaugurele proeve nitnemend veel van zich doet
beloven, en reeds getoond heeft, wat een jongeling,
met de gefch.iktfte geestvermogens begaafd, en door
bet luisterri~k voorbeeld zijns Vaders aangevuurd, door
vlijt en naarfligheid verrigten kan . Deze verhandeling,
inderdaad, over de vijftien liederen Hammaaloth, is
meer dan eene proeve, zoo als zij op den titel benoemd
wordy . Het is een, voor een' jongeling, doorwrocht
Iluk, v aarin veel belezenheid en veel geleerdhcid aan
den dag wordt gelegd . Sommige . zullen, mogelijk,
vinden , dat verfcheidene bloote opgaven van namen en
eenige aanhalingen in allerhande talen beter hadden
kunnen wegblijven, en dat bet fluk dan wat minder kakelborit, in verfcheidene opzigten, er zou uitge.
zien hebben . Dan, wij voor ons kunnen dat weelderig en eenigzins wild voorkomen van eene jeugdige be.
werking zeer we] verdragen, en vertrouwen, dat r1j .
per oordeel en een meer geoefende fmaak eenen jongeling van zulk eenen fchoonen aanleg, in bet vervolg,
bij bet fchrijven en uitgeven van bet een of ander ftuk,
Alen fchijn van overtolligheid en onbevalligheid zullen
leeren vermijden .
Het fluk heeft eenen zeer geregelden gang . In voorloopige aanmerkingen words gehandeld over de algemeene benaming dier vi iftien falmen, en de voorkeur ge .
geven aan bet gevoelen, volgens hetwelk bet reisliederen ziin, - liederen, door de uit hunne ballingfchap
terugkeerende of teruggekeerde joden op hunnen toefland toegepast ; voorts over de makers dier liederen ;
dan over derzelver aogmerk, inhoud en uiterliikea
vorm ; eindeli ;k over de godsdienst- en zedeleer, in dezelve vervat, alsmede over derzelver dichterliike waar .
de . Nu volgt eene fchoone Latijnfche vertaling van al
de liederen, en eindelijk uitvoerige aanmerkingen over
ie-
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ieder derzelve . Ons be(lek laat niet toe, in bijzonderheden to treden . Wij vergenoegen ons in bet algemeen
to zeggen, dat wij, over bet geheel genomen, de op .
vattingen van den jongen C I, A R I S S E goedkeuren, en
oordeelen, dat hij veel licht over deze belangrijke liede .
ren verfpreid heeft . Wij wenfchen, dat de waardige
Zoon van den zoo zeer geachten Hoogleeraar meer en
meer vordere op bet (poor van ware geleerdheid, en
van tijd tot tijd daar blijken van moge geven ; en dat de
waardige Vader nog lang zich verheugen moge in eenen
Zoon, bijzonder gefchikt, om den roem van zijnen ou .
derliiken naam naar eisch to handhaven !

Sermon fur , Timoth . IV : 14, 15, par J . H . AR E A U, rofesfeur etc. en Langues Orientales a l'Univerfitd et asteur de i'Eglife Wallonne d'Utreehs .
A Utrecht, chez Y. .l4ltheer . 1319 . 8ve . 41 pag.

f :-8- :
eze Leerrede werd uitgefproken to Zutphen, ter
D
opening van de Vergadering der Afgevaardigden van de
Waalfche Kerken . Volgens oude gewoonte, benoemde
de vorige Vergadering hiertoe den Redenaar, en be .
paalde den tekst . Rn rofesfor
ARE A U, wien dit
werk werd opgedragen, kweet zich waardig van zijncn
last . Wij lazen deze Redevoering met groot genoegen,
en twijfelen niet, of zij werd, bij bet uitfpreken, al .
gemeen toegejuicht . Wij willen er den inhoud van mededeelen, en er ons bijzonder oordeel over bijvoegen .
Na eene doeltnatige inleiding uit den rusteloozen ijver
van aulus, aien de Apostel ook in Timotheus wilde
verilerken , geeft A R E A U eerst eene letterlijke verklaring en daarna de nadere ontwikkeling en praktikale
befchouwing van hetgene in den tekst vervat is .
In de verklaring vinden wij den fmaakvollen Geleerde , die grondige ken is he ft , en verfchil ende denk
beelden weet to zamen to brengpn en in een fchoon en
be-

S76

J.

11 .

pnrtiAu

belangrijk punt to vereenigen . Om hiervan lets bij to
brengen : de gave, die in Timotheus was , door de op.
legging der handen , zijn, volgens den Heer ARE A U ,
de natuurlijke aanleg en talenten, de door oefening
reeds verkregene bekwaamheden van Timotheus ; doch
hetwelk alles, door onmiddellijke Goddelijke befchik .
king, meer ontwikkeld, volmaakt en verhoogd werd .
ZVij noemen dit fchoon en belangrijk : zoo bleef Timotheus altijd verantwoordelijk voor zijn gedrag, en de
vermaning van aulus was voor hem bruikbaar en moest
hem treffen . Het overige houdt dien zelfden gang . In
het tweede fink komen vier punten voor, die de tekst
duidelijk bevat . Men vindt bier : den pligt van eeu'
Evangeliedienaar, eene beweegreden om dien aan to
dringen, de wijze om dien to vervullen, en de vruchten, die men er van plukken zal . De ontwikkeling deter denkbeelden is natuurlijk en belangrijk, en wordt
telkenreize op eene zeer kiefche maar treffende wijze
toegepast . Het is een woord op zijn pas, dat overwaardig is, door alle Evangeliedienaars gelezen, herlezen en behartigd to worden . De Il eer p A R E A u voegt
hier bij den geleerden ook den veriandigen man , die den
geest van bet Evangelie en deszelfs belang, de natuur
van den mensch eh zijne behoeften kent, en toont zelf
doordrongen to zijn met bet gevoel van bet verhevene
zijner pligten .
De taal is zuiver, de ftijl ongekun[teld en vloeijend,
dikwijls fierlijk en verbeven, altijd ver[taanbaar, overtuigend en roerend, en bet gebeel zeer welfprekend, en
hijzonder gefchikt voor den kanfel, waarop deRedenaar
fprak .
Eigen' fmaak volgende, zouden wij, mogelijk, bier
of daar lets bekort of wat meer uitgebreid hebben
maar anderen konden dit weder anders begrijpen, en --

variis modis bene fit .
Wij wenfchen de Waalfche Gemeente en de f
tuderen .
de Jeugd to Utrecht geluk met dezen voortreffelijken
Redenaar, dezen meester in de kunst, en hopen, dat
zijn
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zijn Hoogeerw . er nog Lang, ter bevorderins van ware geleerdheid , echten fmaak en zuiver Christendom,
mope werkzaam wezen .

Beknopte Handleiding tot de aardenkennis, derzelver
Gezondheidsbewaringg en Geneeskunde, voor eerstbeginnende Beoefenaren dezer Wetenfchap . Door C . A .
GEISWEIT VAN DER NETTEN, Majoor der
Kavallerij , Injlructeur der Koninklijke Militaire
Rijfchool, Lid der Commisfse tot Examen der Veeartfen . Te Am/lerdam en 's Gravenhage, bij de
Gebroeders van Cleef. In gr. 8vo . f 3- I5- ;

D e werkzame Majoor

V A N DER N E T T E N blijft
met eenen onvermoeiden ijver de uitbreiding van bet
vak voorftaan, aan hetweik hij al den tijd, dien zijne
overige menigvuldige ambtsbetrekkingen hem overlaten ,
fchijnt to befteden . leder, die prijs op de aankweeking
der Veeartfenijkunde ftelt, zal zich met ons verheugen,
dat deze brave man blijft volharden . De wetenfchap en
kunst, welker aanleering hij ondertteunt, welker meer
algemeene kennis en verfpreiding hij helpt bevorderen ,
vereischt iemand , die Diet moede words bet goede to
werken, waar hij flechts kan . Hij moge met eenig leedwezen ontdekken, dat zijne pogingen, over bet alge .
meen, nog niet met dien gewenschten uitflag bekroond
worden, welken bet belang van dezen, voor ons land
zoo belangrijken, tak vereischt ; wij hopes eerlang den
dag to zien aanbreken, die de vervulling zal aanbrengen van meer dan . Unen wensch ter volmaking dezer
f udie . De korte ;tijd, federt welken de Heer VAN
DER NET T E N dit vak bewerkt, levert reeds bewijzen genoeg, dat hij niet to vergeefs werkt . Wanneer
echter bet Beftuur dezer landen zich aan de uitbreiding
dezer zaak meer zal laten gelegen zijn ; wanneer bet
door openbare inrigtingen bet onderwijs en de aanleering
I»OEKBESCH . 1820. NO . 9 .
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ring van dit belangrijk vak gemakkelijker zal maken ,
dan kan in eenen zeer korten tijd volkomen daargefleld
worden, hetgene door de kracht van enkelen, zoo met
geheel ondoenlijk is , ten minfte cenen to ]an-en tijd
vereischt, eer dit oogmerk ten algemeenen nutte kan
bereikt worden . Mogten wij dan in dit Rijk, in navolging der ons omringende, inftellingen zien geboren worden, dienltig ter aankweeking van cene wetenfchap en
I:unst, waarbij de Landhuishoudkunde zoo veel belang
heeft ! De Nederlander, die, wat kunften en wetenfchappen hngaat, voor geen' zijner naburen behoeft
onder to doen, zal fpoedig ook in dezen ftrijd zegevierend optreden . De aanvankelijke goedkeuring van Z .
M . den boning, die, bij andere blijken van tevreden .
heid, den Heer VAN D E R N E T T E N ook tot Lid der
veefirtjemjkundige Commis ie benoemd heeft , is bet beste bewijs, dat Hoogstdezelve de werkzame verdienften
voor dit vak niet alleen erkent, maar ook wil aafimoedigen.
In een welgefteld Voorberigt worden wij met de redenen bekend gemaakt, waarom de Schrijver dit work
ondernomen, en om welke hij bet dus bewerkt heeft .
Liefde voor bet vak, dat hij beoefent ; belangltefling in
de welvaart der ingezetenen en den mister des vaderlands, en zucht, dat hetzelve bij andere Rijken niet
terugblijve, ftralen bier op elke bladzijde door . De aanleg en de bewerking van dit ftuk worden vervolgens nader ontwikkeld, en aangewezen, voor Jwelken Band en
voor welke menfchen bet hoofdiakelijk4s opgefteld ; ter .
wijl de Schrijver, eindelijk, met eene den waren geletterden vereerende zedigheid, aan de goedkeuring zijner
beoordeelaren hulde doet , de toegevendheid van bevoegde regters inroept, en zijne wezenlijke verdienften met
eene befcheidenheid voorftelt , welke hem de achting van
eenen ieder moet doen verwerven . De behandeling van
bet geheel, zoo, dat bet werk doorloopend kan worden gelezen , en tegelijk ook als eene handleiding ter ondervraging dienflig kan zijn, is on& allezins gepast voorge-
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gekomen, en zoude in dergelijke- gevallen navolging
verdienen .
Men ontwaart, den inhoud van bet werk nagaande,
ftukken verdeeld is, waarvan bet
dat hetzelve in
aardenkennis befchrijft , bet
de Ge.
de

drie

eerfle

tweede

zondheidskunde behelst, en bet derde de Ziekte-, Geneesen Heelkunde voorftelt ; hetwelk door eene korte Inleiaardenkennis in bet algemeen, wordc
ding, over de
voorafgegaan . Wij vinden bier bet aard zeer doelmatig
gef'chetst 0 vooral in zijne betrekking tot den Mensch,

eerst

bewerktuigd ligchaam,

als werktuig, daarna als
Men zal, bet aard uit deze beide oogpunten befchou .
wende, den juisten maatftafvinden, om van dit dier tot
bet dagelijksch gebruik niet to veel to vergen ; maat
ook tevens , ora dat nut en die dieniten van hetzelve to
trekken, waartoe de Schepper bet beftemd heeft .
Het eerfte ftuk wordt in twee 2fdeelingen gefplitst,,

eerJle ten opfchrift heeft : de Ontleed. en
Natuurkubde van bet aard. De befchrijving der be .

van welke de

wegingswerktuigen, der levenswerktuigen en der zin .
tuigen zijn als onderafdeelingen to befchouwen . Men
ontmoet in deze verdeeling eenige moeijelijkheid ; dewijl
tot de eerfte, behalve de beenen, fpieren en banden,
ook nog de zenuwen, vaten enz, gebragt worden . Dit
zoude bij den eerstbeginnenden, voor wien dit back
vooral toch beftemd is, tot dwaalbegrippen kunnen leiden . 0ok hadden de zintuigen eene uitvoeriger behan .
deliAg gedoogd.

uitwendige aardenkennf,

De tweede .1fdeeling , aan de
gewijd, behelst in bet Ifle HoofdJluk de kennis der

uit-

vendige ligchaamsdeelen . Dit befchouwt, i . het voatfgejlel, en dus hoofd, hats, enz . 2, bet lijf, waartoe
behooren de rug, de lendenen, enz . 3, bet aehtergefel,
bet kruis, de h'eupen, enz, Zeer kort, maar allezins,
voldoende, geeft bier de Schrijver eene ontleedkundige
befchrijving van al deze deelen, hetwelk ook genoeg2aam is om den leerling niet onkundig to laten, terwiji
den onderwijzer gelegenheid overbtijft,door zijne voordrags ,
C c 2

380

C . A . G . VAN DER NETTEN

dragt, ieder fluk vender uit to breiden . Van bet Ilde
tot bet VIde IloofdJluk behandelt de Schrijver de gezondheidsvereischten, geflalte in de keuze des aards,
deszelfs beweging, ouderdom en dekfel, waarbij de ha .
ren, zoowel als teeken van onderfcheiding, als kenmerk der gezondheid, befchouwd worden . Hetgene er
bij de keuze des aards en in den aardenhandel behoort in acht genomen to worden, . befluit dit eerfte
fluk, hetwelk met geene belangrijker aanmerkingen
lkonde gefchieden, daar bier van eene goede keuze zoo
veel afhangt, om vaak groote fommen to fparen, en
zich zelven en anderen groote onaangenaamheden uit to
winnen . Zij vooral, die door dienstbetrekkingen eens
in de gelegenheid kunnen komen, met den aankoop van
aarden voor bet leger belast to worden, zulien zich
behoaren toe to leggen op de aanwijzing der kunstgre .
pen . tot verberging der gebreken in den aardenhandel
gebezigd, welke niet gering zijn, en op de ongeoorloofdfte wijze werkftellig worden gemaakt.
Na dit to hebben laten voorafgaan, gaat de Schrijver
nu, in bet tweede iuk, tot de Gezondheidskunde over,
behandelende in 8dnc Afdeeling al hetgene vereischt
wordt ter bewaring en verbenging van leven en gezondheid . Onder de uitwendige oorzaken, welke daartoe
moeten medewerken, rangfcbikt hij bet iicht, de lucht,
de verbli fplaatfen, het vuedfel, de oppasfing en behandeling, en eindelijk de rust en beweging. De gezond.
heidskundige regels worden vervolgens op bijzondere
gevallen toegepast, en deze Afdeeling met de befchouwing van bet be/lag gefloten . Zeer gepast worden eerst
die deelen befchreven, voor welke bet beflag beftemd
is , en naderhand de werktuigen, welke daartoe dienftig
zijn ; terwijl de wijze, hoe dit moet gefchieden, bet
geheel voltooit . Hoezeer de invloed van bet licht van
groot belang is op al hetgene er beflaat, was deszelfs
vermelding beter •i n bet Hoofdfluk,, alwaar over de rust
en beweging gefproken wordt, gevolgd, dan dat er nu
ten afzonderlijk Hoofdfluk voor hetzelve afgezonderd
wordt .
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words . De naauwkeurige befchrijving, hoe bet aard
moet opgepast en bebandeld worden, is der lezinge
overwaardig en verdient behartigd to worden, daar bet
vooroordeel bij velen nag heerfchende is, dat de reini .
ging van bet aard voor hetzelve geene zulke behoefte
is, als de Schrijver bier met regt voorftelt . Jonge
Ofilcieren kunnen zich niet to gemeenzaam maken met
de toepasfhg der regels tot gezondheidsbewaring in
bijzondere gevallen . Deze wel toepasfende, zullen zij
voor zich zelve veel fchade, voor anderen nadeel en
verlies kunrien voorkomen . Het ware to wenfchen,
dat zelfs iedere ruiter met dezelve gemeenzaam bekend
gemaakt wierde. - De leergierige hoeffmid vindt, eindelijk, kort, maar duidelijk, voorgefchreven ai hetgene
voor hem bij deze bewerking wetenswaardig is .
1-let derde fink voltooit bet geheel door de Geneeskunde van het
aard. De Schrijver befchouwt , in
twee 4fdeelingen, de gences- en heelkundige kennis der
ziekten van bet aard, en de middelen ter genezing
van dezelve . Daar deze vooral eene verkorte bewerking der onlangs uitgegevene Handleiding tot de behandeling,gezondheidsbewaring en geneeswijze van de Ziekten der aarden fchijnt to zijn, kan men bier in bet,
reeds door anderen gevelde , ;unltige oordeel blijven
berusten. Nog, flechts eenige geringe bedenkingen zij
bet geoorloofd ten toets bij to brengen .
Onder de oorzaken zijn, ook-- bier, de verwijderde
nict genoeg van de naaste onderfcheiden, en behoort
de aanleg van oorzaak wel onderfcheiden to blijven .
De aanleg maakt vatbaar voor ziekten, maar wordt
geene ziekte, indien er geene opwekkende oorzaken bij .
komen .
Indien bij ontftekingskoortfen, bladz . 233, vooral
eene vermeerderde levenswerkzaamheid in bet bloedaderen zenuwgeflel worde waargenomen , hoe kan men dan
eene vermeerderde prikkelbaarheid met weinig gefloorde
gevoeligheid onderftellen? Over bet algemeen, en met
uitzondering der ontftekingachtige zenuwkoorts, zal,
C c 3
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bij ontflekingkoortfen, de voornaamfle Loornis in bet
bloedvatengeflel moeten worden gezocht .
Bij de behandeling van bet Hospitaal-verflerf behoorde eene meer krachtdadige plaatfelijke behandeling,
en wel met bet gloeijend ijzer, aangeprezen to wor .
den ; van dezelve zoude men bier veel, zoo niet bet
meeste, mogen verwachten .
In deze verhandeling ware bet wenfchelijk geweest,
de fpaatifche vliege~ niet onder de pisdrijvende middelen
vermeld to zien ; derzelver aanwending vereischt te veel
omzigtigheids ; zulke middelen pasfen niet in de hand
van den leek of mingeoefenden . Hetzelfde zoude ook
kunnen gelden omtrent eenige andere zeer werkzame
geneesmiddelen, welke, terwijl zij ophouden vergiften
to zijn in de handen van den Arts, in die van den leek
of liefhebber altijd zeer bedenkelijke hulpmiddelen
blijven .
Wij wenrchen voorts, dat dit anders zoo wel g eflel.
d e en doelmatige werk in veler handen moge komen,
en met voordeel en nut gebruikt worden ; dat vooral
de Militaire Jeugd, aan welker vorming de Beer V A N
D E It N E T T E N. zich zoo veel laat gelegen zijn,
deze pogingen waardere, en, door eene vlijtige beoefening dezer belangrijke wetenfchap , aan bet oogmerk
van Karen waardigen Onderwijzer beantwoorde! Hij
blljve bij voortduring de leidsman van dat gedeelte Bier
jeugd, hetwelk aan zijn bijzonder onderwijs en opleiding tot den dienst to paard bij bet leger wordt overgegeven ; En onder zijne medewerking worden de heilzame pogingen van bet vee4rtfenijkundig Befluur in dit
Rijk heeds uitgebreider en luisterrijker! Hij vleije zich
piet alleen met de hods, geene onvruchtbare zaden
voor de toekomst to bebben uitgeftrooid ; bet gebeure
hem, dit zaad nog to zien opkomen, vruchten dragen,
en eenen ruimen oogst beloven : dit zij eens, in den
avond des ]evens ; de zoete belooning voor den zoo
wel befteden dag
ward .
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Aardrij kskund a voor Zeevaart en Koophandel, naar
hct Engelsch van JAMES MIN GSTON TUC KEY'$
Maritime Geography and Statistics . IJIe Deel. Te
Rotterdam, bij J . Immerzeel, Jun . 1819 . In gr .
Svo . XXXIV cn S9o BI. f 5 - : .

Het denkbeeld eener Aardrijkskunde, nicer bepaalde .
lijk voor den Zeevaarder en Koopman gefchikt, die
daarbij het onmiddellijkst belang hebben, moet, be .
hoorlijk uitgevoerd , gewis in ons Vaderland even wel .
kom zijn als in Engeland, waar bet werk van T U c .
KEY algemeenen lof en aanmoediging heeft gevonden .
Dat ook bij ons, in weerwil der beitaande hinderpalen,
nog lust voor de wetenfchappen is, die meer bijzonder
den Handel tot onderwerp hebben, blijkt uit de vrij
breede Lijst van Inteekenaren voor dit Deel, waaronder wij bet meest Kooplieden tellen . Gelukkig heeft
'r u c K E Y oolc geenen blooten , flaaffchen Vertaler ge .
vonden . De Overbrenger van hetzelve, dezelfde als
van de Ontdekkingsreize van F L I N D E K S, is ons ge •
bleken, allezins voor zijne taak berekend to zijn . Doch
zijne manier, om den Schrijver, then ltij volgt, naar
believen uit to breiden, to veranderen, en ons dus
zijne gevoelens, in plaats van die des Schrijvers, to
geven, zonder daarvan, hetzij in of beneden den tekst,
eenige aanwijzing to doen , kunnen wij niet goedkeu .
ren ; daar men, zoo doende, denkbeelden en opvattingen, waaraan de oorfpronkelijke Opfleller nooit ge .
dacht heeft, op zijne rekening zou kunnen flellen . Dit
is to minder raadzaatn, wanneer die gevoelens en denkbeelden van de gewone nog al verfchillen, zoo als : omtrent de ligging van fommige oude plaatfen , en de
trekking van Rivieren voorheen in ons Vaderland ; (op
bl . 119 wordt bet algemeen aangenomen gevoelen van
bet verdrinken der 72 dorpen in den Biesbosch onge.
rijmd genoemd, en de Vertaler is in bet algemeen zeer
C c 4
met

3S4

J.

H.

TUCKEY

met dit woord in de weer ;) otntrent bet verbond tus .
fchen de Romeinen en Marfeille, ten tijde van TARq u I N i u s I, tegen de Iletruriirs, die daardoor Op.
per-Italie zouden verloren hebben, (bl . I33--) omtrent
bet rondzeilen van geheel llfrika door de fchepen van
S A L O M o, (bl . 135.) de befchaving van Mexico en
eru uit China, (bl . I57 .) enz . ; ftellingen, die wet
blijk van fchranderheid geven, en tegen welke wij ook
geenszins bet llamas aantrekken, maar die men nogtans dient to weten , of van T U C K E Y , dan van zijnen Vertaler zijn : wij vermoeden bet laatfte .
Doch, fide dit zu, bet boek is zeer belangrijk, en
(gclijk reeds uit de opgegevene flalen blijkt) geene bloote herhaling van hetgene v66r hem honderdmaal, en
beter, was gezegd . De Inleiding geeft eene voorloopige korte verklaring van de kunstwoorden der Zee1nans .
llardrijkskunde ; natuurlijk grootftendeals, uit hoofde van
de afwijking der twee talen, van den kundigen 0verzetter . Daarop volgt eene verdeeling der Zeeen, die men
tot den Oceaan kan betrekken; in Noorder-IJsaee,
Noorder - Zuider- en Evennachtslijn - -,ftlan;ifchen,
Indifchen, 4Voorder- en Evennachtslijn grooten Oceaan,
groote Zuidzee, grooten Zuider- Oceaan, en Zuider.I szee . De algemeene befchouwing van den Oceaan geeft
rekenfchap van deszelfs algemeene en bijzondere eigen.
fchappen, de ziltigheid, bet lichten bij nachr, bet
bevriezen, beweging door winden, eb en vloed, ttroomen, (zeer in bijzonderheden, grootftendeels naar den
beroemden BERNAItDJN DE ST .
IERRE, doch
op verre na zoo fchoon niet gefcbreven ;) - vervolgens van de asfaatwinden , MousIons, (hiervan word
den de oorzaken zeer goed opgegeven) luchtverhevelingen, als : hoozen, noorderlicht, zodiakslichr, enz . ;
van de afwijkingen van bet kompas, de Krooszee, de
koraalzeeen , - meest alles kort, bondig ; en uit de beste
bronnen . Daarop volgt een gefchiedkundig overzigt
der veranderingen, welke ten aanzien van zeeen en
kusten hebben plaats gegrepen, voorafgegaan van eene
be ,
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befcllouwing des verfchils van uitgeftrektheid tusfchen
bet land des Zuideliiken en Noordelijken haifronds .
Het evenwigt tusfchen de beide halfronden zoekt onze
Schrijver (of zijn Vertaler) in de (vermoedef~jk) m inde .
re diepte des Oceaans aan den kant der Zuidpool . (F o RS T E R had hetzelve weleer in de meerdere zwaarte der
ligchamen op den grond des Zuider Oceaans gezocht :
volgens hem, moet de zee op vele plaatIen in bet Zuider halfrond onpeilbaar' diep zijn (*) .)
van

4merika

wordt met die van

Azie

De Oostkust
vergeleken, en

beider gelijkvormige infcheuring aan de wrijving des
Oceaans door de beweging van bet Oosten naar bet
Westen toegefchreven . Hierop worden de toevallige
veranderingen overwogen.
Het tweede gedeelte der Inleiding bevat eene gefchied .
kundige fchets van de opkomst en vorderingen der
Zeemans-Aardrijkskunde, i .) tot den aanvang der

C hrtstelijke

jaartelling . (S T R A B 0 wordt ook hiertoe

gebragt ; fchoon deze waarfchijnlijk zijn werk eerst la .
ter, op bet einde der Regering van AUGUST u s ,
misfchien onder T I B E R I U S, fchreef,) In bet begin
onzer jaartelling bragt de ontdekkirg der

1(7ousfons

in de fcheepvaart eene groote verandering to weeg,

en
deed van den mond der Roode Zee dwars over(leken
naar

Malabar .

I-let 9de tijdperk neemt de Schrijver

1Imerika . Deze
vijftien Eeuwen waren nogtans veel onvruchtbaarder
dus van daar tot de ontdekking van

dan de drie, welke federt (na 149) verloopen zijn,
en welke dus nog in tweeen gefmaldeeld worden, namelijk tot aan de Regering van Koning G E O R G E III
in 1760, en in de laat(le 6o jaren . In bet eer(le tijd .

Amerika en de weg naar Indie langs de Kaap
de Goede hoop, in bet tweede Rustralie ontdekt ; met
uitzondering, nogtans, van Nieuw Hollands Oostkust, van Diemen's-land, Nieuw- Zeeland , en drie der
Yriendfchapseilanden, reeds in de I7de Eeuw door de
Ilol•
vale werd

*) FOR S T E R,

IJ'aarnena%ngen, Tile St . bl . 6o . 81 .
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vooral T A S M A N, gevonden . Van de
voornaatnfte Zeereizen, ter ontdekking gedaan, wordt
bier beknopt verflag gegeven .
Daarop gaat de Schrijver tot zijne eigenlijke tank over .
Hij begint met de Noorder-I, szee, vermeldt eerst in
weinige woorden hare voornaamfte bijzondere eigenfchappen, en geeft dan eene breede en uitgewerkte befchrijying van hare eilanden en kusten, als Spitsbergen, 1.7sland, Groeiland, Zwecdsch-Lapland, en bet
voor den Hollandfchen landel zoo b elangrij .k e Noorwegen . Alsdan pat onze Schrijver de Oostzeq in , levert,een
vrij uitvoerig tafereel van die zee, en werpt een' bail: op
hare gefchiedenis, befchrijft vervolgensde havens, cilanden en kusten derzelve, in Zweden, Denemarken,
Duitschland, ruisfen en Rusland, en eindelijk de opkomst, voortgang en tegenwoordigen faat des koo.phandels in die Oostzee, welke van oudsher eene goudnhijn der Nederlanders geacht werd, en non, hoe diep
ook vervallen, een der gewigtigile, minst befnoeide
handelstakken voor ons blijft . -. Op de Oostzee volgt
natuurlijk de befchrijving der Noordzee, nannelijk de
Westl ust van Denemarken, de Noordkust van Duitschland, met Hamburg en firemen, (wat al to l :ort , naar
evenredigheid van bet overige) tot aan onze grenzen ;
zullende bet tweede Deel met de befchrijving der Nederlandfche kusten en havens beginnen . In dit alles
kunnen wij natuurlijk den Schrljver niet volgen, zoo
min als in de breedere aanteekeningen, meerendeels
van nataurkundigen, dock ook gedeeltelijk van flaatsbuishoudkundigen inhoud, waarin wij de hand des Ver .
talers bier en daar zeer duidelijk befpeuren . Doch, hoezeer eene dier aanteekeningen (bl . 567) geheel den Ne .
derlander verraadt, die met de klagten der kooplieden
over de hooge belastingen zeer wel bekend is, wij zien
;evens met leedvyezen den anti - nationalen geest , die
dezen man fchijnt to bezielen ; zoodat hij bet zeer nadeelig zou vinden, wanneer men den Hollandfchen,
weleer zoo bloeijenden, linnenhandel door de vertnindering
.,
Hollanders
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ring of affchaffing der Regten omhoog hielp, daar die
hooge Kegten -den Vlaamfchen linnenhandel moetea
ftaande houden . Is deze, anders zeer belezene, Vertaler dan zulk een vreemdeling in Yeruzaleln, dat hij niet
alleen onkundig is van de alles afdoende, onwederleg .
bare redeneringen van onzen V A N 1-1 0 G E N 1) O R ,
VAN A L H E N, r. E M E R, en zoo vele andere Hol.
landfche Afgevaardigden in de Staten -Generaal, dat
dwangtivetten de dood voor den Handel, en op den langen
weg zelfs nadeelig voor de Fabrijken zijn ; maar is hem
bet werk van den Engelschman A D A M S M I T H, die
dit reeds vroeger bewezen heeft, ook onbekend? Zoo
er nog eenige ttwijfel aan de zaak mogt zijn, zou bet
verzoekfchrift der hngelfche kooplieden, met den Bankier B A R I N G aan bet hoofd , om vrijflelling van den
handel,
een verzoek, door bet Huis der Gemeente
gunllig ontvangen, -- dezelve thans voldingen .
Voor bet overige draagt dit Deel, achter hetwelk
ook eenige nuttige Tabellen gevoegd zijn, alle btijken
van naauwkeurige bewerking . Volgens bet uitgegevehe
rofpectus, is bet nit meer dan duizelld(?) vroegere en
latere werken geput . De Schrijver herinnert echter in
zijne Voorrede, dat men daarin geen zeeboek, geene
volkomen juiste opgave van de ligging en den afftand
der plaatfen, noch eene Hydrographifche (waterkundi,
ge) befchriiving van havens , banken enz . moet zoe .
ken . Dit maakt bet voor den algemeenen Lezer, die
in vele Zeereizen meer dan de heeft moot overflaan , zoo
veel to belangrifker en aangenamer ; en inderdaad,
fcho n och op ze Va rt, noch op ko phandel betrekg
king hebbende, lazen wij dit werk met genoegen en nut.
Slechts had de Vertaler zich bier en daar wat meer van
hypothefen kunnen onthouden .
Het geheel zal, .blijkens het ., rofpectus,in vijf zware
boekdeelen beffaan .
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Mnemofyne. Mengelingen voor Wetenfchappen en fraaije Let .
teren ; verzameld door Mr . H. W. T IJ D E M A N en N . G .
V A N It A M EN . Yde Stuk. Te Dordrecht, bij Blusfd en
van Braam . In gr . 8vo . 368 111. f 3 -10- :
Eene voortreffelijke Redevoering van den uitmuntenden vA1a
H A M E N zelven is bet eerfle in dit Stuk ; en, hij moge zich
dale flechts een' dilettant noemen, ons hinderde niets in dit
1tuk, dan alleen bet to dikwijls herhaald protest van onbe .
voegdheid voor de taak, die, na bet hooren of lezen van dit
flak, wel niemand zich vermeten zal, dezen man uit de hand
to nemen. Het onderwprp is : lato, befchouwd als wel/prekend en dichterlljk Schrijver. Her doel was bier wel niet ,
de wijsbegeerte van , lato, zijne fchriften, zijne zedelijke
waarde, zijne vorming en levensloop op to geven ; echcer
words van dit een en ander zoo veel ingeweven en gezegd,
als men verlangen kon . Voorts leeren wij bier lato kennen,
als den man, die de poezij ther ziel en des barren (fchoon
niet de poezij der mast) en de verhevenite welfprekendheid
met de diepae onderzoekingen der wijsbegeerte, de hoogae
vlugt in bet rijk der denkbeelden met bet fijnst gevoel voor
bet fchooi e, en den uitgebreid[len zin voor bet oneindige en
heilige met een onbepaald gebied over de rijkfle taal der we .
reld poarde ; een' man , then zijne tijdgenooten, bet befchaafd .
Re yolk der wereld, eetparig den Goddelijken noemden, to
alien tijde bij den kenner ook van hoogeren Godsdienst in
hooge achting, en wiens lezing en beoefening nog voor de
uitflekendfle geleerden een wellust is . Zijne groote verdien .
lien, als Scbrijver, hebben voornamelijk haren oorfprorg aan
drie bronnen to danken : r) zijne denkbeelden ; 2) zijne taal ;
3) de vorm zijner voordragt . 's Mans lof words door eene
voortreffelijke en uitvoerige proeve getlaafd ; waarop de Redenaar, na eenige wenken flechts op andere van 's mans ge,
fchrifcen, zich tot zijnen
hedrus bepsalt . - Aan bet floc
werden wij aangenaam verrast door de herinnering van onzen
waardigen Landgeno.ot, den to weinig gekenden F It A N C'019
HEM S T E R Ii U I S , die , even gelukkig als
lato, de wijsbe .
geerce, van hare ftroeve vormen ontdaan, in bet bevalligst
kleed
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kleed wist tG hullen, en met eene proeve uit wiens meester .
ftuk : „ flristee, ou de la Divinite," de rede befloten wordc .
Het Feestmaal van Leantis, gene zamenfpraak door Mevr .
WY TT E N B A C II , gab . GALL I E N, nit bet Fransch vertaald
door V A N K A M E N, is bet tweede meesterftnk, hetwelk
wij bier aantreffen. Hat tooneel is bet buitengoed van Leontis, nabij Athena ; de aanleiding is bet wijnoogstfeest, en de
zamenfpraak wordc getteld kort na bet einde van den alo.
ponnefifchen oorlog to zijn voorgevallen . Inhoud en hooding zijn zoo geheel en at Grieksch, dat zij den voortreffelijkften Leeraar tot ear zouden verftrekken ; trouweus, daar.
aan viel, zoodra wij den naam der Schrijffter zagen, niet to
twijfeleu . De begaafde Vrouw teekent eenige haar bekende
perfonen onder verbloemde Griekfche namen naar bet leven,
en brengt, hoewel zij de echte perfonen niet vermag to noemen, al, zoo der edele vriendfchap hare warme hulde .
Het derde ftuk : Beknopt Verflag aangaande de Volkslittera .
tuur der Chinezen, getrokken nit bunne eigene fchrifcen,
door den Eerw . Hear R . MORRIS ON, nit bet Engelsch vertaald, voor bet Zeeuwseh Genootfchap der Wetenfehappen to
Middelburg, door deszelfs Medelid J . W E R N I N C K, Th. Dr .,
Nederd. red. to Londen, enz . treks buitfn twijfel alter op .
merkzaatnheid, en is dezelve overwaardig . De geleerde m O itRI S O N, die den Bijbet in bet Chineesch vertaalt, en wiens
ougeloofelijke oefeuing en kunde alter, bewondering tot zich
trekt , gaf een uitvoerig werk, nit hetwelk w E It N I N C K daze
belangrijke ttittrekfels ontleende . Hat eerfte is eene overzetting
van bet boek der Brie Karakters ; een der vier kleine ttukjes,
die den Chinefchen kinderen in handen gegeven worden, zoodra zij beginnen to lezen : van de drie overige gefchiedc bier
made kort berigt . Na een klein voorloopig berigt aangaande
Tahio, bet eerfle der vier boeken, welke de leer van Kun
fit-tsti behelzen, volgt dit boek zelf, waardoor wij niet atleen de denkbeelden, maar ook den ftijl en de wijze van uir .
drukking leeren kennen . Voorts ontvangen wij bier een berigt
aangaande Foe, den Grondlegger eener fekte, die thans in Ja .
pan en China grootftendeels de overhand heeft ; een uittrekfel
nit Ho-kiang, en een berigt aangaande de feltte Tao-fzu ;
eene redenering ter afmaning van bet eten van osfenvleesch,
in den mond gelegd aan eenen os ; (een-ftukje, hetwelk zoo
veel indruks maakt, dat vele Chinezen, misfchien ddn van
twin-
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tnwintig, fommigen zeggen ddn van tien, geen osfefrvleesch
willen even . Of her ook in Engeland dezelfde uitwerking
had?) eindelijk, proeven van briefwisfelingen .
Her vierde ftukje is eene Karte ontwikkeling der gronden
van bet f atuurregt, door Mr. w. 111 L D E R D IJ x. Hetzelve
is her nadenken allezins waardig, en voor vlugtige lezing
vooral niet gefchikr. Doel en flrekkiug kunnen wij Diet beter
doen voelen, dan door her afl'chrijven van bet lot : „Wil ik
• de nuttigheid van bet even, de wijsheid van bet eten be •
• toogen, ik mag : maar dat is her niet, war' her mij tot
„ pligc maakr . Her is, dot ik dus gemaakt ben', dat ik her
„ niet nalaten kan ; of liever, dat ik niet nalaten kan her cc
• willen, dan zelfs als ik mij geweld doe om bet no to la •
„ ten . En dus moet her met alles zijn . -- Is nu bet gevoel
• van zedelijkheid, van gezelligheid zoodanig? Zie daar 'c
• felt, waarvan ten aanzien der vetbondenheid alles afhangr .
• Is bet zoo, zoo kunnen wij met rustigen trod voortgaan,
„ en zien war er nit voortvloeije, wanneer wij her verder
„ ontwikkelen . Is bet zoo niet, zoo trachten wij vetgeefs
„ naar een Natuurregc . Her is dan een onbeftemd ding,
• waarin wij wel eenen nanleg tot vrede, maar niettemin een'
• werkelijk louteren Not van oorlog aantreffen ."
De Verhandeling van Mr . j . D . M E IJ E R, over den , regel
dat iedereen veor eerlijk wordt- gehouden , totdat het tegendeel is bewezen, is meer naar ieders vArbaarbeid berekend. Zij
is ingerigt tegen hen, , die her Romeinfche Regt, om dozen
bij hetzelve aangenomenen ilelregel, hoog verheffen, en bet
Franfche v rwe p lijk houden, als bij hecw lk dez lve g _l
heel zou zijn omgekeerd. De kundige Regtsgeleerde toone
aan, dat to dezen her Romeinfche Regt eigeelijk niets voor •
uit heeft, daar zonder denzelven geene wetgeving kan beMan, en dal de Franfche evenzeer denzelven bevat ; terwiji
omgekeerd ook bet Romeinfche Regc wel degelijk erkent en
vooronderflelt, dot daarom seder mensch nog niet eerlijk is,
omdat bet tegendeel niet is bewezen, want alsdan kon ieder
wetgever geheel zijn wetboek befpaard hebben. ,, Die bier .
• in," zegc hij , „ eenig verfebil tusfchen de eerie en andere
wetgeving zoeken wit, bewijst alleen, dot hij den regel in
• deszelfs waren zin niec heeft opgevat, en geene gezonde
• begrippen van wetgeving heeft. Met ddn woord : a , tijd en
• overal onderilelt de wet den mensch oncerlijk ; doch ver, moedt
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„ moedt hens in twijfelachtige gevallen eerlijk, totdat het
„ tegendeel is aangetoond ."
f1ntonius Hambroek, door Mr . W . T E R S T R A, is de be.
Achter
kende belangrijke gefcbiede :iis trefend verhaald .
her verhaal vinden wij eenige aanteekeningen, tot flaying en
opheldering van hetzelve . Tercvijl de Heer It. W . T . in eene
hoot doer opmerken, dat Hambroek niet volkomen met Re .
ulus en onzen Albrecht l3eiling kan worden gelijkgefleld .
Eenige Dichlllukjes van meerderen of minderen omvang en
waarde verfieren en fluiten dit Stuk, onder welke wij vooral
aangenaam verrast werden door eenige dichtregelen van wij .
men den Staatsraad en Bidder J . HI N L 6 E N, van werken
voortreffeli.jken man het ubliek zoo weinig bezit . Voor bet
overige verdienen de meeste melding, en fommige bijzosdere
onderfcheiding. Maar - reeds ligt ook bet zesde Stuk der
filnenaofyne voor ons, van hetwelk wij hopen de gezetce
aanmelding nu niet lang to zullen uitflellen .

Nieuwe Mengeldichten van H . V A N L o G H E M . Te De 'enter, bij L . A. Karfenbergh . 1819 . In gr. 8vo . 158 BI.
f 3 - :- :

H.

VAN L o G H E M1 en niets voor, niets achter den
nnam, hetwelk ons aanduidt, dat wij met een gagradueerd,
geordend, of bij hgogere of lagere Inflituten van geleerdheid, letteren of kunften ingelijfd man ce doen hebben ; ook
geene opdragt aan eenig perfonaadje van hoogheid, geq
ag
;
zelfs
geene
voorrede,
die,
bet
geniis
van
or beroemdheid
een en ander to gemoet komende, ons beleefdelijk noodigt
den hoed of to nemen, alvorens zijn lettertuintje in to tre .
den : doodeenvoudig . H. VAN L o G H E M , en nicer Viet !
's Mans afbeeldfel ten minfle , over den titel, hetzij mec
of zonder bril? - Ook niet!
Eene fraaije titelplaat dan toch? - Eene titelplaat, ja ;
maar fraai? Enfin, dat deze is, zoo als zij is, en dat ze
voor bet boek flaat, kan de Dichter denkelijk niet helpen .
Er ontbreekt derhalve hier veel van- hetgene men, of ver .
eenigd, of ftukswijze, federt eenigen tijd gewoon is want to
nemen aan het uitwendige van werken van fmaak, en ande •
re ,
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re, niet onder die rubriek t'huis behoorende, tot zelfs bij
biaadies over bet voortdurend nut en de genoegzaamheid der
vaccinatie, waarvan titels en opdragten nagenoeg zoo veel
papiers beflaan als de zeer overtuigende betoogen . Loopt dit
ontbrekende dus eenigtins buiten bet hoog-alledaagfche, daar .
door moeten wij uog geene reden meenen verkregen ce heb .
ben, om , bij voorraad, gunfliger, maar vooral ook niet ongun .
fliger, over den Heer V A N L 0 G H E M of zij ne Nicuwe Men
geldichten to denken, Wij weten niet, of en welke kwalicei .
ten en titels de Dichter moge hebben ; maar wij vermoeden,
dat hij daarvan niet rijkeiijk bedeeld is, en vinden bet du§
zeer natuurlijk, dat hij Diet vermeldt, hetgene hij niet bezit, en zeer navolgenswaardig, dat hij, afwijkende van de
bedendaags gansch niet vreemde voorbeelden, op den ticel
van zijn boek met geene Lidmaatfchappen van geleerde en
letterkundige Maatfchappijen pronkt, die men voor eene
jaarlijkfche opoffering van een paar dukaten, of de helft daar .
van misfchien, bekomen kan. Arnie zielen, die uwe verdienfle door owe ticels meent to bewijzen I hoe belagchelijk
is uw wann! De titels moetect niet u, maar gij moet de titels verheffen .
Doch genoeg hiervan ! Trachten wij nu den Dichter uit
zijn werk to leeren kennen . Blijkbaar bezit hij een' goeden
voorraad van kundigheden, waarvan hij bij de bewerking
der dichcfloffen, zonder zucht om er parade met to maken,
in bet nlgemeen oordeelkundig en met fmaak partij weet to
ttrekken . De gevoelens, die zich in zijneggedichteu openbaren, zijn die van den verlichten wijsgeer, adecnend voor
God, deugd , eer en vaderland, gloeijend voor al wat goed
en fchoon is . Taal en flijl zijn doorgaans zuiver . Maar zel
den zal men bij hem in een zelfde gedicht gedachten met
andere woorden meermaals herhaald vinden, dat, hoe veel
pijnlijke k'unst en .tweet ook vorderende, toch voor den
opmerkzamen lezer armoede van geest verraadc . Treft men
dus bij hem die behoeftige menotonie niet aan, evenmin behoeft hij , om die zelfde treurige reden, zijne toeviugt to
semen tot dat zwellend nietmetal, dat, als luchtblazen, nit
bec fchuimend zeepfop van den wanfmaak opflijgr . Maar bet
is to verwenderen, dat een man, die zoo veel betel' van hec
fchoone heeft, niet overal ever net en keurig in de zamenflelling (conJlructic) zijner verzen is : fomwijlen, als de nood
van
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van bet rijm hem dwingt, treffen wij eene ftootende woorde
voeging aan. Wie kan, b. v., regels als deze lezen
Ik voel bet, 'k zweef op zwakker fchacaten ;
Maar ook een vonkje gloeit in mij
Maar vlerkjes ook voor mijn gedachteu
Natuur! fchonkt me alt uw' rijkdom gij.
zonder gemelijk to worden over de gewrongene woordp'aat .
Wing, en daardoor 21s bet genot ce zien vergallen, dat andera
de fchoone gedachten ons to fmaken geven
Eenige bladzijden verder vindc men :
Hem fchokten op zijn wortels flormen ;
Hem knaagden aan bet harte wormen.
waar almede eene gebrekkige woordvoeging plants grljpt,
Doch hier kin men ten minfte de bedoeling duldelijk be
grijpen,, betgene niet overal bet geval is .
Sommige regels ook zijn hard en moeijelijk to lezen, om .
dat er nu eens de klemtoon in valt op zachte lettergrepen,
en er dan eens medeklinkers op elkander horcen , weardoor
de uitfpraak hoogstbezwaarlijk gemaakt, tvordt :
En van zijn' roem getuigt 't heelal .
Uit het bevrozen oosten aan .
Een mist van fneeuw benevelt 't oog.
Zou

het zijn hoofd, vernederd, buigeu8

Den dood gebraakt tilt
Uw geest verrijst

hot musket .

uit 't rijk der fchiafmen, enz;

De volgende regels geven een gansch antler
din de Dichtef heeft gemeend uit to drukkeu t

denkbestd s,

De raadgaal, waar 's lands Vaadren floovea
En pat ftaan in den bangen rood,
Gait zelfs het Kapitool to bovdn,
BeJfraald door 'c light van een' ]5e Groot.
NORIBRUCe. 1920,

no . p.
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In plaats
worden door
bet Kapitool
Maar geen

dat bier de vaderlandfche raadznal zou beftraald
bet licht, van bet Delftsch orakel, wordc et
door then luister veriichc .
kunstwerk is volmaakc. Tot ]of van den Heer
WAN L o c H E A2 , moet men erkennen, dat de fchoonheden,
die zijn werk bevat, zoo menigvuldig en zoo groot . zijn,
dat dezelve honderdvoudig fchadeloos fteflen wegens de k lei .
na vlekjes, die wij zoo even aanroerden .
Len en ander
flaaltje laten w j, ten bewijze, volgen :
Uit bet vrij uitvoerig gedicht : De Yerlasfing van Europa ,
een enkel couplet fleclits, waaraan inderdaad bet geheel beantwoordt :
Geen Etna braakte op rijke dreven
Ooit lava, moordend als dit vuur :
(Dff Diehter fchildert ons in de vorige coupletten den tijd
der Franfche overheerfching, en zegt, daarmede beginnende :
Wat pen zou al de jammeren ktttmen malen, die de bittere
teelt zijn van- onzen : tijd i' . . . . It ga den afgrond openfcheu .
fen, om mijue beelden uit de hel to halen) .
Geen Etna braakte op rijke dreven
Ooit lava, moordend als dit vuur :
'c Vernielt de kiemen van bet leven s
Het zaad op d'akker der nacuur .
Hier ligt, bij 'c vol genot van krachten,
De tiam der volgende geflachten,
Geveld, in de armen van den dood ;
De krljg, door in bet bloed to waden,
Vertrapt den bloefem en de bladen
En fiuit den vruchtbren vronwenfchoot .
In bet f ukje : De natte Zomer van i8r6, behaagden ons
ongemeen deze regels
De boekweit hang aan fbhrale 1lelen ,
De bij mag fchier geen' bonig telen,
Geen zwanenkleed ligt uitgefpitid :
En luttel zal de landman gaaren,
Wanneer de"vlegel kaf en bladren
Vail de onvoidrageft korrel -cheidt.
Yken.
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Eenvoudig en treffend kwam ons bet volgend t orrersje
voor in bet gedichtje, getiteld : Zefir en de Storm :
S :ervelingen! ach, hoe weinig
Kent gij, blind, bet ware goed!
Dikwerf is de beste zegen
't Zure van den tegenfpoed.
En nu nog, om to befluften, her gedicht
LIl DE UITVAART LENS MENSCUENYRIENDS .

baar words In ftilte een man naar 't fomber graf gedragen
Die nimmer kroon bezat ;
Malt in zijn gade en kroost, in eedle tijdgenootett
Opregte vrienden had,
Zijn ftoflijk hulfel words, na 'r Christelij t verfchelden,
Met purper niet bedekt,
Noch als het koud gebeent' van trotfche wereldgrooten
Op 't praalbed uitgeflrekt .
Blj 't zielloos ligehasm iteekt geen hoogmoed van Ajn mageo
Het kostbaar reukwerk aan :
Maar nit bet oog der gade en van de wang der kindrdn
Vloeit op bet Jijk een traan .
Ben traan! Neen, dierbare asch! ontelbre tranen vlo en,
Tot, eindlijk uitgefchreid,
Door 't doers dier tranen hedn bet troostvot light km dringdti
Der naadrende eeuwigheid .
Ook op den weg naar 't gFaf, waarin zijn f1of za1 Wonen,
Volgt hem geen legerfchaar ;
Geen donder kraakt om hem, nosh fiereu zwaard of fehepto
De doodkist of de baar :
War bij de groeve words een lijkzang aangeheven ;
De weeuw en 't weesje weent :
Da moeder bidt voor hem en 't nog onfehuldig handle
lant bloemen bij 't gelleent'.
D d
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Niet langs een trotfcile zni1, geflicht door loge vleijers,
Wordt hij gevoerd naar 't graf,
Moor 't fchoon gebouw voorbij , waariu zijn Inenfchenliefde
Behoefte voedfel gaf.
Noch zal 'c gefchiedboek eens zijn' naam met lof ve'rmelden,
Als wear bij Heer der card'
Hij gnat van noon op zoon toc son den naneef over
En biijft in 't hart bewaard .
En don , wanneer de dood in 't eind words overwonnen
En 't leven zegeviert,
Sluit zicb een krin gg om hem, die 't glanzend hoofd van d'engel
Met hemelpalmen fiert .

Het Beeld van eene Stille in den Lande, of Trekken nit het
Leven der Weduwe Van J . C . L A V A T E R ; door G . G E S s•
rIER . Uit het Hoogduitsch. Te Haarlern, hij A . Loosjes,
z. In gr . svs . 150 Bl. f 1 .16- :
dat dic werkje ons zoo last ter
H et is waarlijk
; don, zoo dit ook bij onze Lezers bet geval was,
vreemd,

hand kwam
2ullen zij bet ons dank weten, dot wij hetzelve nu echcer
nog aanmelden. En is niet reeds de titel aanbeveling genoeg,
bij ieder, die L A V A T E R boogachtte, en met's mans Levensge .
fchiedenis, mede door dezen zijnen Schoonzoon gefebreven,
bekend is? Hier hebben wij geen levensberigt, moar enkel
karattettrekken ; eti die alle bewijzen en deelen tevens ge .
voel mede voor de hooge waarde van de echte, flille, onge .
huichelde, werkzame Godsvrucht der waardige Vrouw . Die
boekje leert en flicht . Her Voorberigc verdedigt bet son het
licbt brengen der liefst onbekende flille deugd , door bet
reeds wegzijn dezer Godvruchtige nit den kring der flerfelij .
hen, bet leerzame van bet uitlokkend voorbeeld, en den in
druk, dien men van zoodanig eene ware en onopgefmukte tee .
kening near bet ]even, meer don van eenig verzierd verhaal,
wachten kan. Wij betuigen den Schrijver en Vertaler onzen
dank : bij dezen voegen zich zeker velen, vele lijderesfeu
vooral i want L A V A T ER's vrouw was in en door lijdetl be .
proefd . Ben gefchrifc , als dit , behoeft Aechts aanmelding,
geene eanbeveling of verdedigiag.
Here
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Herman en Hermine, of Tafereelen van Liefde en Vriendfchap .
Te Groningen, bij W. Zuide .
Door
I E T E R V R E E D E,
.
Svo.
II
en
304
Bl.
f 2 - io.
In
gr
ma .

A

Heer v R E E D E zegt in bet Voorberigt van dezen zijnen
derden Roman, dat zijne be :de vorige gunilig ontvangen
zijn, en men hem welligt daardoor heeft willen aanmoedi.
gen, om, door aldus voort to gaan, de krachten van anderen
tilt to lokken, „ ten einde ook in dit vak, even als in de
dichtkunde, mannen to zien voortkomen, die in verdienften
met de groohe Dichters van andere landen kunnen wedijve .
rent' Het is wear, in bet vak der Romans hebben ons Man .
nen nog Mete geleverd, wet men eigenlijk klasfiek zou mo.
gen noemen, moor Vrouwen toch wet ; en wij gelooven, dat
zich de Rollandfche Romanfchrijver wet niet flaafs aan
den vorm en de uitdrukkingen der Sara Burgerhart en van
den Willem Levend behoefc to binden, maar toch die ech .
to Natuur, dat Nationale, eigenaardige in onze zeden en ons
volkskarakter, tot in de kleinile bijzonderheden toe, moet
Zoeken to behouden , waardoor zich die Romans zoo uitne .
mend onderfcheiden . De Heer V R E E D E fcheen dit in een'
zijner vorige to willen doen . Her komt ons voor, dat hij
thane dit (poor verlacen heeft .
Zijne Hermine is, gelijk doorgaans de romanheldinnen, bet
kort begrip alter mogelijke volmaaktheden ; zij wit wet vrien.
den, maar geene minnaars hebben ; dan, dit duurt toch niet
linger, dan tot E G a E R T (de Schrijver zegt alcijd verkeerde.
lijk E O T B E R T) komt ; deze weet den overgang van vriendfchap tot Liefde nog a! fpoedig to bewerkflelligen . Doch in.
tusfchen heeft ook ziju boezemvriend H E R M A N hear gezien ;
de brieven, waarin de twee vrienden elkander dir geheim vertrouwen, kruifen elkander in beider afwezigheid, en dic maakt
nu den knoop van den geheelen Roman uit . Zij zien, Jet
zlj beide heczelfde voorwerp beminnen, willen duelldren,
user worden nog in tijds door eenen Deus ex machind,
eenen 4merikaan T H O M S O N, gefcbeiden ; HERMAN float
:an EGBERT zijne jongere regten af, en goat near Amei•ika,
blijft echter aldaar even fmoorlijk verliefd als to voren,
en bewijst wel door zijn voorbeeld,
D d 3

dat noch verwijdering
noch
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noch tijd (zoo gig toch bet fpreekwoord zegt) bet graf der
liefde is . Nu beeft ecbter HERMINE nog een' derden vrijer,
een elleadig dtre, zekeren JANUS, die door zijne zuster
AULINE in bet huisgezin wordt ingeleid . Immers HERMINI
: woont bij twee Tantes, ware caricatures, de eene
eene grommige, de andere gene tninzieke oude vrijster , wel.
ker karakcers nu volllrekt niet volgens de natuur, maar
uaar bet ideaal van een' grompot en eene zottin, die
zich verbeeldt, dat elk op haar verlieven moet, gefchil .
derd worden ; gelijk bij elke ontmoeting dan ook die
twee karakters Inoeten concrastdren. Deze overlading doet
de uicwerking der fehildering misfen . Ook in een derde ka.
rakcer heeft de Heer V R E E D E, onzes inziens, hierountrent
gezondigd ; in dat van AULINE, de Zuster van JANUS,
eene jammerlijke Coquette, die bij elke gelegenheid haar
Frapsch zoo rljkelijk to luchten hangt, dat men zulk een
fchepfel in de werkelijke wereld bezwaarlijk zal aantreffen ;
we) een, die beurtelings ailddn Fransch, of toch taliter qua.
liter Hallandsch fpreekt. Met doze zoctinnen, en met den
;evens gekken en fnooden J A N U S , is dan de goede u E R .
M I N E gebruid, en - wonder boven wonder 1 -- zij is do
Vriendin van eene
A V LINE, en van eenen J A N U S, die
zonder eenig voorwendfel bij de twee Tantes komen logo .
ren , waar J A N US zich in H E R M I N E'S vriendfchap dringt s
en bij de zotce Tanee-nETIE voor de leus araurs maakt,
Intusfchen gaat EGBERT toch met haar flrijken . Maar ook
doze houdt den mallen J A N U S asn, als ami de la maifosc .
AULINE huwt met een nietsbeduidend jonkertje ; zij drijft
de fnoodheid zoo ver, van H E R M I N E , die in de eenvoudig,
held van haar hart met haren Wend H a R M A N in idmerika
bsiefwisfeling houdc, door een' nameloozen brief to doen op .
mefken, dat deze vriend haar minnaar is geweest, en veel .
Jigt nog is : dit baart cenige wolken aau den huwelijkshemel,
daar H E R M I N E bet E G B E R T zeer kwalijk neemt, dat hi rj
h a zulks niec gezegd heeft . Intusfcheu komt de omwente .
ling van x813 : men Nat in bet dorp, wear EGBERT Ru,R
gemeester
r is, eeu' Franschman dood, en wit hem begeaveng
ziJne landgenooten komen terug, en Rear nu EGS ER T le.
vend in hetzelfde graf to werpen, wen de Kazakkerr hem
verlosfeu ; maar bet dorp wordc in brand gefloken, en de
beide echtgenooten met de Tames tonal gerurneerd ; zij her.
gen
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gen zloh op eene kleine landhoeve, die hun nag overig is,
en moeten zich daar zeer kommerlijk behelpen, Dit is gees
compliment aan de Natie in then tijd! hnusfchen worden zij
van eeu' anderen karat uit den need geholpen . HERMAN
is, fchrijfc T H O M S O N, genoegzaam van liefde getlorven,
en maakt u E R M I N E univerfeel erfgenaam . Dit helpt , want
bet vermogen is aanzienlijk . Maar vac gebetrt er intusfchen`1
Op een familiepartijtje O11tVangt 11 E R M I N E een briefje . Zij
begeeft zich naar de graftombe, die zij ter gedachtenis van
Karen weldoener HERMAN had gebouwd, en waarin zij
z-ichl meermalen met E G B E r. T atzonderde . Hier heefc zich
p A U L IN E levend in de kkst gelegd, en meet door REAM I N E en E•G B•F. R T op den rug naar huis gebragc worded.
Dit meet zekerlijk romanesk zijnz ruaar kin men zich iets
onwaarfchijnlijkers, wij durven zeggen lets befpotteljjkers,
AU L i N E heefc , na een fchandeliik gedrag en
vooraellen?
ver al to bit er armoed , berouw gekr gen, en he ft e6
vens gelukkig al haar Fransck vergeten ; de kricht van boat
berouw doet haar voortanu niets dan zuiver Flollandsch fpreN
ken. Alles wordt nu vergeven, en
A U L I N E de (ware)
Vriendin van den huize ; doch A N u s heeft haar verlaceu .
ndertusfchen heefc bet doorget' nne leed E G B R R T's gezond.
heid doen kwijnen ; men hoopt, dot verandering van lucht
hem zal belpen, en op road van A U L I N E wordt eene rein
naar Frankrifk en Duitscbland ondernomen .
A U L 1119 flaat
de proef door, en fchrijft zeifs uit Frankrijk geen Franseh
meer. Aan den Run gekomen, zien zij deszelfs fchoone,
bergachtige oevers . bet Zoontje Van EGBERT en n E iM I.
NE verdwaalc, dock komt met druiven terug, die .hem een
goedaardig Heer gefchonken heeft ; bet gezelfchap gent den
goeden man bedauken, en -- ziedaar t bet is H'E R M A rr .
Dear valt EGBERT dood op den grond ; HER M I NE en
AULINE vallen boven Dp here . Ts dit natuurlijk? Of ipoest
bet zoo koalen, am den Woman to doer eindigen? Het .chijut
wet zoo : want VOOr E G B E X T is gees kruid gewasfen ; maar
de twee Vrouwen komen longzaam weder bij . H ERR M A N'S
nude liefde, die alles behalve verroese is, (want bij had arch
dood geveinad, om met fatfoen son H z R M I N E bet groutf e .
gedeette van zijn vermogen to kunnen legatdren, terwijl kU
zich met bet overige in dere oorden was gain vfffcbuilen)
komt met mast weder haven. ; laugzamerhand want. 11>j bear
D d 4
hart ;
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bars ; men viert de bruilofc, en, opdat elk ziju befaheiden
deel zou hebben, krijgt
A U L I N E, gelukkig weduwe,
THOMSON, en Tante BETJE - den lieven JANNUS . Aileen
de oude grompot, MAROARETHA, fterft als oude vrljster.
Ziedaar bet beloop van dezen Roman . De intrigue zal nu
wel tiiet voor bijzonder belangrijk worden gehouden . Het
is inderdaad een misfelijk produkt ! De meeste karakters ziju
overdreven gefchilderd, en zallen, althans in Nederland, weinig Originelen vinden . Moor worden misfchien deze gebre .
ken door eene uitftekende bewerking, door keurigheid van
taal en ftiji vergoed? Wij kunnen niet zeggen, dat dit bet
geval is . Sommige plaatfen ziju to long gerekt, en zeggen
wet een' vloed van woorden , heegene de Lezer reeds zeer
gevoegelijk kan weten of begrijpen . Na den dood van E aa E R T, toen alles reeds deed zien, dat II E R MA N in ziju
sanzoek nice ongelukkig kon flagen, moeten wij zijne geheele historie, die wij reeds kennen, nog eens uit ziju' eigen'
mond booren . Hij verteli ons vervolgens, dat hij , no long
wikken en wegen, waar hij , de gewaande doode, eene Schuilplaats zou vinden, zich bepaald had tot her zoo fchaars bet
zocht wordende ( ) Rijngebergte. Op bl . 14 vernemen wij ,
dot liefde en vriendfchap tot de hoogere befchaving behooren,
en de mindere klasfen een' anderen grand dan liefde voor hun .
are huwelijksvereenigingen hebben ; zoodat verreweg her groot .
fte gedeelte van bet menschdom eigenlijk geen hart zou be .
hoeven . Wij durven bijkans beweren, dat in tegendeel de
hoogere klesfen een' anderen grond dan liefde voor hunne huwelijksvereenigingen hebben, namelijk geld of fatfoen. De
Beer V a E e D E gelieve de .1gnietjes van onzen echt vader.
Iandfcheh Zedefchilder VAN E F F E N (bij wieh bet verblijf
en de vorming in Frankrijk den Hollandfchen geese Wet
hebben kunnen verdooven) daarop eens no to zien . De toon
is wijders veelal niet natuuelijk, maar gewrbngen, en pijnlijk
naar verhevene uitdrukkingen zoekeide . Onder vele voor .
beelden llechrs een paar . (BI . a5o .) ,, Men ftenide van bat,o ten overeen in zegening over de gelukkige dagen, die wij
„ beleven mogen, in tegenftelling van die donkere tijden,
o, toen duizend kleine tirannen Eurspa in een moordhol her.
„ fcbiepeir, de onvervreemdbare bezittingen der menschbeid,
• die nooit ontkend ziju geworden, noch in ewij •fel getrok.
• ken, met den voet f>+khopten, cu eene ijgeren domheid,
0 den
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• den edelen mensch meestal door flinkfche gangen in bet
„ hart gefchroefd, hem tot verre beneden den dierenftand
„ deed nederzinken ." (BI . 279 .) „ Ik zegende de fleeu .
• klippen, in wier midden ik mij geplaatst vond, en noemde
• haar mij.ne vrienden , daar zij mij it E it m I N E! H E rt m I NE 1
• nariepen, zoo dikwerf ik then dierbaren naam aan haar on• bezield fpraakvermogen toevertrouwde, en hoe vele dui .
• zende malen hebben zij mij ten dienfle geftaan! Hoe efn .
• deloos dikwijis ben ik met haar in gefprek gekomen, en
• beb haar toegeroepen : H E R M I N E I ik bemin u! en hair
• in den mond gegeven , mij to antwoorden : H E R M A N! on„ gelukkige H E R M A N I ontvang mijne u'mierliefde! Hoe veel-.
• hoe eindeloos dikmaals heeft mij deze begoocheling opge .
„ togen, tranen doen ftorten en een fmartelijk vermaak gc .
» fchonken!" Zoo lets was goed in de Istria van n'UR .
F g ; maar dergelijke .efrkadifche zoetigheden zijn uit den
fmaak .
Voor bet overige is de zedelijke ftrekking van bet boek
enberispelijk. Dat de goede H,ERMINE, vd6r en na bet hr.
welijk, wat veel van vrienden houdt, en met vrienden correspondeert, behoort - indien bet eene dwaling is - sin
bur verftand, niet ann hair hart . Bij al bet overdrevene en,
onnatuurlijke in de rol van A u L I N E , kan echter haar hc.
rouw en verbetering tot eene nuttige leering ftrekken. T n o ats o N en zijn Wend JON $ 9 verdienen onze achting. Maac
over bet algemeen verhefc deze Roman zich vooral niet bcven bet middelmatige ; en bij al onze gereedheid, om aan
oorfpronkelijke voortbrengfelen onzer Letterkunde hulde to
doen, kunnen wij toch zwart Been wit noemen . Vroegere,
en, haar bet ons voorkomt, betere, gewrochten van dezen
Scbrijver in dit vak doen ons vertrouwen, dat hij, met
meet vlijt en meer opletteudheid op de zuivere, ongekunilelde Natuur , lets beters kan leveren .
Achter bet boek vinden wij, als bijlage, bet uittrekfel nit
een' brief van D° . Ross to Rheden, behelzende de gefchied*
kundige daadzaak, dat de Maire op dat dorp wezenlijk iii
gevaar is geweest, van door de Franfchen, na bet doodfchieten van eenen hunner makkers door de dorpelingen, le .
vend to worden begraven, en dat bet dorp, indien bet niet
aan de geftrenge Requif?tiin voldaau had, inderdaad zou veto
brand zljn, aitbans daarmede bedreigd werd . De Neer IE.
TE$
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re R V R cE D E fchijnt tegenwoordig magtig op de Fran.
fclsen gebecen f

De Tooverkraeht des Riikdoms . Door r . S, s U R R, Sshrijver
van : E6 Winter in Louden, enz. Uit het Engelsch.
II Deelen . Te Haarlem, bij A . Loosjes,
z . In gr .
8vo. Te zamen 545 BlI f 3-12- :
JJezen onderhoudenden Roman lazen wij met veel genoc .
gen ; hij prijst zich aan door her goede zedelijk doel, en
volttrekte onthouding van alles, war bet kuifche hart en eene
nog reine verbeelding bezoedelen kon ; en, ons leidende op
cen ons vreemd tooneel, vermaakt hij ons, door belangne.
wing ce wekken voor den afloop, en deelneming in to boe.
zemen in her lot van zeer voorcreffelijke wenfchen . De rijkdom oefene zijne tooverkracht op een groot aantal dwazen
en fleehten, al aanilonds treedc bier een geheimzinnig man
op, die grooteren rijkdom tegen rijkdom zetren kan, en al*
zoo de boozen en her door hen geftichte booze vernietigr .
En deze zonderlinge onbekende words eindelijk bekend, als
behoorende tot her aanzienlijkst geflacht, en van den Vroe .
geren edelen flam zoo weinig ontaard, dot wij hartelijk zou .
den wenfchen, dot ann zoodanige edete ftammen de grootile
rijkdommen duurzaam ten dienfte ilonden . De groote wereld
bij de Engelfchen vertoonc zich bier juist flier n her vereerendst licht ; maar vooral heeft deze Roman her op den uit
niec opgekomenen, en door zijnen, hoe dan ook, verkregenen
rijkdom trotfchen, Grooten gemunt. Ook ten aanzien van
bet jezuitisme, en deszelfs verborgeue magrige woelingen,
vonden wij bier opmerkelijke en onderrigtende wenken ; en
wordt, gelljk beramelijk is in een oorfpronkelijk Engelseh
gefchrift, de Conititutie van . Engeland verheven boven at.
len lof.
Onder de gewone Roman-lectaur onderfcheidt zich dew
op eene altezins voordeeUge wijze.
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Theone . Een Gefchenk voor goede Dochters, tot opwekking ex
veredeling van haar godsdienflig en zedelijk Cevoel . Door
3 A K 0 B G L A T Z . Naa r den tweeden Hoogduitfchen Dtuk,
II Siukjes. Te Irnhem, bij C . A . Thieme . In kl. 8vo.
Te zamen 482 Bl. f 3 - : - :
IJ e Heer G L A T Z, een der kweekelingen, medehelpers en
opvolgers van den uitmuntenden S A L Z M A N N, is door
meer dan dcn gefchrit bij ons reeds zeer voordeelig bekend .
Ooh deze Theone verdient goedkeuring en lof. Wie, door
den naam misleid, eenen roman verwachue, zou bedrogen
zijn . Het werkje beflaat uit kleine zedelijke verhalen, wet
ker doel en flrekking op den ticel zijn opgegeven, die aan
die opgave beancwoorden, en afgewisfeld worden door een
paar redevocringen, eene over de Waarde der Vriendfchap,
gehouden in de bidzaal van bet militant ce Schnepfenthal, en
de andere over de Lente, als een beeld der jeugd, gehouden
voor de Evang . Luterfche Gemeente to IVeenen . Her verblijdt ons, dac de overbrenging in onze taal, boezeer bier
en daar wel jets to wenfcben overig blijft, zoodanig is, dat
zij bij bet lezen niet hindert , waarvoor wij in den beginne
vreesden, toeu wij, b1 .7, deze geheel verkeerd ge(lelde
zinfnede vonden : ,, Waarom moec ik de hoogite vreugde
„ eener moeder ontberen, van in mijne dochter eene geaard .
„ held to zien, die, U (o God!) niet welgevallig is ."

Regelen der Verkeering met Kinderen , een Vervolg op K N I GG E'S Verkeering met Menfchen, praktisch voorgefled voor
Opvoeders en Kindervrienden ; door F . . W I LM S E 14 . Uit
het Hoogduitsch vertaald, door w . L . H . K 6 S T E a H E N K E,
Taalmeester der Hoogefchbol en Onderwijzer to Croningen .
Te Groningen, bij W . van Boekeren. In gr, 8vo. 112 M .
f :-I8- :
lien Vervolg op x N I 0 G E'8 werk over de Verkeering met
Menfchen 2 joist deze titel zoude bet mint gefchikt zijn ter
aanbevelinge, ten ware de menigvuldige gebreken van du
beek aihier flellig verbeterd wares geworden . Dit laatile, eclr
ter,
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ter, is geenszins her geval, noch bet behoeft oak alzoo ; want
dit gefchrift is flechts een 4anhangfel tot bet genoemde
wetk, hetwelk geene betrekking tot de kinderwereld heeft .
Alhier ontmoeteu wij een aantal voorfchriften wegens de bebandeling der kinderen in de jaren der eerfte ontwikkeling ,
meestal ontleend nit de beste Hoogduitfche Schrijvers, die
dic belangrijk vak beoefenden . In her algemeen zijn wij verpligc, van dezelve eene gun(lige getuigenis to geven, omdat
zij voor de jeugdige voorwerpen van beideriei geflacht op de
zuivere kennis der nlenfchelijke natuur en eene juiste erva
ring berusten, nirgaande ult bet onwederfprekelijk beginfel,
dot de geaardheid van her kind alleeniijk onderfteuning beIioeft tot hare eigene en ongefloorde ontwikkeling . Nogtans
badden wij , in de 65 regelen, eene ordelijker verdeeling ver.
langd, waarbij zoowel bet zinnelljke a1S zedelijke, bet
fcboolfche en maatfchappelijke, bU her openbaar onderwijs,
en voorts in de verkeering der kinderen met elkander afzon .
derlijk, bij voegzaine afdeelingen ware behandeld geworden .
Ziet laatfle gedeelte, onder den naam van p edaaogifche Ge .
neeskunde, is betrekkelijk tot de gefchiktfte middelen, am
verkeerdelijk aangenomene en toegepaste beginfelen en gewoonten to verbeteren . Wij waken geene zwarigheid, am
dit werkje aan alle Opvoeders met den meesten ernst ter le.
zing en beoefening aan to bevelen, daar bet In eefl kort beftek de uitgebreidfle en belangrijkfle waarheden behelst, w et .
ke vaak bet onderwerp van vele boekdeelen uicmaken . De
le r der verboden, belo ni gen ftraf en words, onder ane
dere voorfchriften , alhier, onzes inziens, zeer juist voorge
dragen,, daar her overdrevene in beide opzigten niet dan de
fchadelijkfte gevolgen to weep brengt. ,, Men kan (dus lezen wij) zoo ffraffen, dat de ftraf verbetert, maar oak zoo,
dot zij verbitert . Berisp nooit op eene bit(ere wijze, en
Araf alleen dan, wanneer gij vooruic ziet, of bij ondervin .
ding weet, dot zachtere middelen bet doe! niet doen berei .
ken. Laat echtee bet geftrafte kind noch to fchielijk, noch
to loot, bewijzen van uwe vergiffenis en liefde zien, en wees
karig met lof en belooning, maar mild met uwe toegevend .
iheid en opwekking . - Vind geen vermaak in bevelen en ver .
bieden, maar meer in bet vrije handelen des kinds, en verzacht her verbod naar tijd en omftandigheden ;houdert,
rug, wanneer bet ontijdig is. - Verbied meet door de daad,
dan door woorden, - Schend nooit door uw verbod de reg.

ten des kinds ."

BOEKBESCHOIJWING.
Nieuwe Verhandelingen van het Genvotfchap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen deszelfs hedendaagfche Beflrijders, voor den jare 1 8 1 7In den Haag, bij de Erven J . Thierrij en C . Men;
f 2 .i8_ ;
fing en Zoon . i8I8 . In gr. 8vo . g3Bl.

G aarne zouden wij, benevens de

rijsverhandelnrg
van den Eerw . S I I O N- D I R K D E K E I Z E R, thans
redikant to Amferdam, (voormaals to Schagen) die
den voornamen inhoiud van deze bladen uitmaakt,beide
de flukken over hetzelfde onderwerp , welke , blijkens
bet rogramma, door het Genootfchap, als een Jlcces .
fit, met Zilver bekroond zijn , opeens aangekondigd
en vergeleken hebben ; maar de vrees voor to groote
uitvoerigheid eener zoodanige behandeling deed ons van
dit voornemen afzien .
Bebalve bet zeer bewerkte fluk Van D E K E I Z E R,
b>rhelst dit Deel de Zan/praak van den Eerw . j . B .
redikant to 's Gravenhage, waarmede
N 0 0 R D I N K,
des Genootfchaps Vergadering in 1817 geopend werd .
Zeer gepast voerde toen de kundige Voorzitter bet
woord „ over bet eerbiedig geloof van bet Goddelijk
„ gezag van J . C . in de belijdenis en verdediging der
„ waarheid ." Duidelijk en overredend is 's mans taal
en betoogtrant ; en, zoo men acht Nat op bet doe',
des Genootfchaps en den geest van onzen tijd , met name
in Duitschlaud, waar de Neologie, met eenen glimp
van Wijsbegeerte en praal van Uitlegkunde, onze ge .
wijde Gefchiedenis en Boeken aantast en verwringt,
lijdt bet geenen twijfel, of de keuze van bet onderwerp
dier Aanfpraak was zeer gelukkig .
Dit echter mogen wij niet ze ;,en van bet Voorfel,
om welks zeer volledige beantwoording de Eerw . D E
TOEKHESCIi . 1820 . NO . 10 .
E e
K E I-

V6

NIEUWE V]6RHANDELINGEN

K E I Z Bit. met Goud bekroond word , en dat eene Op .
gave moest behelzen van de Geloofs- en Zedeleer van
aulus, getrokken uit zijne Redevoeringen in de Handelingen der 4lpostelen, en zijne Brieven aan de Romeinen en Galatiers . Want waartoe die beperking van

bet onderzoek, deze affluiting, om niet to zeggen doze
zonderlinge uitmonfl ;ering, der overige, evenzeer voortreflelijke, en voor echt bij de Kerk erkende, Brieven
des Apostels, zoo men een geheel er. volledig verflag
wenschte van aulus Geloofs- en Zedeleer ? In het laatfte of zedekundig deel van zijnen arbeid kon de Eerw .
DE K E i z E R zeif niet nalaten, op bl . s92 en elders,
zich to beklagen wegens deze, onzes inziens willekeurige, althans grillige, bepaling . Of verlangde misfchien
het Genootfchap een vernieuwd onderzoek nopens de
Geloofsleer van aulus in de aangeduide Brieven, waarovor, en met name over den zin van eenige welbe .
kende plaatfen, eeuwen achtereen, met name onder de
Hervormden of Onroomfchen, een zoo heftige flrijd gevoerd werd? Wij mogen zulks niet onderftellen, en
vinden er zelfs geenen grond toe, dewijl er ook melding is van des Apostels Redevoeringen, en, behalve
naar deszelfs Geloofsleer, ook naar deszelfs zedelijke
voorfchriften gevraagd werd.
Intusfchen, hoe weinig ons bet voorftel behagen mo .
ge, en deszelfs beantwoording niet dat geheel oplevere,
hetwelk wij voor ons, en voor den Christelijken Lezer , hooger waarderen zouden , dit belet niet , dat wij
aan den arbeld des Eerw . D K K K I Z E R, op die gedwongene leest gefchoeid , dubbel verdienden lof toekennen, en zijn werk inzonderheid den Hervormden
Leeraar, als een gefchikt handboek, aanprijzen . Want
voeren wij alleen de hoofdverdeeling aan, zoo mag de
geregelde orde blijken, waarin deze Verhandeling gefchreven is . Zij opent met eene Inleiding, waarin no .
pens den perfoon en bet karakter van aulus, en diens
wijze van fpreken en fchrijven , een kort verflag gedaan
words, gevolgd van eenige aanmerkingen, zoo over het
Book
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Boek der Ilandelingen, als over de beide Apostolifche
Brieven . Vervolgens, onder de hoofdverdeeling, die
Geloofsleer ten titel draagt, geeft de Eerw . Schrijver,
met vereischte uitvderigheid en aanwijzing der tek[ten,
bet gevoelen van aulus op, over de Goddelijke Open .
baringen en over God ; voorts, wat hij wegens de Engelen, en inzonderheid over den Mensch, voordroeg ;
daarna wordt des Apostels denkwijze over Jezus Christus en de Verlosfing, en eindelijk die over de Opflanding en het laatfie Oordeel opengelegd . Korter, en
min volledig, of doordien nu bet voorfcel hem bet meeste bond, behandelt D E KE I z E R de andere hoofdverdeeling, wegens de Zedeleer van aulus ; en gewaagt
hij eerst van de Christelijke verpligtingen, verder van
het grondbeginfel, drangredenen en hulpmiddelen .
Met ongemeene naauwkeurigheid en zorge vindenwij
bier alzo') de Vraag van het Genootfchap beantwoord ;
een a :.ntal aanhalingen en uirweidingen ter toelichting
ear . :Icier b,toog van zijne gevoelens, geplaatst achter
C!t e -car ; ro f , draagt blijk van 's mans belezenheid in
de ~'ictt, ;,: :c t;odgeleerde en uitlegkundige werken,zoo
als ook van meest vermaarde Duir.;
c
.,
fc
. Boven,lien fl :raalt zijne ervarenheid en gezond
ooh ',le-_i door in deze Aanteekeningen , vooral bij de verklaring van meer of min moeijeliike Bijbeltekften, waartoe zich D E K E I Z E R inliet . Dikwerf ook beftrijdt hij
daar met mannenkracht, en zegepralend, de Neologie
der Duitfchers, meest de groene en raauwe f}ellingen
van rofesfor J . A . L . W E G S C H E I D E R, in diens
Inflit . Theol. Christ . Dogm . ~Halle, I8I5) der geleerde
wereld opgedischt met fchaamtelooze ftoutmoedigheid
en leugenachtigen titel .
Zie daar een kort overzigt van deze rijsverhandeling,
die wij echter minder voor huisfelijke ftichting, dan
wel voor eerie nuttige beoefening van Christenleeraren
en kundige Bijbelvrienden aanprijzen . Want vermits
de ftijl door veelvuldig beroep op plaatfen der H . Schrift
words afgebroken, en bo endien de tekstwoorden zeer
E e 2
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zeldzaam zijn aangevoerd, heeft men gedurig noodig,
de Redevoeringen en Apostolifche Brieven na to flaan,
wanneer bet geheugen faalt, in zich de bedoelde woorden des Bijbels to herinneren . Hot is wel zoo, de getrouwheid van den Eerw . D E K E I Z E R verdenken wij
niet, en eigene ervarenis zoowel, als de goedkeuring
der Theologifche Faculteit to Leiden, verzekert ons
nopens deze bij bet Genootfchap bekroonde Verhandeling, dat zij niet afwijkt van hot Kerkbegrip der Her .
vormden, gelijk dat bier to lande op den gewijden kane
fel, en bij de meerdere vrijheid van fpreken en fchrijven, thans voorgedragen en aangedrongen wordt ; maar
zulks belet ons niet, bij meer of min betwistbare f'e1 •
lingen , fomwijlen to twijfelen, of zijn Eerw. den zin
van aulus altijd even wel gevat, en uit deszelfs woorden genoegzaam bewezen bebbe, wat wij gaarne toe .
Haan, dat ook andere Godgeleerden in hunne fchriften
als waarheid voordroegen . Dus komen ons de bewij.
zen, welke wij (§ 17) bier aantreffen, bij uitilek zwak
voor, omtrent de Goddelijke en menfchelijkeoftweeaerlei Natuur, welke n E K E I Z E K, naar bet voorbeeld
det Kerke, beweert, dat in Christus vereenigd zouden
geweest zijn ; zich daarop grondende, dat aulus dit
geheimzinnig gevoelen beguniligde, hetwelk, zoo wij
ineenen, eerst in latere eeuwen een twistappel is ge .
worden cnder de Christenen . Immers de titel van Gods
Zoon, of eigen Zoon, welken de Apostel, en geheel
de Schriftuur, den Heere, als den grooten, heiligen,
en ook door zijne geboorte van elken anderen onderfcheiden' Godsgezant, of pwolger in Jehova's rijk, toeeigenen, wettigt geenszins bet bef uit nopens zulk een'
band eener Goddelijk volmaakte en Jlofelijke Nattiur,
als zich bij ons niet denken laat . Maar ook, was deze
vereeniging reeds bij zijne geboorte daar in bet kind Je .
zus, waartoe, vragen wij met eerbied, daalde dan, bij
den Doop, de Ileilyge Geest op Hem van uit den Hemel neder? Voorts grondt zich zijn Eerw . op Rom . I :
3, 4, eu de tegenllelling aldaar , tusfchen den Zone,
„ go-
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„ geboren naar den vleefche uit den zade Davids, en
„ Hem, naar den geest der heiligmaking, krachtigl?jk
„ bewezen Gods Zoon to z-ijn uit de opftanding van
„ den dooden ." Wij aaan, om niet to redeziften,
eenigzins toe, dat bier eene foort van tegenftelling zij
tusfchen hetgene Christus , als mensch befchouwd , met
ons gemeen had, en dat verheven onfchuldige, heilige
en Gode gehoorzame, waardoor Hij reeds , v66r zijnen
dood, -n zijn leven en lijden zich kenteekende, in den
Bijbelfchen zin , bij uitnemendheid, een of wel de Zoon
Gods to zijn . Echter gevoelen wij niet, dat aul us,
dit fchrijvende, aan eene tweederlei Natutir dacht ; hij
immers noemt ,, den Christus naar den vleefche even„ zeer Gods Zoon (vs . 3), als denzelfden, die, naar
„ den geest der heiligmaking, krachtig .lijk bewezen is
„ zulks to zijn," (volgens vs . 4 .) Waartoe dan deze
haarkloverij ? Of is dan niet bet fl ;roffelijke deel van den
Heiland nit het graf verrezen, en opgevaren teii lie •
mel? (*) Schrijft zelfs de Apostel niet elders, dat wij,
de gezaligden, aan zijn „ heerlijk ligchaam" geli;kvormig worden zullen ? Terwijl wij daarentegen gelooven
en vast(tellen, dat God, hoe weinig van ons gelzend
in zijne

Natuur,

door geenerlei bekleed(el omliuld, en

volgens de woorden van jezus „ een Geest" is . Ten
laatite voert otze Schri ;ver Rom . IX : 5 aan, om to be .
wij(*) Vit Hand . XXII : '4 befluit zijn Eerw ., b l . I S r, alsof
aulus, door to zeggen, „ dat God Hem gegeven had den
„ Regtvaardigen to zien, en de femme nit zijneu mond to
„ hooren," had willen aanduiden, dat Christus, ook als
znensch, leve in den Hemel . Dit° toch weten wij met t Kor .
XV in bet geheel niet to rijmen ; en eene enkele verJchijning
van den verhoogden Heiland, welker wezenlijkheid Wij Diet
betwijfelen, is zeker Diet toereikende, oar daarop zoo vreemd
een befluit to bouwen . Het aannemen van de gedaante des
Regtvaardigen, en fpreken tot aulus , (welk vermogen Die .
mand den Zone betwisten zal , die aan de regterhand des Vaders zit) was genoegzaam voor bet does der roeping des
Apostels ; ook zeggen zijne woorden Diets meer .
Ee 3
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wijzen, dat Christus aldaar God zoude genoemd worden . Wij konden in tegendeel bet oordeel van E R A S11 u s hem voorwerpen ,ons beroepen op o R I G E N E S,
en betoogen , dat het oudtijds voor een kettersch gevoelen der Gnostieken gehouden werd, zoo iemand ftel .
de, „ dat Christus God ware, boven alien teprijzen ."
Zoo verfchillen menfchen en tijden! Wij antwoorden
alleen,dat zoo twi/felachtig eene piaats,onzes inziens,
nets beflist, en alzoo veiliger naar de doorgaande leer
der Eenheid Gods dient uitgelegd to worden . - Wij
liebben daarom to liever ftilgeflaan bij dit leerftellige,
alzoo wij ontwaren, dat bet den Eerw . Schrijver in
menige duisterheid en verwarde denkbeelden gewikkeld
heeft, waaruit zijn eigen gezond verf{ and -hens niet vermogt to redden , en dewijl wij ongaarne de Evangelicleer, dat licht der wereld, omwonden zien in fchoolfche geheimzinnigheid der vroegere eeuwen . Men zie
onder anderen bl . i,6t , 164, 179 en elders .
Ook omtrent andere punten , als de Verlosfingsleer
en de verdorvenheid der menfchen, gelijk omtrent aulus herhaalde vermaningen, om geheellijk van denk- en
leefwijze to veranderen bij de bekeering tot Christus,
zijn wij bet niet in alles eens met den Schrijver, en
badden ten oogmerk, eene en andere bedenking aan to
teekenen ; maar wij moeten ons bekorten, en vragen
alleen, omtrent bet laatfie, of Rom . III : 9 .-so op al
wat mensch beet, in bet algemeen, gelijk zijn Eerw .
op bI . 115 flelt, toepasfelijk zij, dan wel inzonderheid
op de l Ieidenen en Joden doele , in de tiden van den
Apostel? alsmede, of zij, die onder Christenen ziju
opgevoed, bij hunnen Doop of aarneming in de Ge .
meente, alzoo van denk- en handeltivijze moeten veranderen, als aulus vorderde, en ook zijn Eerw ., bi .197,
fchijnt to vorderen ? Dan, bet vermelde zij genoeg,
om dit fluk to doen kennen aan onze Lezers, wien bet,
den Gddgeleerden met name, voorzeker niet berouwen
zal s hetzelve (ondanks de bepaaldheid van den inhoud ,
uit
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nit bet voorftel ontflaan) als een kort begrip en regel .
matig verlag der Geloofs- en Zedeleer van aulus
aan to nemen en to gebruiken .

Uren, aan den Godsdienst gewBjd. Uit het Hoogduitsch,
naar den derden, verbeterden Druk, door j . iuM . L .
redikant te Amf erROLL, Evangeliesch Luthersch
dam . I/le en Ildc Deel. Te AmJlerdam, by ten
Brink en de Vries . 18tg . In gr . 8vo . Te zamen
XXIV, 797 BI- f 7-4- :

de menigvuldige ftichtelijke boeken, welke de
Duitfche Letterkunde in de laatstverloopene jaren heeft
opgeleverd, bekleedt bet bovenflaande werk eene voorname plaats . Hetzelve werd, als weekblad, in bet
noodlottig tijdperk van 18e9, onder den eigenaardigen
titel van Stunden der 1lndacht, begonnen, gedurende
zes achtereenvolgende jaren voortgezet, en in xS16
voltoold, met bet loffelijk oogmerk, om, bij den druk
der tijden, belang(telling in den Godsdienst op to wekken, om dwalenden to regt to wijzen, en bedroefden
to vertroosten . Schoon bet werk gefchreven was met
bepaalde betrekking tot de tijdsomftandigheden, en dus
bij eene gunflige wending van zaken minder doel moest
treffen , de aftrek was zoo flerk , dat bet zelfs in dezen gebrekkigen vorm werd herdrukt . Na then tijd
heeft de Schrijver bet boek geheel omgewerkt, en meer
ten algemeenen gebruike gefchikt gemaakt . Hij rang .
fchikte de verfpreide overdenkingen nit de achtjaargangen van zijn weekblad onder zekere rubrieken ; hij ver.
zamelde alles, wat in bet algemeen tot ftichting van
Christelijke buisgezinnen Icon verflrekken -- wat in bet
bijzonder voor den jongeling of bet meisje in derzelver
eigenaardige betrekkingen -• wat voor den godsdienfti .
gen natuurbefchouwer --- voor den lijdenden, die zijn
oog naar de eeuwigheid verheft--of voor den Christen
belangrijk was, die zijn hart door bet overdenken der
lot .
E c 4
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lotgevallen van zijnen Godsdienst wil veredelen en hei .
ligen ; en op deze wijze ontflonden de vijf afdeelingen,
waarin bet oorfpronkeliik werk is gefplitst, en welke
door bijzondere titels achter den algemeenen worden
vermeld . Het geheele werk beflaat nit acht deelen,
waarvan de vier eerfle de eerfte afdeeling uitmaken,
terwijl elke der volgende afdeelingen in een deel is vervat . Hierdoor verkreeg bet boek eene doelmatiger inrigting, die bet gebraik van hetzelve gemakkelijker
inaakte, en de veripreiding zoo aanmerkelijk bevorderde, dat de eerfle uitgave van ;coo exemplaren binnen
eenige maanden was uitvi~rbcht, en er nu reeds een
vljfde druk is verfchetlen . Een verbazende opgang voorwaar, die aan weinig bocken mogt ten dcel vallen .
Doch deze ongemeene goedl:euring wordt verklaarhaar,
zoo men de wezenlijke verdienilen van bet werk in aaninerking neemt . Deze verdienrlen zijn door alle beoordeelende tijdfchrifteai van Duitschiand volwondig erh,end ; de loffpraken zijn, van de uitgave des eerilen
deels, tot op de verfchijning van het laatfle, niet vet.
flaauwd, en bet publiek heeft door den bovengemelden
ongemeenen aftrek zijne flem bJ dit gunflig oordeel gevoegd . En waarlijk, bet kon nict anders, of het oordeel over dit boek moest zoo gunflig uitvallen bij lien,
die prijs flellen op verlichte Godsdienstkennis en echt
Christelijke flichting . Rec . althans aarzelt niet, aan dit
bock den prijs toe telZe-nnen boven alle (1ichtelijke huis- en
handboeken,die er fadert vele jaren in Duitschland ver .
fchenen en in onze- taal zijn overgebragt . Volledigheid
is bet eerfle kenteeken van dit werk . Men behoeft de
vijf bovengenoemde afdeelingen flechts in to zien, om .
Rich to overtuigen, dat deszeifs inhoud zich uitflrekt
over alles, wat voor den mens.ch, in de natuur en in
de wereld, in zijne betrekkin tot God en zijne medern -enfchen, bij de veelvuldige wisfelingen van dit leven,
met opzigt tot de eeuwigbeiti, tot de leiding van ons
geflacht door de openbaringen, belangrijk is . De geest
van het bock is rein, zedelijk en godsdienflig ; bet is
even

AAN DEN GODSDIENST GEWIJD .

41 3

even vrij van dweeperij, als zuiver van koude leerflellige Godgeleerdheid ; bet onderwijs ftaat gekenmerkt
door duidelijkbeid en bevatteliikheid ; bet fchildert met
gevoel en warmte ; bet roert en treft bet hart met ongemeene kracht, en bet verheft en ffiicht door den echt
Evangelifchen zin, die allerwegen doorflraalt . Hoe veel
geleerdheid en belezenheid er tot bet fchrijven van zullc
cen werk ook vereischt werd , de Auteur pronkt met
deze hoedanigheden niet, maar built ooh den eenvoudi .
gen en minkundigen onderwijzen cn ftichten . J)aaren .
boven onderfcheidt het boek zich allervoordeeligst door
den geest van gematigdheid en algemeene Christelijke
liefde ; nergens worden gefchijpunten behandeld, of
van ter zijde aangetast ; de hoofdwaarheden des Evangelies liggen overal ten grondflage, en zelfs dt.ar, waar
hieromtrent eenig verfchil van be ;rippenbeerscht,verbant de geest der liefde alles , wat flechts eenigen aanhoot kon geven, en doet de praktikale zijde van de eene
of andere waarheid zoo duidelijk uitkomen , dat alle
Christenen zich met de woorden van den Schrijver moe .
ten vereenigen, en dat de ware Katholijk, de getrouwe
zoon der kerk, bier evenzeer voedfel vindt voor zij.
nen geest en zijn hart, als de regtgeaarde rotestant .
Het werk bevat en omvat de zuivere leer van Jezus ;
zoo als 1113 dezelve op aarde heeft verkondigd ; bet is
eeniglijk beftemd ter bevordering van waar Christen
dour, en diensvolgens ten gebruike gefchikt van alle
Christenev,zonde•r eenig verfchil van geloofsbelijdenis :
een kenmerk, waardoor bet zich, naar bet oordeel van
Rec ., allergunfligst onderfcheidt van alle Godsdienftige
handboeken, die hii ooit heeft leeren kennen . A11deze
wezenlijke verdienflen worden niet weinig verhoogd
door de edele, fchoone en duidelijke taal, waarin bet
werk is gefchreven.
De Schrijver is, in weCrwil van alle gisfingen, ge .
beet onbekend . Er bcflaan waarichijnlijk bijzondere redenen, die hens weerhouden, zich to openbaren ; en
deze redenen laten zich zeer wel gisfen , zoo bet alge .
meen
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mecn gevoclen waar is, dat hij tot de Rootttsch • katho
lijke kerk behoort . Deze onbekendheid zelve en veelvuldige plaatfen in bet bock maken deze gisfing, naar
bet gevoelen van Rec ., zeer aannemelijk ; welke gisfing
niet weinig verfterkt wordt door ellendige, vuilaardige
fchotfchriften , uit den regten boek van her Duitfche
apismus tegen deze vrucht der zuiverfte Godsdienftigheid uitgegeven , waarin dezelve als een verk des Satans
wordt uitgekreten . Men heft her boek aan menig' doorluchtigen perfoon der katholijke kerk in Duitschland
toegefcbreven ; dock alles is to onzeker, dan dat Rec .
vrijheid zou hebben, bier namen to noemen .
Na zoo veel tot lof van het boek in bet algemeen to
bebben gezegd , behoeft Rec . wel niet to verklaren ,
dat hij zich over de uitgave van hetzelve in onze taal
heeft verheugd, en dat her hem tot wezenlijk genoegen
verftrekt, de twee eerfte deelen van deze vertaling aan
to kondigen, en alzoo lets bij to dragen, om bet werk
merbekndtomaken,enweligtenigewnke togen
ven, die bij de bewerking der volgende deelen misfchien
niet geheel rutteloos zouden kunnen zijn . Bij dezen algemeenen lof, then her boek heeft verkregen , kan bet
met reden overtollig worden geacht , den inhoud van
deze twee deelen in de vertaling to beoordeelen, en
meent Rec . met de opgave van de behandelde onderwerpen to kunnen volftaan . Zie bier den inhoud der
beide deelen, elk derzelve in vijf en dertig afdeelingen .
-- Rerfle deel . De huisfelijke Godsdienst . De openlijke
Godsdienst . De huisfelijke vrede . Tevredenheid met on .
Zen ftaat . Genot der vreugde . De fpeler . Her oordeel
der wereld. Net uur der verzoeking . ligten jegens de
dieren . De kracht des gebeds . De ftrijd der pligten . De
eed . Het liidende vaderland . Zelfkennis . De ondankbaar .
heid . De Voorzienigheid . De vreemdeling. De weelde.
De wraakzucht . Schijn en wezen . Verfchil van Geloofsbeliidenis . ligten jegens lieden van eene andere
geloofsbelijdenis . Zucht voor bet algemeen belang . I-iet
valt niet zwaar, een Christen to zijn . Bedaardheid .
lig-
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ligten jegens de dooden . De doop . De goederen des
geluks . Eerbied voor vreemden eigendom . Zachtmoedige menfchenliefde . Vrees voor de toekomst . De Christen in de uren zijner uitfpanning . Laauwheid in bet
Christendom . Bevordering van eenvoudighei :i der zeden . De klippen der vriendfchap . -- Tweede deel . De
eeuwigheid des Goddelijken woords . De weldaden der
eenzaamheid . Wereldfche fchranderheid en Christelijke
wijsheid. Beoordeeling van de gebeurtenisfen des tijds .
Wijsheid bij bet geven van aalmoezen . De Christen en
zijne tegenilanders . Zorg voor aardfchen eigendom .
Voorzigtigheid in bet fpreken . Het huwelijk . Vervolg.
Eenvoudigheid des geloofs . Openlijk goeds werken . De
kunst, om gelukkig to warden . Bettendigheid van den
Christen . Godsdienitige aandacht. De ouderdom . Geheime bronnen van vijandfchap . De Christen in den
drang van bet gewone leven . Vervolg . De Goddelijke
naam. De vrijfpreking van den zondaar voor God . Achting voor elken Band . Zonde en onwetendheid . De
Christen en de tijden . De nijd . Het geloof en de werken . Werken en geloof. Verkeerde huishouding . Ver .
lichting. Vervolg. De Taster . Onvergenoegdheid met
bet tegenwoordige . Regtmatige en onregtmatige eigendom . Geestelijke hoogmoed . Liefde en eerbied voor God .
Meer komt hier in aanmerking de wijze, waarop bet
werk in onze taal is overgebragt . Zoo als bet nu voor
ons Jig , onderfcheidt bet zich in eenige bijzonderheden van bet oori'pronkelijke ; en deze bijzonderheden
zal Rec. kortelijk opgeven, ten einde bet goede en bet
minder goede, dat de vertaling naar zijn gevoelen be .
zit, open to leggen .
Al aantlonds mist Rec . in de voorrede van den Sclirij .
ver hetgene deze zegt over de fplitfing van zijn werk
in de bovengenoemde afdeelingen , alsmede de bijzondere titels voor de eerfle derzelve, w4artoe deze beide
deelen behooren . Het fchijnt derhalve , dat men van
bet plan des Auteurs is afgeweken, en voornemens is,
bet werk als een doorloopend geheel nit to geven . Welke
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ke redenen den Vertaler hiertoe hebben bewogen, begrijpen ivii niet,daair juist die verdeeling meer eenheid,
orde en zamenhang in bet werk heeft gebragt, daar de
onderwerpen zelve elke afdeeling zoo blijkbaar aanduiden, dat bet onmogelijk is dezelve to verbergen, daar
bet gebruik van het boek hierdoor niet weinig wordt
bevorderd, en de verlpreiding van hetzelve aanmerkelijk zou hebben kunnen worden verligt . De twee deelen van de vertaling bell-aan bet eertte en de helft van
bet tweede deel in het oorfpronkelijke .
Van meer belang acht Rec . bet weglaten der Schrif .
tuurplaatfen , welke in bet oorfpronkelijke boven elke
overdenking than , en den grondflag van dezelve uitmaken . Ook hiervan bevroeden wij de reden net . Elke
overdenking toch words uit bet een of ander gedeelte
der H . Schrift afgeleid, of daarmede in verband gebragt ; en, fchoon dit verband niet overal even hecht
ziin moge, (zoo als b . v. bij de zesde befchouwing van
bet eerIte deel, waar uit het verdeelen van 's Heilands
kleederen door het lot, Markus 1V : -4, de fpeelzuclit
in bet algemeen words afgeleiid) doorgaans echter vindt
men eene juiste en getrouwe opvatting van de woorden
des Bijbels . En bij zulk een verband tusfehen de woorden der H . Schrift en de overdenkingen is de uitdrukketijke vermelding van die woorden niet alleen aange .
naam, maar wordt zij zelfs een wezenlijk vereischte,
dewiji men daardoor van zelven words teruggevoerd tot
de ware bron van alle Christelijke tttchtiing . Ook zou
hierdoor de aanmerking vervallen, welke Rec . wel eens
tegen bet gebruik van Godsdienitige handboeken heeft
hooren maken, alsof dezelve nadeelig waren voor eene
gezette lezing van den Bijbel, ja de menfc-hen van doze
eerwaardige en loffelijke gewoonte afkeerig maakten .
Het zal daarenboven rnoeijelijk zijn , de Schriftuurplaatfen in bet laattte deel weg to later, daar dit deel eeniglijk is toegewijd aan befpiegelingen over de vestiging en
de Iotgevallen der Christelijke kerk, en vele overden .
kin-
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kingen bij uitfluiting bijzonderheden betreffen uit bet
leven van jezus en deszelfs Gezanten .
Tot de minder gewigtige bijzonderheden , waarin de
vertaling zich onderfcheidt, behooren ook de verzen,
welke in het oorfpronkeliike op de aanhaling der Schrif .
tuurplaatfen volgen . Deze verzen zijn geen berijmd
proza, geene ftichtelijke rumen ; maar bet is gewijde
poezij, welke hier fpreekt en fchildert, en den algemeenen inhoud van elke overdenking in weinige krachtige en bezielde trekken voorftelt . Wij hadden wel ge .
wenscht, dat men dit fieraad aan de Hollandfche uitgave niet hadde ontnomen ; doch wij willen gaarne erken.
nen, dat men hierover zees onderfcheiden kan denken .
Een alder verfchil tusfchen de vertaling en het oorfpronkelijke beflaat hierin, dat de eerfte bet fchoone
kenmerk, van een Godsdienllig handboek voor allc
Christenen to zijn , fchijnt to zullen verliezen . Deze beide deelen loopen alleen over zedekundige onderwerpen,
waarbij bet niet zoo zeer aankomt op verfchil van Gods.
dienftige begrippen ; maar zelfs bier heeft de Eerw,
Vertaler alle uitdrukkingen weggelaten, welke den lezer den eerdienst der Roomsch-katholijke kerk herin .
neren . Misfchien heeft men bij deze afwijkingen geene
ftellige bedoeling gehad ; maar inisfchien zijn deze uitlatingen ook met opzet gefchied , om , door de woorden van altaar, mis , biecht en rozekr ns, het grootst
lezend,d . i . bet rotestantsch publiek niet to ergeren :
doch, hoe bet ook zij, wij voor ons kunnen er onze
goedkeirring niet aan geven , daar alle Christelijke Ketk .
genootfghappen in dezen evenzeer moeten worden ge .
eerbiedigd . Zijn deze veranderingen met opzet ge .
maakt , en ftrekken zij tot voorfpel van grootere verfchikkingen, welke in bet vervolg to pas zullen komen bij
bet behandelen van de ftichting en de lotgevallen der
Christelijke kerk, dan zouden de rotestantfche Ver.
taler en het rotestantsch ubliek , waarvoor deze ver .
taling z66 werd bewcrkt, naar ons gevoelen, ongunflig aflleken bij den Schrijver van dit boek, die als een
ge-
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getrouwe zoon der Rooms ch-katliollikekerk,echterz66
fpreekt, dat hij aan de behoeften van allc Christenen
voldoet . Rec . heeft niet veel op met her omwerken
van boeken , die zoo duidelijk den ftempel dragen van
de eigenaardige denkwijze en gemoedsgefteldheid des
Schrijvers, daar bet hem voorkomt, dat de ware eenheid altoos verloren gaat . Nog minder, echter, kan
hij zulk eene omwerking goedkeuren , wanneer dezelve
niet, dan ten nadeele van de flellig verklaarde edele
bedoelingen des Schrijvers, kan worden tot ftand gebragt . En juist dit zou her geval zijn, zoo men den
algemeen Christelijken geest, die gees bijzonder Kerkgenootfchap huldigt, uit dit boek wilde verbannen .
Doch wij hopen, dat de kleine bovengemelde veranderingen, welke ons aanleiding gaven over dit punt to
fpreken, zonder bepaalde bedoeling zijn gemaakt, en
dat de Uren, aan den Godsdienst gewijd, even als de
Stunden der dndacht, zullen blijven een Godsdienflig
bandboek voor alle Christenen, zonder eenig verfchil
van geloofsbelijdenis .
De Vertaling zelve verdient in bet algemeen grooten
lof ; de overbrenging is doorgaans los , de ftijl gemakkelijk en vloeijend, de woordvoeging goed Hollandsch,
de taal zuiver, en maar zelden herinneren woorden,
zoo als kloekheid voor kloekzinnigheid, troonen voor
ten troop zitten, verluisteren voor vervrolijken enz . , dat
bet boek uit her Hoogduitsch is overgebragt .
Hier en daar is her Rec . voorgeko,nen, dat de Eerw.
Vertaler bij her overbrengen to veel vrijheid heeft genomen . Ben boek, dat door een zoo bekwaam man is
gefchreven, als de Auteur toont to zijn, en dat nu
reeds zesmaal zorgvuldig is nagezien en verbeterd, mag,
naar ons oordeel, op de grootee getrouwheid bij eene
vertaling aanfpraak maken . Daarenboven is deze vrijere
vertaling wel eens nadeelig voor de duidelijkheid , zoo
als b . v. in de rsde Overdenking van bet Ilde Deel,
welke uit bet IIIde van bet oorfpronkelijke genomen,
en bier is ingelascht in plaats van eene befpiegeling
over
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over verfch~ningen van afgefdorvenen en voorgevocleris,
die (waarom , weten wij niet) geheel is weggelaten .
Aldaar lezen wij, (bl . 169) dat de ware Godsdienftige
aandacht door geene kunst words to weeg gebragt, en
dat bet houden van bedeftonden , bet vouwen der banden enz . nog geene aandacht zal voortbrengen ; terwijl
er bijkans onmiddellijk op volgt : „ De kiagt van vele
Leeraars over gebrek aan aandacht bij hunne toehoorders is niet zelden eene befchuldiging, die bun zelven
tot last komt , dewiji zij ligtelijk zelve de oorzaken van
dit gebrek kunnen wezen, door aan hunne voorftellen
niet de kracht , de levendigheid , de bevalligheid en waardigheid to geven , welke de getnoederen konden innemen
en boeijen ." Rec . vindt bier eenige tegenftrijdigheid ,
daar de Leeraars toch kwalijk befchuldigd kunnen worden, indien bet uiterlijke niets afdoet ter opwekking
der aandacht . Dit wordt wel eenigzins verholpen door
bet bijgevoegde : „ hoewel bet uitwendige een middel
zijn kan, om de aandacht to bevorderen ;" doch er zou
meer duidelijkheid en vastheid van redenering in het geheel heerfchen, zoo de Vertaler de volgende woorden
van bet oorfpronkelijke in bet Hollandsch mede had
overgenomen : „ Houdt vrij uwe bedeftonden - dit
brengt nog geene aandacht voort, hoewel bet een middel is , om ons, tot aandacht to wekken, of eene wer=
king der inwendige aandacht op ons ligehamelijk geftel,
om alle verftrooijing van ons of to weren . De aandacht
moet van binnen naar buiten werken, en kan geenszins
door uitwendigheden in bet gemoed worden voortgebragt . Offchoon zulke uitwendige bedrijven de wezenlijke aandacht niet doen ontflaan , of derzelver plaats
kunnen vervangen, zij zijn echter geenszins to laken,
maar verdienen alien lof. Zij bretlgen ons, vooral in
groote vergaderingen , aan de vereering van God ge.
wijd, voor den geest, wat er gefchieden zal ; zij beletten, door de langdurige gewoonte, alle nadeelige verilrooijing, waarvoor wij in eene talrijke vergadering meer
blootftaan, dan in de eenzaaruheid ; ja, daar bet uit.
wen .
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wendige, dat wij menfchen door onze zintuigen ont •
waren, veel invloed heeft op ons gemoed, zoo hebben
wij allezins reden to gelooven, dat zulk een ftatig bedrijf, hoewel de aandacht niet voortbrengende, echter
bet hart daartoe voorbereidt en daarvoor genegen maakt ."
Wij hopen door bet bovenitaande iets to hebben bijgedragen, om de verfpreiding en bet gebruik van dit
uitmuntend boek to bevorderen . Mogt bet in veler
llanden zijn, en overal die vruchten kweeken, welke
Rec . in zijnen werkkring daarvan heeft mogen zien !

Disfertatio Medica inauguralis : de llngina olypofa,
quam &c . defendet G. H O IJ E R , Briellanus. Lugd.
Batav . apud H. W. Hazenberg, sun .

B ij bet lezen van den titel dezer verhandeling ont .
ftond bij ons reeds de vraag : wat kan men voor nieuws
verwachten omtrent een onderwerp, waarover in de
laatfte jaren zoo veel en zoo uitmuntend gefchreven
werd ? Wij konden en mogten ons niet anders voorflellen, dan daarin opgegeven to vinden de verfchillende
meepingen, zoowel omtrent den acrd dier belangrijke
ziekte, als omtrent derzelver bebandeling . Jlierin is
onze verwachting niet to leur gefteld ; de fchrijver toont ,
alle werken over de Angina olypofa met aandacht en
vrucht gelezen to hebben, en geeft bet hoofdzakelijke
daarvan kortelijk op . Hij verkiest de verdeeling van
eene catarrhale en inflarutuatoire boven alleandere . Vol .
gens ante herhaalde waarneming, is deze wel de ware ;
en al zijn er tusfchenbeide geringe afwiikingen in de
form dier ziekte ; zoo kunnen dezelve evenwel meestal
onder eene van die twee hoofdfoorten gerangfchikt wor .
den . Zoowel in een theoretisch als praktisch opzigt
heeft deze verdeeling de meeste waarde, en daarom
geeft de fchrijver ook eebe vrij uitvoerige Dia&nofia op,
waarop bet vooral in die ziekte aanikomt .
In
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In bet praktifche gedeelte dezer verhandeling bepaalt
rich de Heer H o IJ E R bijzonderlijk tot de meest ge •
bruikelijke middelen, vooral tot de plaatfelijke bloed •
ontlastingen en bet kwik, en roemt vooral bet laattle .
Het fulphuretum calcis, zoo flerk aangeprezen, maar
zoo weinig aan bet oogmerk voldoende, wordt niet aan
de hand gedaan, mogelijk wegens bet geringe nut van
dit middel .
Wij kutinen niet ontveinzen, dat wij van den fehrijver verwacht hadden,dat hij met meer lofvandedamp .
baden, fumigation en andere plaatfelijke heilzame middelen gefproken zoude hebben ; doch de geheele verhandeling draagt de kenmerken , van met eenige overhaasting vervaardigd to zijn , waaraan wij ook de veld
taal- en drukfouten toefchrijveu .
1Iandleiding tort de kennis der eating met Koepokflof,
voornamelijk ter inlichting der I-leelmeesters ten platten lande onder haar resfort, opgefeld en uitgege •
Yen door de provinciale Commisfse van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzigt, re iderende to Dordrecht .
Te Dordrecht, bij Blusfe en van Braani . 2819. In
gr . 8vo . 6o Bl. f : - 16-

VY ij zijn de uitgave van dit klein maar zaakrijk werkje
verfchuldigd aan de menigvuldige en herhaalde aanvallen , welke de weldadige Koepokinenting, In onderfcheidene gedeelten van ons vaderland, zoowel als in
andere landen, in deze laatfle dagen, heeft moeten nitflaan . De voorbeelden van kinderpokken bij met koe .
pokflof ingeente voorwerpen, bet verfcljijnen en de
zeer algemeen.e verfpreiding van zekere bastaard-kin .
derziekte, welke zelfs door Artfen met de gewone verward wordt, en aanleiding geeft tot onregtmatige vermenigvuldiging der voorbeelden van onvoldoende beveiliging door de koepokken, dit een en ander maakte bet
noodzakelljk, den Heelmeesieren ten platten lande eerie
kor'
ztOEEsr;5CH, 1920 . r e, Ia.
F f
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korte, duidelijke en bepaalde handleiding to geven,
waaraan zij zich veilig konden houden ; en dit gefchiedt
in dit gefcbrift zoo voortreffelijk, dat wij deszelfs algcmeene verfpreiding aan elk, die er gelegenheid toe
heeft , ten hoogte aanbevelen . De Schrij.vers handelen, in 9 afdeelingen, Io. over de ontdekking der koepokfl:of en derzelver enting, no. over de inlandfche koepokftof en derzelver gelijkvormigheid met de Engelfche,
3o.-.So . over de voorzorgen, bij de enting in acht to
nemen, 60 . 70 . over de verfchijnfelen, voorkomende
bij de ware en valfche koepok, 8 o. over de zoogenaamde valfche kinderpokken (varicellae) , 9o . over die bij .
zondere wijziging der kinderziekte, welke fomwijlen bij
met koepokftof geente voorwerpen voorkomt, en door
de Schrijvers to regt als een bewijs van flechts gedeeltelijke werking der koepok wordt aangemerkt . Daarom
hechten wij, met de Schrijvers, meer belang, dan ge .
woonlijk gedaan wordt, aan de keuze der voorwerpen
ter inenting, en houden, in alien geval, bij eene geringere werking, de overenting voor noodzakelijk . Wij
zouden echter aan de door de koepokflof gewijzigde
kinderpokken eer den naam van bastaard- of ontaarde
kinderpokken geven, dan aan de varicellae ; eene ziekte, die met dezelve niets gemeens heeft, dan den uiterlijken fchijn .

De llarde en hare Bewoners, volgens de nieuwlie Ontdekkingen, enz . Naar het Hoogduitsch van E . A .
W. V O N Z I M M E R MA N N . Met
laten . hde Deel.
Te Haarlem, bij F. Bohn . 2819 . In gr . 8vo. X
en 4-S Bt. f 3-18- :

M

et dit Deel van Z I M M E R M A N N'S werk begint
de befehrijving van bet Spaanfche Bmerika, ten minfte
zoo als bet nog v66r eenige jaren was : want men weet,
dat de Anglo - flmerikanen thans i•e gt op Florida meenen
to
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to bezitten , en bet zelfs door de wapenen hebben bezet ; hoewel Spanje Dog de bekrachtiging van bet des ,
wege geflotene verdrag blijft weigeren. Vooraf gaat eene
vergelijking van denzelfden aard, als ons reeds in bet
voorgaande Deel is voorgekomen , natnelijk van .4merika met bet nude Halfrond, welke geheel en al ten voordeele des laatften en ten nadeele des eerften uitvalt ;
men plaatst de planten zoowel als de dieren , ook de
menfchen, der Nieuwe Wereld in cen zeer ongr,nflig
licht . Zoo echter bet klimaat voor de ontwikkeling
van den mensch zoo fchadelijk is, vanwaar komen dan
die groote mannen onder de geborene -4merikanen, maar
afflammelingen van Europeanen, een F R A N K L I N, een
WASHINGTON, een JEFFERSON? (om nu vans
anderen Diet to fpreken .) Hebben ook de Mexikanen
ten time van c o a T E Z geene voorbeelden van den
hoogfl:en graad van heldenmoed en ftandvastigheid gegeven? Wat bet dierenrijk aangaat, willen wij bet ftelfal
der minderheid van bet vierde Werelddeel geenszins
ontkennen : ook omtrent den mensch heeft bet veel
fchijn ; want de inboorlingen, die de Europeanen er
vonden , hadden op verre na then graad van volmaking
in kunften en wetenfchappen Diet bereikt, welken men
hij vele volken van ons Halfrond aantreft ; zelfs bet
ijzer en de huisdieren waren hun onbekend, (de Llama
uitgezonderd ;) doch men kan zulks, dunkt ons, even
goed als een gevolg van de latere bevolking, door
onbefchaafde flammen nit Noordelijk dzie, als van bet
ldimaat , aanmerken . Hoe bet zg , deze vergelijkende
Inleiding is uitmuntend bewerkt, en eindigt (als terproeve van de minderheid in kracht van de eruanen en Mexikanen beneden de Europeers) met een verhaal van de
ontdekking en verovering dier beide Rijken .
Het fchoone en vruchtbare, maar onder bet vadzlge
Spaanfche Befluttr wegkwijnende, Florida wordt daar •
op befcbreven . Op bet geleide van
A R T RAM en
ROBIN, leeren wij eenige der merkwaardige planten
en dieren van hetzelve kennen . Onder de twintigjarige
F f 2
Re-
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Regering der En,gelfchen (1763-17S3) begonnen de
zijdeteelt en de wijnbouw, door Grieken nit de Levant
aangebragt, reeds voortreXclijk to bloeijen ; maar Sparaje kreeg bet land terug, en de adem des floods vernielde deze fchepping der nijverheid . Laat ons danhopen,
dat deze landitreek eerlang voor goed nit de boei ;en eener
zulkeRegering zal verlost zijn, of dat, bij hare langere
weigering, om een land of to ffaan, hetwelk zij reeds
niet meer bezit, bet Noord-4nerikaanfche Geweenebest, door krachtdadige pogingen, de vestiging van
vrijheid en volksgeluk in de overige Spaanjche Volkplantingen zal befpoedigen ! (*)
Tot deze laatfte, die zich niet minder dan 79 graden
in de breedte, of meer dan I9oo uren van bet Noorden
tot bet Zuiden , uitftrekken, gaat Z I M M E R M A N N
thans over, na vooraf nog een kort overzigt van de
landen tusfchen Florida, Louifiana, Nieuw-Mexico en
den Misfisfipi en Misfouri to hebben gegeven, (hetwelk
eigenlijk in bet voorgaande Deel behoorde, maar, uit
hoofde der berigten van den Majoor I K E , die de
Schrijver toen nog niet moet gekend hebben, eerst bier
geplaatst is .) l3ij Nieuw-Spanje (met influiting van
Nieuw-Mexico) is H U M B O L D T (Esfai fur la Nouvel .
le Espagne) de hoofdbran des Schrijvers ; en inderdaad
zou men moeijelijk, zelfs over eenig land van Europa,
ten werk kunnen aanwijzen, met zoo veel grondigheid,
kennis van zaken en bevalligheid gefchreven, als drt
gewrocht van den grootften Reiziger onzer Eeuw . Nob
tans worden ook de berigten van
I I{ E ,
AGES,
THIERRY DE MENONVILLE, CLAVIGERO,

(een' geboren' Indiaan) zelfs van G E M E L L I C A Ri en den ouden goeden Engelfchen Mornik G AGE ,
niet verwaarloosd. De rovincien van Nieuw- Spanje
worden in de volgende orde (van bet N . naar bet Z .)
be-

R E R

(*) Mogt de finds in Spanje voorgevallene groote Gebeurtenis, zoowel voor die Volkplantingen, als bet Moederland
zelf, heilrijk zilu! Redact.
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befchreven : Nieuw- Mexico, Nieuw - Biscaijen ofD u .
rango, Sonora of Nieuw-Nttvarre, en San Luis de
otofi, in de eigenlijke rovincie van then naam, Co .
hrhuila en Texas, gefmaldeeld, (welke laatfle door bet
Franfche Champ d'Zfsle onlangs eenige vermaardheid
bekomen heeft) in de gematigde luchtflreek ; en Zaca .
tecas , Guanaxuato (beide fchatrijk aan zilver ; de hoofdflad der laatfl :e, eene der aanzienlijkfte mijnfteden in de
wereld, heeft met de onmiddellijke omftreken 70,000
inwoners), Guadalaxara, Valladolid of Mechoacan
(met denzonderlingopgekomen'vuurberg Y orul),Men
xico (met de hoofdftad, door 137,000 menfchen bewoond,
waarin zeer vele, ook wetenfchappelijke, inrigtingen
worden gevonden, met de belangrijke haven van Acapulco aan de Zuidzee, en twee vuurbergen, hooger
dan de Mont - Blanc) , uebla de los Angelos , (de oude
Republiek Tlascala ; de volkaan opocatapatt, reeds bij
Mexico vermeld, wordt ook bier opgegeven) Oaxaca
of Guaxaca (met vele gedenkftukken der nude bewoners) , Vera Cruz (aan de Atlantifche Zee , bet middelpunt des handels van Nieuw-,Spanje met Europa,
met den geweldigen vuurberg van Orozava, ruim 16coo
voet hoog, en den berg Cofre de erote), Merida of
bet Schiereiland Tucatan, alle in den heeten Aardgordel gelegen . Door eene zonderlinge ftaatkundige (geenszins natuurlijke) afdeeling, is bet ten Zuiden daaraan
grenzende Koningrijk Guatimala niet mede onder
Nieuw - Spanje begrepen , hetwelk anders bet geheele
groote Schiereiland , van de landengte van anama tot
bet eigenlijke vaste land van Noord-Amerika, zou be»
vatten . Hier verlaat H U 1 B o L D T den Schrijver, die
dit onherftelbare gemis eenigzins nit de reeds boven
gemelde oudere Schrijvers, en de berigten van eenige
Engelfchen, die de vestigingen van hunnen landaard
aan de Mosquito-Baai hebben befchreven, moet zoeken
to vergoeden . Vandaar, dat ook de fcbildering van
Guatimala, met deszelfs merkwaardigen vuur- en waterberg, en de aangrenzende rovincien Nicaragua
F f 3
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(waar, zoo bet fchijnt, wel eene vereeniging der beide
Wereldzeeen to bewerken zou zijn , die der zeevaart en
den handel onberekenbaar veel tijd en moeite kon uit .
wirlnen) en Costa Ricca, fchraler is uitgevallen, dan
anders wel bet geval zou geweest zijn . Zeer belangrijk
is bet hierop volgende f1lgemeene Overzigt van NieuwSpanje, deszelfs Jigging en Iuchtttreek, zijnde ongemeen gematigd, bier en daar zelfs koel, en this gezond
door de hooge bergketen to midden des lands , maar
verilikkend beet en vochtig, derhalve ook ongezond,
op de kusten der beide Zeeen, in bet algerneen gefchikt
tot allerlei voortbrengfelen , waaronder bet goad en zilver in de fchatting der meeste menfchen, vooral der
Spanjaarden, de eerfte plaats bekleeden . Mexico, hetwelk voorheen den eerften rang in het bezit dier metalen verreweg aan eru moest afilaan , is thans bet rijkite land der Aarde in die zoogenoemde edele metalen.
In bet begin dezer Eeuw (toen zekerlijk de mijnen , door
de binnenlandfche rust, beter dan thans bearbeid werden) ttond de jaarlijkfche opbrengst van Nieuw- Spanje
tot eru als a3 tot 6, en tot geheel Zuid-''merika,
zelfs Brazilie medegerekend, als 23 tot 4J ; terwijl gebeel Amerika meer dan voor twee honderd yes en dertig Millioenen, Europa en Noord- .4zie daarentegen
to zamen ilechts drie en dertig Millioenen iaarlijks opbrengen . Onder de fchatten van bet plantenrijk, meer
wezenlijk en duurzaam dan zilver- en goudmijnen,
wordt voornamelijk gewag gemaakt van de maiz, den
aardappel, de maniok, en de pifang ; bet campeche .
bout, (hetwelk de Engelfchen langen tijd bet voorregt
genoten, op de Atlantifche zeekust to kappen) de cacao,
de vanille, en de cheirodendron, als bijzonder eigen aan
dit land, worden meer uitvoerig befchreven . Nog ]anger vertoeft de Schrijver bij de cochenille , eene foort van
fchildluis, die op de cactus opuntia huisvest, en die
kostbare roode verfftof oplevert, welke de kermes verdrongen beeft, en ons bet gemis van bet purper der
Ouden niet meer doet betreuren . (Wij vinden de cactus-
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tus -foort, waarop bet dier voornamelijk huisvest,bier
doorgaans ropal gefpeld; dock T H I E R It Y D E M E N o NV I L L E , die dit belangrijk Infekt uit Nieuw - Spanje
naar St . Domingo overbragt, en bet beter kende dan
eenig antler Reiziger, fcbrijft gedurig nopal : ook on .
derfcheidt hij dat gewas , op hetwelk de cochenille bijzonder tiert, geenszins van de cactus opuntia, zoo als
Z IM M E R M A N N fchijnt to doen, maar befchouwt die
veeleer als eene bijzondere foort van dezelve .) Nog heeft
men eene foort van purperflak in Nieuw • Spanje, en
ook, volgens nieuwere Reizigers , in Brazilie, aangetroffen ; doch de geringe hoeveelbeid purper, die zij
bezit, maakt hetzelve to duur voor bet gebruik . Onder de visfchen is een groote rog zeer gevaariijk voor
de parelvisfchers . Geen' fchooner' vogel kent de Oude
Wereld, dan de 4mcrikaanfche colibri, in wel 70 oor.
ten, die ook bier vooral t' huis is. De lllexikanen gebruikten van deze en andere vogels de vederen tot allerkunftigile fchilderijen, of liever Mofaik-werk, hetwelk zelfs eenen heiligen, onfeilbaren aus (den welbekenden S I X T u s V, bloeddorftiger gedachtenisfe,) bedroog . Van de viervoetige dieren deter oorden wordt
weinig gezegd ; doch de mensch is bet voorwerp eener
meer uitvoerige behandeling . H U n-I B 0 L n T gelooft
aan de afliamming, zoowel der oudere als latere bewo .
nets van Mexico, (Tulteken en llzteken) uit 4zii ; en
daar nu (zie bl . 3I9) de oorfpronkelijke Jmerikanen ,
van Nieuw-Spanje tot atagonia, veel naar elkander
gelijkett, daar de sneer Noordelijke ilammen nog nader
bij Zzie zijn en nog meer van bet karakter der Oude
Wereld bezitten, zoo behoeven wij aan de afkomst der
oorfpronkelijke 1lrnerikanen uit ons_Halfrond niet meer
to twijfelen, en aan geene 4utochthouen to denken, ge .
lijk onze Schrijver in een voorgaand Dee1 fcheen to doen .
Goedhartigheid, koele ernst en hartstogteloosheid kenmerken thans de naneven der krijgshaftige, van vaderlandsliefde blakende en met menfchenoffers bezoedelde
Mexikanen van c o R T E z. Diep drukt de flavernij hen
ter
F f 4
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ter near : to vergeefs hebben eenige moedige mannen de
regten van dit vertrapte menfchenras, en der onwaardiglijk teruggezette Creolen (Spaanfche inboorlingen),
trachten to verdedigen ; bet bewind van Spanje heeft
zich weten to handhaven , minder nogtans door de
wreedheden, tegen de opftandelingen gepleegd, dan
door de zachte maatregelen van den tegenwoordigen
Onderkoning A O A E C A . Eene gewigtige les voor Vorften ! Voorts wordt van deze pogingen tot bevrijding in
Z I DI 94 E R DI A N N 's werk met geen woord gewag ge .
maakt, en flechts kort van de Creolen, Negers en getueugde rasfen gefproken .
Op Nieuw-Spanje volgt natuurlijk de landengte van
Darien, met de fleden anama en ortobello, onge .
zond gelijk Acapulco en Vera Cruz , doch even zulke
ftapelplaatlen des handels op zekere tijden des jaars .
De oude WAFER is bier de voornaamffie bron ; (men
vindt zijne reis gewoonlijk achter die van D A M I E R .)
Merkwurdige berigten lezen wij bier van den fterk vergiftigen Manchinelleboom, naast welken echter de altijd
zargende Voorzienigheid, tot tegengif, de kleine boon
vain Carthagena geplaatst heeft, en van de nog onaf_
hankelijke inboorlingen . Volgens eene zonderlinge fchik .
king van zijn werk, fpringt z r M D9 E R M A N N geheel
Terra Firma (hetwelk verkeerdelijk boven de bladzijden
als voorwerp van befchrijving wordt opgenoemd) over,
om Nederlandsch (thans ook Engelsch) en Fre nsch Gayana to fchilderen, hetwelk toch tot de Noordoostkust
van Zuiel-llmerika behoort, en d .us beter bij Brazilie
voegde. Ook is de befchrijving, althans van onze bezittingen, vrij onvolledig, en meestal nit oude opgaven
(van 1775-I779)geput, toen Suriname nog de voornaamRe der yier Zusterkolonien was, en twintig Millioenen
it koffij gaf tegen z Mill . 3oo,coo fft nit Berbice, en i
lklill . 700,000 uit Esfequebo en Demerary to zamen ;
(fuiker en cacao naar evenredigheid ;alenktogri,
de in de Brie andere volkplantingen in meerderen overvlced .) Men weet, dat Demervy vooral federt then
tijd
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tijd Suriname reeds boven het hoofd is gewasfen . Voltens den Heer V A N D E N B o S C II , Ned. Bczittingen ,
11 D . bl . 214 verg . met de Tabel No . 2 , bragt Demea
rary in 134 bijna 13 Mill. FS fuiker, 7 Mill- fg koffij,
en Sz Mill. fo katoen, Suriname 16 Mill. ffi fuiker,
6 Mill . iS koffij, en flechts I Mill . 700,000 CO katoen

op . Van eerstgemelde Kolonie wordt bier niet eens de
hoofdplaats Stabroek (thans Georgetown) vermeld . Het .
gene op bl . -99 gezegd word t, dat , Hollandsch, En .
„ gelsch en Fransch Guyana misfchien door een groo .
„ ter getal van Indiaanfche natien bevolkt is daa
„ Noord-4merika,"zal wel naar evenredigheid teverflaan zijn . Zonderling is bet platknijpen van bet voor.
hoofd bij eenige volken omCtreeks den mond der 12ma.
zonen-rivier ; die zelfde gewoonte vindt men, op boo
wren afftands van daar, bij de bewoners der Zuidzee
weder, ( de plathoofden Van LEWIS en CLARKE .)
De leefivijze van eenen Surinaamfchen planter words
niet gunilig, doch, zoo wij gelooven, naar waarheid,
gefchilderd. Echter zijn er vele uitzonderingen . De
wellust zoo vele dier kleine Despoten tot 8 ;o of ioo
pond hebben uitgemergeld ! No- veel ongezonder dan
Suriname of Demerary is bet aan renzende Franfche
Cayenne (of la France equinoctiale), bekend als de
plaats, waar de uitmuntende
I C II E G R u en u A RTHALI:DIY en de Inonfters BILL AUD VARENNES
en C O L L O T D' H E R n o I s gedoemd waren elkander to
ontmoeten. Zinrijker Icon de wreedheid in bet zoeken
van eene plaats van verbanning niet geweest zijn, dan
toen men zich tot Cayenne bepaalde : voor de verpeste
lucht vindt men geene vergoeding in den overvloed ; alles
is in verval en dour, en de omringende Indianen zouden
de woestheid hebben der zwervende Arabieren ; terwijl
de Negers niet minder flechte eigenfchappen bezitten,
(Doch een balling is bier fchilder .)
Over bet algemeen, en in weerwil onzer aanmerkingen op kleinigheden, komt bet ons voor, dat ook dit
Deel den roenm des werks handhaaft, van een der besFf 5
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to flukken onzes tijds over Landen. en Volkenkunde
to zijn, hetwelk voor ons de bloem der Reisbefchrija
vingen plukt, en ons van de doornen verfchoont . Ook
de Vertaling behoudt hare waarde : flechts bier en daar
vindt men eenige onnaauwkeurigheden ,
zoo als
fchneeuw

enz .

De herlosfer, er, enkele andere Cedichten ; door J. L . N-IER .
S T R A S Z , J u N . Te Rotterdam , bij J . Immerzeel , Jun .
1820 . In gt. Svo . XII en 98 Bl . f 2-8- :
Het is waar, wat de Dichter, in zijn Voorberigt, zegt, onze tijd blinks uit door de fijufte kunstbefchaving en den
kieschflen fmaak ; de grootlte Genien betwisten elkander den
lauwer ; en dit moge elk, die zich in then moeijelijken wedftrijd begeven wil, eene huivering nanjagen ; maar ook is bet
waar, die zulke talenten, als de Heer N I E R s T R A s z open.
baart, toewijdt aan de Grodsdienflige oezij, die behoeft Diet
zoo fchrooinvallig to zijn, om, als Dichter, op to treden, in
oezij betreft, wie zal
dezen tijd . Wat Loch deze foort van
ontkennen, dat onze leeftijd hierin Diet uitblinkt ; en wie,
die de Dichtkunst voor de tjlfchaaffter der . menschheid
houdt, zal dic Diet betreuren ? Na VAN A L H E N'S ver .
fcheiden, (ecre zij over zijne nagedachtenisI) is daarom de
edele F E I T H, aan wien ook deze bundel is opgedragen, Dog to
meer tie hartelijk geliefde Zanger der Nederlandfche Christenheid, en wij danken hetn, met ons ganfche hart, voor zijne
T/erlustiging in den Ouderdom, die ons zoo zeer-verlustigd
heeft . Wij herhalen bet, dat we her berreuren, dat bet vak
der Godsdienftige oezij zoo weinig bearbeid wordt . Geeft
dan de Bijbel, en de Christelijke Godsdienst, den Dichter
geene rijkere ftof, dan - .- wij zullen nu Diet zeggen, de My.
thologie, maar zeifs -- de Gefchiedenis aanbiedt? Intusfchen
een geheel aau de Godsdienfige flichting en verhefling van
bet Chriscelijk hart gewijd Dichtwerk is een ongewoon, een
zeldzaam verfchijnfel in onze dagen ; en Godsdien9igheid is
toch een grondtrek in bet oorfpronkelijke Nederlandfche ka .
rakter, welks befchaving vooral uw werk is, aangebedene
Dichters onzer dagent De Jezus van Nazareth, bij onzen
onvergetelijken Id E L M E R s ; de Godsdienst , door onzen ftouten
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ten LOOTS bezongen, oin niecs anders to noemen, deden
ons zoo diltwijls den wensch herhalen, dien men hier reeds
gelezen heeft . Wij verlangen niet, dat men weder de gewoonte invoere, om vruchten voor her hart to voegen bij
vergif voor de zedelijkheid, en ons rein en onrein aanbiede,
onder den naam van Mengelingen , kunnende daarvan zelfs de
Nieuwe Uitfpruitfels van onzen B I L D E R D IJ K geenSZinS vrij .
pleiten, want flicking en ergernis zijn niet to vereenigen ;
even weinig fmaken ons, niettegenflaande derzelver Godsdienfligheid , middelmatige Dichtvruchten , in eenige gewockerde uren gekweekt ; maar - dat zich een Dichter, dien naam
waardig, de eere gave, van zijn talent den Christelijken,
den reinen Evangelifeben Godsdienst, vrij van beitrompene
ilelfelzucht en verketterende orthodoxic, to wijden, tilt wen .
fchen wij , en we zullen de vervulling van dezen wensch,
bij onze overtuiging van de betrekkins der befehaving en des
Godsdiensts, houden voor eene weldaad, voor Ivellse wij
den Vader der Geesten, met ons geheele hart,zullen danken.
Aangenaam is bet ons, derhalve, nu en dan, (en bet fchijnt
Reeds meer) een Godsdienflig fluk van onze Vaderlandfche
Dichters to ontvangen . Hoe creffelijk bezong w A R N S I N C K
de Hervorming, en , nog zeer onlangs , bet Christendom ! Wij
zouden achten, door den verzamelaar van flukken van then
card, van grooter of kleiner oinvang, een aangename dieust
bewezen to zijn aan zoo vele huisgezinnen, in welke het
noch aan echo Christelijk gevoel, noch aan zuiveren fhiaak
voor kunst en wecenfchap ontbreekt, en in welke daarom
eene welgekozene verzameling van de beste Dichtflukken,
liefst echter kleine, en bij kleine deeltjes uitgegeven, eene
welkome lektuur aan ontbijt en theetafel zoude kunnen op .
leveren.
Doch last ons op bet Dichtwerk des Heeren N IE R .
S TR A S Z terugkomen . Wij verblijden ons dan, gelij k we
reeds to kennen gaven, vooral danrom, omdat hetzelve den
Godsdieusc der Christenen toegewijd is, en deze zullen den
Dichter met ons danken . Geen kunstkeuner, en beoordeelaar
der kunst alleen, ontzegt aan dezen Dichter den room der
verdienflen, en de onpartijdige fchat hem hoog onder lien,
die thans meer of min toegejuicht worden door alien, die on .
ze Nederlandfche Letter- en Dichtkunde weten to waarde .
ten . Maar geene geringe waarde ontleent, daareuboven, dit
Dichc-
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Dichtwerk van bet Christelijk gevoel, dat in hetzelve zieb
mededeelt, en van den diepen eerbied voor den Verlosfer
van ons geflacht, die dan ook bet onderwerp is van het eerlie der bier aangebodene Lien flukken . Het zij zoo, dat op
zulke, (om de woorden des Dichters ee gebruilten) wier
borsc veor her onderwerp, dat hij bezit'gt, niet gloeit, de
bier aangehevene kianken niet bet allerminfle uitwerken mo .
gen, (hetgene wij hem echter niet zoo geheel toeflaan will en)
alien, die, met hem, in den wensch inflemmen, dac zich
eens alle knien buigen mogen voor den Verlosfer, zullen
zich - wij fpreken de teal van ons hart - dankbaar anti
God verblijden over des Dichters befluit tot de uitgave van
dit fchoone fink. Wij namen bet met gretig veriangen ter
hand ; een verlangen, dat in ons was opgewekt door hot
verhaal van den indruk, welken 's Dichters voorlezing van
dit flak gemaakr had op alien, die bet hoorden , en welken
indruk wij den eenen zoo hoog hoorden verheffen boven al
zijn genoten kermis-vermaak, als de ander de flichting, die
hij, 's daags na die voorlezing, nit de leerrede van een' aangegaapten
rediker medebragt, beneden then indruk diep
verfmoadde (*) . Bij die gelegenheid vernamen wij, dat deze
Dichter nog een zeer jong mensch is, en een uic iekend ora .
torisch vermogen bezit. Ons is hij , zelfs van aangezigt, on
bekend . Onze ingenomenheid met hem kan daarom gehne
partijdigheid zijn ; hetgene ook blijken zal,
Wij zouden hem onregt doen, indien we zijn Dichtfluk,
De Verlos/er, eau den Lofzang van den grooten tt E L M E R $
toetfen, en near denzelven beoordeelen wilden . De Dichter
heefc diet' beroemden Lofzang gelezen, en vandaar misfchien
wel deze regel :
,, Egyptes wijsheid heefc uw jonkheid nooit befchenen ."
then wij gaarne lazen , dear bet ons nog altijd jammert, dat
een H E L M E R s van Jezus zingen konde, ale ware Hij
» In al de wijsheid van Egypten opgevoed ."
Mear
(*) Men paste dit niet toe op 's Dichters woonplaats,
Rotterdam.
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Maar dit ftuk beoordeelende , met de gedachte aan 's Dichters jeugdigen leeftijd, en naar deszelfs gefchiktheid voor zij .
De bedoeling, om der Christenen harten in eerbied en liefde
to ontvonken voor Hem, die ons heefr liefgehad, meenen
wij aan hetzelve hoogen ]of to mogen geven , en wenfchen
vuriglijk, dat velen zoo met eerbied en liefde voor den Heiland der zondaren mogen bezield zijn, of door de lezing van
dit fink worden mogen , als zich de Dichter opeubaart .
Wit men eene en andere proeve, die onzen lof wettige ;
wien roert deze aanroep niet?
o Geeft mijn toonen krachtl Ik weet niet aan to vangen :
Her overkropt gevoel ontzegt mij fpraak en zangen .
Daalt nedr, gij, die bet loon op uwen ftrijd verwierfc,
In Jezus aamdet, in Hem leefdet, in Hem flierfc .
aalt nit de kreitfen van een onverganklijk leven,
Verheven geesten, die, bet wisflend lot ontheven,
De vrucht van Jezus kruis en zijn' triomf geniet 1
o Geefc mijn' toonen krachc, bezieliug aan mijn lied!
Hoe fchoon is de voorilelling van bet licht , in hetwelk
ons Jezus de Godheid doet befchouwen, tegenover de fehe .
meriug van de vroegere openbaringi
De God van Horeb , die in florni en douder fprak ,
Was nu de liefde, die tot wederliefde ontliak :
Ben Vader, die ons draagt, en in bet aardsch gewemel
Zoowel den zuigling mint, als d'Englen in zijn' hemel .
Niet minder trof ons, hetgene de Dichter zegt, nadat hil
den indruk had vermeld der befchouwing van de grootheid
Gods in de werken der fchepping
Maar zoo 'k uw Vaderliefde in Jezus mag aanfchouwen,
In Hem de rots vind van mijn onbeperkt vertrouwen,
In Hem bet middelpunt, dat acrd en hemel fchoorc,
De bronaar van bet licht, dat werelden doorgloort,
Dan zwijmt de jubeltoon van broze flervelingen,
Dan daag ik d'Englen nit, dat ze uwer waardig zingers .
Met naoeite wederhouden we ons van de aanhaling van
meer fchoone regelen. Men zal ze niet behoeven to zoeken .
De
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De Dichter zal nu wel bet goede oogmerk niet kunnen
nlisicennen, waarmede wij aan zijn oordeel en fmaak eene en
andere aanmerking onderwerpeu willen, die wij hopen, dot
tot verdere befchaving en volmaking van dit fchoone Dichc .
fink hem zullen aanleiding geven . Hoorc men toch naar onze aanprijzing, dan worth een cweede druk fpoedig uoodza .
k elij k .
De Heer N I E R S T R A s z heefc gelijk, dot hij zijne eigene
denkbeelden omtrenc den Verlosfer zoo heeft ontwikkeld,
nis hij incest overeenkomftig meende met de Evangelieleer,
zonder den leidraad van eenig Kerkgenootfchap to volgen,
fchoon hij overtuigd Is, dot tegen Been derzelve zijn flak
ftrijde ; maar even daarom lazen wij ongaarne de in bet ge .
heel ook niet dichterlijke regels, bI .21 :
Gij, Zoon van God! God zelf, die in bet vleesch verfcheen,
Schoon onderfcheiden van den Vader, met Hem een .
Wij meenen, bij onze geheele overtuiging aangaande de Goddelijke natuur onzes Heeren, ons, zelfs in proza, hierover
toch anders en mcer Bijbelsch ce kunnen en moeten uit.
drnkken .
Ook dit, bl . 7 :
De Vader had berust in 't offer van den Zoon
voordat de lcomst des fleilands bezongen was, to lezen, be .
haagde ons niet, dewiji her ons onwillekeurig de fystema .
tifche voordragt ce binnen bragt van den zoogenoemden road
des vredes .
Bl . 26 vinden we de bekende teal van Jezus , „de vosfen
„ hebben hopen" enz . nog opgevat, RIB eene klagc over ge .
brek ; de zamenhang, vooral de aanleiding tot deze k!dgte,
(Lukas XI :51-53) wijst echter genoegzaam aan, dot Jezus
al!een klaagt over zijn zwervend en rusteloos ]even .
Op dit grootfte Dichtfluk volgt nu nog, 1 . Eene Cantate
op Jezus Geboorte, waarvan N I E R S T R A S Z, in bet Voorberigt, de plaaclng in dit bundeltje daartnede wettigr, dot er
in ooze Dichtwerkeu weinig voorraad voorhanden is, om op
dit Christenfeest to kunnen dienen, en niemand, die, volgens
bet verlangen der Synode, bet Kerkgezang gaarne verbeterd
zag,
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zag, zijne poging dan zal wraken . o Neen t dat doen wij
niet, maar verlangen geene mindere, dan zulke, zangen, atleen --- nog al meer Bijbelsch in uitdrukkingen . Dot is de
eenige weg tot vereeniging der Christenen . ,, Tot verzoening
kwam Jezus," bl . 46. Dat is genoeg. Voldoening is geene
Bijbelfche uitdrukking ; en dat Jezus zijne waarde verzaakt
beeft, hebben we nergens in tie H . Schriften gelezen. Het
bad daarom ook bier niet moeten ftaaiu .
2 . Het Vonnis van Salomo, reeds elders door oiis met genoegen gelezen .
3 . Het Geweten . Een flerk, krachtig vers . Niet bet minfle

in dit bundeltje .
4 . Opwekking tot Liefdadigheid, in den Winter van 1816 .
5 . Ter gelegenheid van bet vijftigjarig beflaan der Maat •
fchappij : Tot Redding van Drenkelingen .
6. Ann mijn Kind, en 8 . Ann mijne Echtgenoote, beide in
den trant van T o L L E N s, wiens mauler men meermalen ge.
lukkig, maar natuurlijk, door N I E R S T R A S Z gevolgd ziet.
In her laatfte vets binderde ons bet gewag, dat de tot Cod
biddende Echtgi:noote van Hymens autaar maakt ; en wij ver .
trouwen, dat zal haar man haar nn wet verbieden, en haar
nooic meer voordoen . Wij fchreven gaarne uit beide deze
lieve flukjes bet een en ander of, maar - we waren reeds
uicvoerig genoeg .
7. Oordeelt niet 1 Ernitig, Christelijk, overtuigend .
9 . Spoor tot Milddadigheid, bij den Watersnood van 1820 .
Ecu meesterlijk tafereel, met flerke verwen gefchilderd, maar,
God zii gedankt ! to overdreven.
De verbeelding des Dichters neemt vooral bier eene ftoute vlugt ; maar -- wearheid
is bet niet, dat de fpringvloed allerwegen op zijn' rug de lij .
ken aanvoerde . Dit echter kunnen wij den gevoeligen en ont .
roerden Dichter wet vergeven . Aanfchouwde hij van zoo no .
bij de tegenwoordige gevolgen des jammervloeds , ats Recen .
fent daartoe in de getegenheid is, hij zoude, lnet duizenden,
overtuigd zijn, dat de thans beflaande ellende verre overtreft
de akelige voorfielling, die de eerfte noodkreten van de ramp
deden ontftaau.
Het fpijt ons, dat we, ten opzigte van coal, woordvoeging, en de ca •fuur van fommige regels, nog eenige sanmer.
kingen hebben : hen voor hun , en eerder a1s, ontfiert at oan.
ftonds bet Voorberigt, Hetgene door, bl . VILI, ftaat : then dt
Se-
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gedacht2 -- bij mij veld won -- deed mij tot de tdtgave beL
fluiten, geefc geenen z in . B I . 25 leest men : Yoor God, de
Heilige, de Regter, in plants van den . De t is dikwijls weggelaten bij den tweeden perfoon, reeds in den tweeden regel :
U -- die d'aard met God verzoende, en meermalen : wie zich
dat ook veroorlove, hec is en blijft eerie rout, die we niat
gaarne algemeener zagen. Of Let ook niet to vele vrijheid ge .
nomen is, huldde voor huldigde to fchrijveu, oftervaring voor

gebrek aan ervaring, en ontvremen voor ontvreemden , als
kwam bet van ontvredemen, laten we N 1 E R S T R A S z zelven
beoordeelen. Wij kunnen her ook niet goedkeuren, hoe dikwijls bet gefchiede, dat in bet Hebreeuwfche Halleluja de
klemtoon volt op de tweede letcergreep . Regels, als :
En de aarde knielt, de hemel juicht, want van Gods croon
Klinkc : deze, deze alleen is mijn geliefde Zoou .
En :
De zon verhleekt, de hemel buigt zich voor bet wonder,
laten zich moeijelijk vloeijend lezen .
Zoo de Dichter immer dit werk befchave, beoordeele hij
ook eens, of de iooverblik, nail Jezus toegekend, bl . 12,
Hem wet voege ; war bet zij , dat de hel verbleekce, bij dd
opwekking van Lazarus ; en of her eigenaardig zij , op #e
ktibbe to fchri/ven, bl . 46. Ook komc her ons voor, nice
juisc to ziju, War Salomo beveelt :
Men hduwe en klieve 't kind in twee
,, En deele 't met elkander 1 "

De Dichter meent toch niec, dat zij, die bet kind klieven
(eigenlijk kloven : eerie vloeiflof words gekliefd) zouden ;
insar de beide vrouwen bet met elkander moesten deelen .
Dan genoeg -- alleen nog, bet Dichtwerk is verfierd met
eerie ticelplaat , verbeeldende de opwekking des Jongelings
to Nain.
De Algoedheld fpare dezen Dichter bet leven en de kracht,
en fehenke hem goede gelegenheid tot de ontwikkeling van
zijnen voorcreffelijken aanleg, om den Viderlande en der
Gemeente

van den Verlosfer tot eere en nut to verflrekken t
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Watersnood, een Gedicht van Mr . B. U . L U L O F s , Hoogleer .
aar to Groningen, enz . Te Groningen, bij J . Oomkens .
i82o . In gr. 8vo . 28 Bl. f :-8- :
De Watersnood. Diehtfiuk , door w. MESS C H E R T . Te Am.
fterdam, bij M. Westerman . 1820, In gr. 8vo, 31 B!.
f:-12

.

(Beide uitgegeven ten voordeele der ongelukkig gewordenen
bij gezegde Overftrooming.)

I ndien wij, gelijk onlangs een onzer Collega's, den aanhef
van beide deze ftukken uitfchreven, hetgene, fchoon de inhoud meer verfchilt, nogtans zeer doelmatig zou kunnen ge .
fchieden, en riepen daarna : rr welk een verfchil in manier, in
finaak, in kracht, in keurigheid van uitdrukking, in wijze
van zien, voelen, fchilderen, met Un woord in de poetifche
waarde der beide ftnkken!" de lezer zou welligt nog veel
fpoediger begrijpen, aan wien door Recenfent de palm werd
toegekend, dan in bet hewuste geval . En echter zullen wij
oils wel wachten zoo goof uitfpraak to doen, dot de rofesfor deze voorkeur verdient . Althans, wanneer fechts op
O n der beide fukken aanmerkingen moesten gemaakt worden, dan zou bet zeer zeker bet zijne wezen . Inderdaad,
bet Gedicht bezit vele verdienflen, draagt blijken van eenen
levendigen en flouten geest, then bet ook doorgaans aan de
regte uitdrukking Wet ontbreekt . Doch er is tegelijk iecs
wilds, onnaauwkeurigs en ongepasts, hetzij in zin of ui .
drukking, dot menige plaats, ja bet geheel ontfiert . Het
Dichtfuk, daarentegen, zoo terfond no her andere gelezen,
minder gefchikc om ons door de eerfle regels gunaig in to ne .
men, en meet bezwaard door de verkozene maat, fchijnt
bijna al to bedaard de gebeurtenisfen to volgen, in de een .
voudige tool der waarheid . Doch, wij kunnen bet niet ontkennen , hij verplaatst ons waarlijk op bet tooneel der gebeurtenisfen ; en, kliukt zijne uitdrukking ook niet bijzonder
fraai of verheven, bet fchijnc toch inderdaad de regte re we .
zen, om ons de bedoelde zaak in 21 hare kracht to doen
kennen . In zoo verre zouden wij kunnen wenfchen, en,
niec beter wetende, zekerlijk gisfen, dot bet laatfe van den
G g
uOEKBESCH . 1820 . NO . 10 .
Hoog.
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Hoogleeraar bet eerfle van den jongen Dichter was, wiens
genie, zonder bepaaide aanleiding door cene geletterde opvoeding, hem onlangs op de dichterlijke baan heefc gevoerd .
Want de meester moet bet fnoeimes weten to gebruiken ; de
leerling is er niet to erger aan toe, wanneer hij bet fomtijds
noodig heeft. Dan, (indien men oils dit fpreekwoord bier
vergunnen wil) de natuur gaat veelal boven de leer, en maakc
fomtijds jongelingen tot grijsaards, grijsaards tot jongelingen I
in geaardheid en karakter : elk hebbe dus zijne manier, elk
zijne voortreffelijkheden, en, indien bet niet anders kan, ook
zijne gebreken!
Wij hebben genoeg to kennen gegeven , dat de inleiding
van den Heer L U L o F S meer wegileepte : bet begin des ver .
bails, daarentegen, komt ons voor, bij den Heer M E S6 C H E R T de voorkeur to verdienen . - Dus zingc L U L o F S,
nit de fraaije fchilderij van den zomer in de bedoelde oorden :
Maar, ach, bewoners van die fireken!
Tot welk een' duren prijs betaalt gij deer geneugt',
Zoo ras de zomer is geweken
Met al zijn fchoon en al zijn vreugd ;
Wanneer de Wintervorst, bij 't huilen der Orkanen,
Herauten van zijn komst, uw' grond en erf betreedt,
Den glans van 't welig groen doet tatters,
In flarden rukt uw bloemtapeet ;
Als hij met forfche reuzenhanden
Uw vloeden in zijn kluisters Nat,
Met marmer, als bet waar', hunn' breeden rug belaadt,
En ze onder dezen last van fpijt doet knarfetanden .
0 wee, wat jammren zonder tal
Befpringen u dan overal!
Ziet, fchriklijk wordt op eens dan de asnblik dier Rivferen,
In 't zomerjaargetij' bet fieraad van nw Land
Zict, brijzlend bij den dooi haat aaffche boei en band,
Doen zij met woest en buldrend tieren,
Schuimbekketide, naar alle kant
Hare opgezwollen golven gieren!
Zie bier bet tafereel van

MEsscHERT

De laatfle loover viel . De r1jm kleefde aan de boomeu.
De winter blies bet veld, met fcherpen ademtogt,
Een
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Ben donzig fiieeuwkleed aan, en rimpelde de ftroomen,
En ftoide beek en bron, en ftremde 't vlietend vocht .
De breede landrivier, door bergfneeuw hoog gezwollen,
En door de ftrenge vorsc met ftevig ijs bevloerd,
Scheen, onder't wigs gedrukt, onwillig voorc to rollen,
En hield zijn golven in, ce traag naar zee gevoerd . De landjeugd zag verheugd den ftroom tot ijs verkillen a
En greep de flede, en bond de vlugge fchaacfeu aan ,
En darcelde in de kou, die lijf en teen deed rilleni*
En zweefde vrolijk langs de fpiegelgladde baan . -Onzinnigen! houdc op! vreest, vreest den dag van morgeni
Nog brosfer dan bet ijs, gewrocht van ddnen nacht,
Nog wufter dan de vloed, thans tan uw o&g verborgen,
Is 'c vlugtige genot, dat om uw fchreden lacht.
Reeds ftijgt een vale mist in 'c westen . Zoeler dampen
Verdrijven'c winterweer, dat al zijn flrengheid soonc .
De fneeuw finest weg . De flroomrijst hooger . Duizendrampen
Bedreigen 't lage veld , en wie bet veld bewoont .
Volgens de eerfle dezer teekeningen , is de winter, van
den beginne aan, eene vreesfelijke ramp voor de laaglanders ;
volgens de laatfte juist bet cegendeel, en eerst met den dooi
en bet zachte weder komt bet gevaatt wie heeft gelijk9 wie
begint op bet regte oogenblik€ en wie toept to vroeg dd
Orkanen op , om niet meer to doen , dan zij overal eiders
verrigten, ten zij misfchien den Wintervorst to helpen de vloeden in kluisters to than en , als het wage, met mariner to
bevloeren? lets, dat bij ftilte toch doorgaans ligter toegaat .
Bijaldien wij de noodige ruimte hiertoe durfden nemen o
zouden wij vele gelegenheid tot dusdanige vergelijkingen vin .
den ; want beide Dicbters malen ons eon aantal treffende too.
iieelen a£, die niet kunnen nalaten punten van vergelijking
tan to bieden . L U L ors fchildert dikwijls meesterlijk, voor
bet oor met klanken, voor de verbeelding met kleuren ;
fchoon de voorwerpen, naar onze wijze van lien, fonitijds
min of meet misteekend zijn . M E S S CH E R T is misfc`hien
der tale min meester, en Diet zoo flout in zijne trekken ;
mast liij fchildert voor bet hart, ja ftieht, terwijl hij zungt .
LULOrs :

Neen,'kheb geeneroostvoot U I Uw tranenkan'k niec droogen,
0 Moeder, die daar zit verzwolgen in uw
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Verbrijzeld door 'c verlies, (o Noodlot , wreed is 't, wreed!)
't Verlies van 't eenigst kind, waarop uw echt mogt bogen!
Ja, goede Moeder I 't lieve wicht
Zag u zoo vriendlijk in 'c gezigt,
Wanneer gij 't aan uw borst mogt zogen ;
De roosjes bloelden, ach, zoo fchoon
Op uwer zuigling teedre koon ,
Wanneer ze in 't fchommlend wiegje rustte,
En gij haar in heur' flaap wet honderdmalen kuste .
Ach, Moeder! Moeder! waar is 't kind,
Dat gij zoo feeder hebt bemind?
„ In 't graf! in 't golvengraf !" klinkt met ijlhoofdig gillen,
(Dat ijzing mij door 't hart doet rillen)
Het antwoord : - „ 't ligt in 's afgronds fchoot ;
Het water is haar wieg ; haar voedfler is de dood ;
De visfchen zullen met haar fpelen,
Niet wear ? en 't bloedig lijkje flreelen,
Tot dat bet woesce golfgeklots
Hun fpeelauig, (ach, mijn kind!) verbrijzelt op een fchots ."
Dit laatffle klinkt waarlijk Shakespeariaansch, en zou, op
bet tooneel to pas gebragt, veel werking kunnen doers ; doch
bier zal bet alien misfchien niet evenzeer behagen .
MESSCHERT :

Blikt been uaar gindfche ftuip, in lage !reek gelegen,
De ilille woning van een deugdzaam huisgezin .
haar fchonk een teedre gi haar' gade 's levens zegen,
En gistren de eerfle vrucht der reinfle huwlijksmin.
.
•
•
Zijn g ad herademt, en bet oog op hem geheven,
„Vlied henen," fnikt zij , „laat mij flerven, red ons kind!"• Neen, dierbrel" gilt hij nit, „ ik kan u Met begeven,"
En knelt zich aan bet hart, dat hem zoo te6r bbmint .
Het water klotst, enkookc, endruischr, enfchuimtin'tronde ;
Nog drukt de moeder 't wicht den vader aan bet hart.
Het water flijgt omhoog, en fpoelt reeds op de fponde ;
Nog fmeekt zij : ,, red ons kind!" in hopelooze fmart .
De golven bruifen op . Zij heft bet nit de golven .
„Vlied,"fnikt zij flervend,,,red ons kind,vlied heen,behoed ., . ."
Daar !tort de kleiwand in . -- De hut is overdolven,
En de ouders fmoren met bet telgjen in den vioed .
Wij
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WIJ willen geenszins beweren, dat deze flalen juist bet
fraaifle zijn . In tegendeel ; om de gelijkheid en eenen zekeren karakteristieken trek alleen kozen wij dezelve . Wij durven, voor her overige, elken liefhebber wel uitnoodigen,
om zelf her een zoowel als her ander to lezen, waarroe wij
de drangreden der liefdegifc, welke hij door bet koopen uitreikt, geenszins behoeven, en zullen bet (daar deze kleine
flukjes ous reeds zoo lang ophielden) dan ook maar aan hem
overlaten, bet bewijs voor onze gemaakce aanmerkingen ver .
der op to zoeken .
Met de drie laatfle coupletjes van den treffelijken flotzang
bij M E S S C HER T , die zich ter mededeeling ons als opdrin .
gen, eindigen wij :
Rampen zijn de kru swegpalen,
Die, met uitgeflrekte hand,
Ons behoeden voor verdwalen,
Op de reis naar 't vaderland ;
Die den waren weg vermelden,
Vl'ie to zorgloos hem verloor ;
En wie omdoolt door de velden,
Wijzen naar her regte fpoor .
We1 hem, die zich laat geleiden
Door haar opfchrift, door haar' raad,
Om van 't pad niet of to fcheiden,
Dat naar zijn beftemming gaar .
Onverioorbaar zielsgenoegen ,
Langs den weg vergeefs gezocht,
Bloeit, tot loon van zweet en zwoegen
Aan den eindpaal van den togt .
Moog' bet dalen, moog' her rijzen,
Rustig dau her pad gegaan,
Waar de handen henenwijzen,
Die bij bogt en kruisweg flaan.
Heengedrongen door 't gewemel ;
Opgezien uit flof en damp,
Met een hopend oog ten hemel .
In den betuel is geen ramp .
Gg 3
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De Yrouw in hare waarde en grootheid . Door F . E H R E N.
B E R G , Koninkl. Hofprediker to Berlijn. II Deelen . flit
het Hoogduitsch, naar de derde, veranderde en vermeerderde, Uitgave , door j . M. L . R 0 L L, redikant bij de Evang,
Lutherfehe Gemeente to dmflerdarn. Te dmj7erdarn, bij
Beijeriuck en Willemsz . In gr, Svo. Te zamen 544 BI.
.f5 ,- i6 . s
Ilet is wel bij ons Diet twijfelaehtig, of een werk, door
Y H R E N B E R G gefchreven, en door den Eerw . R O L L der
vertalinge waardig geacht, aanbeveling verdiene . Reeds andere gefchriften van den Berlijnfchen Hofprediker ziju onzen
Landgenooten bekend, en vouden bijval ; de fchoone Sekfe
vooral kent en eert hem als eenen waardigen raadgever en
vriend, en wij twijfelen geenszins, of ook dit 'smans werk
is, eeniglijk door den naam van den Schrijver, reeds in vele
handen . En wie zou zich dit beklagen, daar buiten twijfel
veel goeds en nuttigs, veel vereerends en leerzaams aan onze
Schoonen to zeggen valt, over de edele Yrouw, - de be.
fchaafde Yrouw, - waardigheid der Frouw, - de godsdien/1/ge Frouw, -- de huisfelijke Yrouw, -- de voornaamjle bin .
derpalen der huisfelijkheid in den tegenwoordigen tijd, middelen ter bevordering der huisfelijkheid, - gevoel der
Yrouw voor bet leven, - het rijke gernoed, - het refine
hart, - goedhartigheid der Vrouw, - vrouwelijke zwak .
held, ~- vrouwelijke flerkte van ziel, - ee het vertrouwen
der Yrouw, - en al deze onderwerpen bier worden verhan.
dead. Of intusfchen al de werken van E H R E N B E R G bij ons
met zoodanige gunaige vooringenomenheid, als nu bet geval
is, zouden ontvangen worden, wanneer dtt werk bet eertle
geweest ware, hetwelk men ons had aangeboden? -- of ook
zelfs een E H R E N B E R G Diet to veel voor en over de VrouWen fchrijven kan? - en of alles, wat bij daarover fchrijft,
ook noodzakelijk vertaald moet worden voor ons Hollandsch
publiek? is eene andere vraag, die welllgt door ons en door
anderen verfchillend zon worden beantwoord .
. Het beeld, hetwelk bier gefehetst words," zegt tie Eerw.
Vertoler, ,a vertoont ons de Vrouw in de ganfche volko .
s. menheld barer natnur, gelijlc zij ongetwijfeld door geene
A, aan
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„ son deze zijde van bet graf bereikt wordt ; maar ledede
„ trek is nogtans getrouwelijk ontleetid nit datgene, wat do
„ werkelijkheid ter eere van bet vrouwelijk geflacht aan .
„ biedt ; men vindc deze trekken waarlijk aan de Vrouwen ."
enz . Wij erkennen dit. „ Men vindt deze trekken verdeeld
en afzonderlijk, hoewel niec alle in derzelver hoogfle volkomenheid en in hetzelfde voorwerp vereenigd," zal de mee .
ning zijn . Wij twijfelen ook geenszins, of do befchouwing
van bet fchoone beeld zal vele der Sekfe opwekken, om
zich ce vormen naar dac beeld , en ce beproeven, in hoe
verre zij bet kunnen bereiken . Onzer Lezeresfen zou bet
echter welligt evenzeer als ons aangenaam geweest gijn, zoo
ons bet een en ander bier en daar meer in voorbeelden ware
gereekend . Nu en dan ook zouden wij , met hetgene de
Scbrijver zegt, zoo geheel onbepaald flier in!lemmen ; bij
voorbeeld , (misfchien verfaan wij hem niec, of Iigc bet aan
de overzetting i' deze vraag deden wij nu en dan wel meet
bij de lezing van dit werk) hoezeer wij, evenmin als hij,
met hergene men geleerde Vrouwen uoemt, hoog willen loo .
pen, zeggen wij hem niet na : bezwaarlijk is er iets, Wat
aanftoatelijker luidt, dan eene nardeelkundige fpreuk - in den
wand eener Vrouw, bl . 26, hergene ons onwillekeurig s A L 0-

m o's woorden, aangaallde eene fpreuk in den mond der zot .
ten, Spreuk. XXVI :9, herinnerde ; hoezeer, wij herhalen
bet, wij bet voorafgaande nagenoeg toeftemmen : ,, Edele
• eenvoudigheid verfiere altijd, en in ieder opzigc, de zach .
• to Vrouw l Nooit il:reve zij naar geleerde kundigheden!
„ Nooit betrede llaar voet bet onvruchtbare, vreugdelooze
• gebied der zoogenoemde bovenzinnelijke kennis! Nooit
„ noeme zij de werkzaamheid van haar verfland wijsgeerte I
• Nooit prale zij met wetenfchappen, die flechts tot eer
„ verfrekken aan het geflacht, dat tot diepzinnig denken en
„ veelomvatcend werken geboren is! Bij dergelijke pogingert
• kan hare inweudige rust, haat levendig gevoel, hare hooge
• vatbaarheid voor bet fchoone en goede, hare rijke en
• vlugge verbeelding, waarmede zij behaagt en geluk on :
• zich henen verfpreidt, onmogelijk bewaard blijven. De ge.
„ leerde Vrouwen hebben altijd hot minfle gevoel ; alle
• winst, welke haar to beurt valt, befaat doorgaans-in fen• timentele fpreekwijzen, kunstwoorden, die zij zelve nice
• verfean, oordeelvelliugen, welke zij van anderen ontleen .
G g 4
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• den, overdrevene begrippen, en zeldzame gevoelens, wel„ ke misfchien in derzetver zamenhang, waaruit zij gerukt
• werden, waarheid bevatteden, maar, op zich zelve faan„ de, in een vrouwelijk hoofd befpoctelijke ongerijmdheden
worden ."
„ Het kenfchetfende karakter der beide geflachten is diep
• in bet plan der natuur gevlochten . Het kan niet verloo• cheud worden, zonder dat men de natuur ,, sevens aanrandt
• en met haar in eenen f}rijd geraakt, die zijne gevolgen,
• vroeg of last, op eene fmartelijke wijze doet gevoelen ."
Deze regel gnat buiten twijfel door ; maar . dit kenfchetfende
Iran men echter wet eens at to zeer drukken in de toepasfing, en men behoort nimmer nit bet oog to verliezen, dac
zoowel bet eene als bet andere geflacht behooren tot de
menschheid, en nergens hun pligt en aanleg uitfluitend tegen
elkander over 11aat . Zeer zeker toont onze Schrijver dit to
gevoelen ; dan, of hij nergens hiervan afwijke, en ten aanzien van dat kenfchetfende to verre ga, moge de optnerkzame Lezer beflisfen . „ Door de vereeniging van bet verheve„ ne met bet Jchoone, bet flerke met ket zwakke, bet veel
.
„ omvattende met bet bepaalde, bet hevige met bet zachte,
„ bet Jloute met bet liejtallige, bet ernflige met bet vrolijke,
„ bet vaste met bet buigzame , het ontzagwekkende met bet
„ bevallige, fchijnt de natuur op al hare gewrochren den
„ flempel der volkomenheid to drukken ."
Dan, Man en
Vrouw zijn ieder afzonderlijk toch ook zoodanig gewrochc
der natuur, en hoezeer de nuancen dan ook in bet eene geflacht anders zijn dan in bet andere, zoo merken wij Loch,
in Man en Vrouw op zich zelve befchouwd, deze vereeniging. Zoo komt bet ons althans voor. En de Man en de
Vrouw, zoo als die ons door de natuur gegeven worden,
verfchillen nog at eenigzins van bet beftek, dat wij voor de .
ze gelijkfoortige en toch wederom verfchilleiide fchepfelen,
waarvan bet eene bet andere ter hulpe is, naar onze wijs .
held maker ; en voor bet overige is bet zoo kwaad niet, zoo als
nu toch de menfchen gefchapen zijn, dat ook, nu en dan,
hetgene den Man of der Vrouwe , in de gegevene om(landigheden, onrbreekt, door de wederhetft vergoed worde . Wij
zien, ja, wet gaarne, dat de Man geheel Man, de Vrouw
geheel Vrouw zij, en alzoo zich verbinden ; maar er ziju bij
den mensch, zoo als bij voorkomc op den bekenden card .
b -
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bodem, afwijkingen, en wij houden de Vrouw, die dan wet
iets heeft van hetgene den Man, wien bet nu ontbreekt,
en ook in bet omgekeerde geval den Man, daarom nog voor
geene misgewrochcen . Hec fpreekt van zelf, dat men ook
bier overdrijven kan, en dac wij in Been geval den Man aan
bet fpinnewiel , en de Vrouw in bet Code Napoleon verdiept,
met welgevallen zouden sautreffen . De algemeeue aanmerking, die wij hadden bij de lezing van deze Yrouw in hare
waarde en grootheid, is deze : dat wij , in wedrwil van, of
misfcbien wel juist door, des Schrijvers fcherpe affcheiding ,
to dikwijts gevaar liepen van to vergecen, dat wij bier lazen,
betgene bijzonder, ja uitfluitend, de Vrouw betreft ; en dat
wij niet zelden bet woord Yrouw met dat van Mensch wi1den verwisfelen ; b . v. „ De vurige, de al to levendige,
• de onophoudelijk bezige , en de hoogvliegende verbeelding
„ kunnen voor de vrouwelijke ziel niet anders dan verderfe .
„ lijk wezen ." Maar her omne nimium nocet geldt bij ons
ook den Man. ,, Den Man kan eene vurige verbeelding vaak
• to flade komen, en hem tot bet daarftellen van heerlijke
• gewrochten aanprikkelen . ° Ook der Vrouwe niet ? ,, Lig.
„ telijk brengt zij de onnatuurlijklte en gevaarlijkfle harts .
„ togten voort , en verwoest den vrede der ziel ." Immers
ook well bij den Man? ,, De Vrouw moec zorgen, dat do
„ levendige verbeeldingskracht, welke ieder beetd in zinne„ lijke sanfchouwing daarftelt, niet make, dat zij inbeeldifg
„ en werkelijkheid met elkander vermenge," enz . Dit is
eene goede les, maar die de Man ook moet behartigen . Zoo
geldt ook bij de volgende lesfen voor de Vrouw hetzelfde :
„ De verbeeldingskracht mag niet to veel vrijheid en magt
• hebben ," en : „ zij mag zich niet to hoog boven de wer„ kelijkbeid verbef£en." Wel verbeeldt zich de Schrijver daar .
bij, dat hij alleen voor Vrouwen fcbrijft ; maar, naar ons
gevoel, zou bet werk geene minder goede figuur maken, wan .
neer men bet, als bevattende goede lesfen, ook voor Vrouwen, befchouwde, dan nu bet de houding aanneemt van
alleen voor Vrouwen geffeld to zijn .
Het oorfpronkelijte had Reden an Gebildete aus dem weib.
lichen Gefchlechte ten titel ; maar de vorm van Redevoeringen
of Yerhandelingen kwam den Eerw. R 0 L L minder gefchikc
voor . Zonder deswege met zijn Eerw , . ce willen twisten,
dunkt ons evenwel, dat bet toch veel van dieu vorm heeft
be-
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behouden . Men moge bet dan nu welgemeende, befcheide ,
re, leerzame, hartelijke toefpraken noemen, bet zij zoo ; wij
wenfchen, dot ze veel goeds zullen flichten .

Inw'Jding der nieuwe Leeszaal van /Zet Rotterdamfche Depar' .
tement der Maatfchappij : Tot Nut van °t Algemeen, op
Woensdag den ijlen van Wintermaand, 1879. Te Ratter .
dam, bij C . D . van den Dries . In gr. nvo . 59 B). f: . 72 . :
.1 oen wij deze Inu'ijding ontvingen, deed ons de bezending
een dubbel genoegen . Zij herinnerde ons, dat bet fchoone
gebouw, door Rotterdam voor bet Nut van 't Algemeen be.
ftemd, nu dadelijk in voile heerlijkheid flond ; en zij be+
J~oofde ons een aangenaam nut, bij de doorlezing des werks
van twee zoo gunflig bekende mannen . Wij begonnen even&
wet van achteren op, en verflonden den eigen' oogenblik bet
Vers van T O L L E N s , dot, trouwens, zoo glad naar binnen
ging, en, dins geproefd zijnde, Wet wel weir ter zijde kon
gelegd worden. Wij moesren, op nieuws, zijn heerlijk ta .
lent, zijn brandend gevoel voor bet edele en goede, zijn
vernuft bewonderen, dot altijd een oogpunt weet to kiezen,
hetwelk hem de zaak in bet volkomenfle, waarachtigfle en
tevens dichterlijkfle licht doer san- en overzien, Ja, s A Nm A w had gelijk, toen hij eeninaal de verdediging (ook der
uitgave) van Gelegenheidsverzen op zich Dam : ook onze
LOOTS is noolt gelukkiger, dan wanneer hij eene belangrijke
plegtigheid viert : daarbij fpreekt bet hart ; daarbij komt bet
gevoel , en de taal des gevoels, van zelve voor den dog ; bet
welt uit eene levende bron op, zonder dot de verbeelding
its eene perspomp behoeft to werken, om hetzeive Door bo .
ven to brengen . - De Redevoering, daarentegen, van R EE$EMA, bleef vooreerst liggen . Ei, men hoort zoo vele re •
devoeringen en verhandelingen, dot de lust, om dezelve ook
nog to lezen, althans bij ons, zelden heel opgewekt is ; en
R E E S E M A W19, ja wet, een knap man, mar evenwel geen
TOLL E N S 1 Dan, nu wenscht men van ons ee n verflag de .
zer flukjes in de Letteroefenivgen, en zie I meer dan een klein
flootje (waarvoor wij van, achteren zeer dankbaar zijn) is er
Diet no dig, om ons bet geh el fink e ns ordelijk en bed
dsard to doen doorgaan . De Redenaar had , voorzeker, eene
moeijelijke task. Veel verwachring, en eigenlijk inaar weinig
flofl Over een oud gebouw valt dikwijls heel veel to proten ; over een nieuw meestal Diet meer, dan over een jong .
geboren kind : zoo war van de kraamhistorie, de baker en de
min, en, als men meer wil, de brave ouders etc . Men kan dns
bij hulk eene gelegenheid, even als bij eene gewone tpreek .
beurt 1
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beurt, handelen waarover men wil, en loopt bij deze vrij .
held groot gevaar, ook den toehoorder to laten denken war
hij wil ; terwiji her uleuwe gebouw reel gefchikter is om z ij .
n e aandacht van onze rede of to trekken, dan wel om ze
dearbij ce bepalen. Wdl hem, die hier eene goede keus weer
to doen ! inzonderheid wanneer hij ze door eene bekwame
vitvoering ondertteunt . Hem alleen gelukt bet, met de in .
drukken van buiten en de bewegingen (des toehoorders) van
binnen ddnen weg to loopen, en alzoo bet gezelfchap ce
brengen waar bet wezen moet . De Heer R E E S E M A heefc
'it, naar ous inzien, zeer gelukkig geklaard . Hij gebruikc
eene lange inleiding ; en die heefc men bij zulk eene gelegen .
held noodig : hij zegt daarin veel wears en goeds en fchoons
over bet onderhavige geval, en maakc in her bijzonder zijner
woonftad een complimentje, zoo fraai als bet gemaakt kan
worden . Ben complimentje?? vraagt, dunkt ons, een echce,
warme Rotterdammer. Met uw verlof, Mijnheer! een compliment is eene lofrede in her klein ; of, zoo gij misfchien
meer van de kunf}en dan van de letteren mogc weten, bet is
een portret, dat zeer wel gelijken kan, al zegt ook de eene
of andere grompot, dat bet geflatteerd is . Enfin, zoo al pra.
tende (waar her is er praten naar!) komt hij op zijn onderwerp : De geestdrift voor het goede . Door zulk eene drift
was dit gebouw verrezen ; dezelve bezielde aide aanwezigen ;
zij is her beginfel en leven der geheele Maatfchappij Tot Nat
van 't Allgemeen : over dezelve fprekende, was hec voor elken
hoorder : tua res agitur (uwe zaak wordt behandeld), eu
met genoegen volgde men den fpreker op de uit(lapjes, die
hij, al ongevoelig tot bet einde (de aanfpraken) voortwan.
delende, in bet rijk van wijsbegeerte en letteren deed . Ook
wij hebben ons op deze wandeling Been oogenblik verveeld,
maar danken den fteller wel hartelijk voor . . ., bet geheele
ftuk. Eere hebbe de flad, die zulke mannen zoodanig een
gebouw ziet inwijden, gefchikt voor de grootfte afdeeliug
der weldadigfte Maatfchappij!
A
OIEF AAN DEN REDACTEDR DER VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN, RAKENOE DE VERDEDIGING VAN DEN HEER
VAN 'S GItAVENWEERT IN DEN, Z00GENAAMDEN, RZ.
CENSENT OOK DER . RECENSENTEN.

Mijnbeerl

IDenk ben
regt blijde, dat er zich nog zulke dappere Kampioe&
voor de eer der beleedigde Dichters opdoeu, als er zich
ter verdediging van den Heer VAN 'S G R A V E N W E E R T,
in her Maandfchrifc : De Recenfent ook der Recenfenten , No .
6, hebben vertoond ; en bet is mij ook aangenaam, dat men
van denzelven Dichter thans even zoo goed en precies weer,
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weer hij zich buiten's lands bevindt, als men ous bieromtrent
berigt geefc, wanneer C A T A L A N I of andere merkwaardige
en hooge perfonen op reis zijn ; dic flelt Europa, Bm1lerdam
en mij gerust. Doch bet fpijc mij tevens, dot, ten opzigte
van de bril-historie in bet portret des gemelden Dichters,
zulk eene misfelijke en niec sleek houdende vergelijking met
den bril in bet afbeeldfel van mijn' overledenen Vriend II E Li I E R S is gemaakt . Dit ftrookc niet met al, H E L M E R S
was, vooreerst, niec over to haeen, om zijn portret uit to
geven, en zoude, dit al doende, geenszins den bril, als een
teeken zijner geleerdheid, in zijn afbeeldfel op den neus heb .
ben rondgevoerd . Een bewijs van bet eerfle is zijn gedicht,
De Hollandfche Natie, zonder portret uitgekomen bij zijn
leven ; en van bet tweede, dot hij zich, in vroegeren tijd, to
arijs wel heeft laten portrectdren, moor bloot met een' ordinairen neus, zonder blazoen van geleerdheid er op . De
reden, dot er nu, buiten zijn' wil en weten, een afbeeldfel
met een' bril verfchenen is, ligt' hierin, dot, bij bet overlijden van H E L M E R S , er geen portret van hem be[lond, dan
alleen bet bovengemelde weinig gelijkende, in arijs vervaardigd ; en dot onze Kunflenaar, de Heer s M I E s, die HE LMERS nooit anders dan met een' bril gezien had, bet toen
waagde, om zijn afbeeldfel, op her geheugen of, to malen,
en zich den Dichter derhalve niet anders konde voorftellen,
dan als ziende door een' bril . Dit is bet geheele geval . En
HELM E R S heeft zeker nooit kunnen denken, dot deze bril
hem eenmaal in vergelijking zoude brengeu met den Heer
VAN 'S G R A V E N W E E R T, met wien hij, buiten deze news .
decoratie, anders, zoo ik geloof, weinig overeenkomst heeft
gehad .
Het overige dezer zoogenaamde Bntikritiek, als dear is bet
verwijt, dot de Letteroefenaars alenbtVorigedn
feren en niec bet werk zelf, (dot trouwens, als voltlrekt niets
nieuws behelzende, voorlang reeds zijne beurt gehad heeft)
ter defenfie van den Beoordeelaar zelven, zoo hij zulks
der moeite waardig aeht, overlacende, dank ik den Brief.
fchrijver voor de graden van dichterlijke verdienften, aan de
Ileeren BILDERDIJK en VAN ' S- GRAVENWEERT boven
andere Dichters toegekend . Dit is leerzaam en bemoedi .
gend . De eerfle float, natnelijk, al de overige Dichters in
bet bejagen van roem in den weg, en zij (waaronder dan
ook zeker de Heer F E I T H) gevoelen, dot zij noon zijne
fchaduw, tsar flaan hem zelven, bereiken zullen ; en de t wee.
d e goat, door juistheid van denkbeelden, zuiverheid van fliji,
en echte muzikale verfificatie , de meeste onzer bedendaagfche
Dichters boven bet hoofd klimmen .
Nu I die bet weet,
moet bet zeggen, 21 is bet quaff ook fchertfende. De Schriiver betuigt, in dit zijn ironisch gefchrift, zelf ook Dichter
to zijn. Wij moeten dus krediet hebben voor de fijnheid van
zijnen 1'maak ; dock, zeker, ook in dezen is verfchil, en
een zeker geleerd relaac zeide eenmaal tegen v o N D E L :
41s gij zoo voortgaat, zult gij C A T S welhaast op aide f aan .

BOEKBESCHOUWING.
Gefchiedenis der Menschheid naar den Bijbel, door
HERMAN MUNTINGT-IE . XI beelen .
(Vervolg van bl. 193 .)

[Xde Deel .] V e leer van jezus mogt in de hoofdzaaie
tiiet verfchillen van bet onderwijs , hetwelk reeds de
Aartsvaderen ontvangen hadden . De kennis van den
66nen waren God moest ook in gene ten grondflag liggen . Een eerdienst, Gode waardig, moest in dezelve
worden aanbevolen ; bet groote oogmerk, zedelijke vol .
making des menfchelijken geflachts, bij toenadering aan
de groote ontwikkeling, to belderder doorilralen ; bet
onderwijs al duidelijker, en., fchoon gefcbikt naar de
vatbaarheid der Joodfehe natie, echter zoo veel ont .
kleed worden van datgene , wat bet eigendommelijke de .
zer natie tot dusverre gevorderd had , als noodig was
ow bet voor ells yolk der aarde verftaanbaarder to ma .
ken ; waarom wij in bet Nieuwe Verbond dan ook eene
mengeling van Joodfche en Onjoodfche denkbeelden enz .
vinden [belangrijke aanmerking !] ; terwijl eindelijk, in
den volwasfenen ftaat des menschdoms, onderwijs door
daadzaken niet meer zoo noodig was als in den Rind.
fchen,maar toch nog niet geheel kon ontbeerd worden .
(Zielverheffend is bet , aan de hand van den voortreffelijken M U N T I N G H E , in iddelerwijl hij bet bovenflaande op de bijzondere punten van Jezus onderwijs toe .
past, de ontwikkeling van bet vroeger gegeven Godde .
1ijk onderwijs na to gaan, en alzoo to kouten tot eeu
helder •gezigt op den zamenhang des O . en des N . V .,
Gods wijsheid in de godsdienitige opvoeding des men.
fchelijken geflachts to erkennen --- iets, dat zoo hoog
noodzakelijk is, zil de geheele Bljbel w6l gewaardeerd
worden . Het fpijt ons , dat ons beftek verbiedt , hie''
BO KBESCII. 1820. No. ii .
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van in alle bijzonderheden de proeven aan to wiizen .
Dit moeten wij echter Dog opgeven , dat de doetinatigbcid van eene verfchiining der Godheid in het vleesch
uit de menfchelijke behoefte to dezen heerlijk wordt aF
gelegd, en wet z06, dat Been tegen(lander dezer leer,
wanneer hij niet door zijne waanwijsheid voor alle overtuiging is onvatbaar geworden, zijne toeftemming op
den duur weigeren han aan dit betoog .-De Hoogleer .
aar vindt, wijders , de leer aangaande den II . Gees t,
als afzonckl'iijke beflaanlijkheid (het woord perfoon heeft
zijne goedkeuring niet) in bet Goddelijke wezen, op
eerie voor ons geloof verpiigtende wijze, in Jezus leer
gegrond, maakt dezelve aan bet verltand zoo duidelijk
als hij kan, maar erkent tevens, dat zij eene verborgenheid is, waarvan wij zoo goed als niets weten .
De leer van Jezus , omtrent den mensch en deszelfs
beflemming, brengt de Hoogleeraar tot vier algemeene
tlellingen, en verklaart, in de ontwikkeling van deze,
zoo min to willen toegeven aan wijsgeerigen hoogmoed,,
als aan de fpitsvindigheden eener, zich noemende regt-.
zinnige Godgeleerdheid, en daarin alzoo to werk gaan,
dat niet alleen geene Christengezindheid geergerd, maar
veelmeer de grond tot de verlangde vereeniging aller
Christengezindheden gelegd worde, welke hij geene
zwarigheid maakt, openlijk, als een voornaam doel van
dezen, gelijk van ziinen overigen arbeid, to erkennen .
De Hoogleeraar rekent bet Gode minder waardig, en
nijet ftrookende met de beftemming van den mensch,
aan to nemen, dat heiligheid een gevolg van fchuldvergeving wezen zoude , en vindt in de leer van Jezus ook
bet tegenovergefl:elde geleerd .]
Tot de zedelijke hertlelling van den mensch is vooreerst noodzakelijk, dat hij verzekering ontvange, dat
God hem zijne zonden wit vergeven ; en deze verzeke .
ring is niet zoo gemakkelijk to verkrijgen, als men wel
meenen mogt . - Maar ook deze verzekering is , tot 's
menfchen zedelijk herftel, nog niet genoeg ; daarvan
zou misbruik kunnen gemaakt worden, wanneer er niet
bij
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bij kwame de ontdekking van Gods onveranderlijken wil,
om de achtbaarheid zijner zedelijke wet , ook dan zelfs,
wanneer H(j zich aan derzelver fnood(le overtreders in
vergevende genade op bet hoogst verheerlijkt, ten ernr
ftig(le to handhaven . [Men gevoelt, wat de Hoogleeraar hier voorbereidt .]
Beide benoodigdheden worden in de leer van Jezus
vervuld . God is, war dezelve, eeu vergevend God ;
maar de hoofdleer van Jezus to dezen aanzien was , dat
Hij de middelsperfoon is , door wien God deze zijne
genegene gezindheid jegens een zondig menschdom openbaarde ; en dit is overeenkomflig de orde in alle werken
Gods, want ook in de natuur doet Hij ales door middelen . In Jezus, namelijk, vertoonde God zich zelven
als vergevensgezind ; maar ook, in dien broeder der
menfchen en hoofd des menschdoms, de heerlijkheid,
tot welke menfchen door Hem komen konden . God
fchonk aan zondaren vergiffenis, om het lijden en orx
den dood van Jezus, welke in bet algemeen, naar zijne
leer, tot Neil des menschdoms ondergaan , bet middel ,
rantfoen, losgeld, waardoor en waarvoor velen vats
verdiende fraffen zouden bevrijd worden , heeten mogt ;
zoodat deze dood niet alleen vergeving van zonden verzekerde, maar ook bewerkte . Dan, ten aanzien van
bet verband tusfchen vergeving der zonde als uitwerkfel, en den dood van Jezus als middel, heeft deze
[merkt de Hoogleeraar wederom aan) zich niet duidelijk uitgelaten ; en de ontwikkeling moet dus wachten
tot bij de befch.ouwing van de leer der Apostelen to dezen aanzien . Door de wenken, echter, die Jezus hier.
omtrent gaf, is klaar, r o . dat de Vader zijne gehoor .
zaamheid met de fchuldvergeving van al zijne broede.
ren verkozen heeft to beloonen . Door die gehoorzammheid, toch, was de zedelijke orde voor otzr en in onzi
plaats herfteld, omdat de gehoorzame broeder en hoofd
des menschdoms was . 20 . Dat Jezus dus tevens vopr
ons de wrange gevolgen der zonde op bet levendigston,
dervond, niet qua flraffen Yoor Hem, maar toch als
112,
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iatuurlijke voortbrengfels van der menfchen fchuld .
[Met welk regt de Hoogleeraar den bekenden uitroep
aan bet kruis aldus geeft : „ mijn God! mijn sod! waarom zoudr°gij mij verlaten?" betuigen wij niet in to
zien . En ten aanzien der fiin, fijn uitgeplozene rede .
neringen, waarmede de Hoogleeraar, brj alle redelijkhe~d
zijner denkwijze en openhartige opgaaf van dezelve,
loch zoo nabij Tanner mogelijk aan bet oud-regtzinnig
geloof aangaande het dragen der Itraf onzer zonden door
Jezus heenfchuift, erkennen wij derzelver blijltbaarheid
Diet to bevatten, haar, bij hare vergezocrnheid ( '14
venia verbo), niet to kunnen houden voor den gang,
then bet geloof van eenen ieder to dezen aanzien nemen
moet, en in Jezus eenvoudige vooritellingen aangaande
de aanleiding en het doel van zijnen dood haar niet we .
der to vinden . - 1-let een en ander zouden wij trachten
to bewijzen, wanneer wij eexie verhandeling fchreven,
in plaats van een verflag . Aileen dit moeten wij vragen : hoe weet de Heer M U N T I N G H E zoo veel van
die zaak, daar ,Jezus (zie boven) er zich zoo weinig
duidelijk over heeft uitgelaten, en hij thans Jezus leer,
en niet die der Apostelen, voordraagt ?] De verlosfrng
gefchiedt wijders ook door 3ezus, uit hoofde dat God
Hem als den volmaakt heiligen ons ten voorbeeld ttelde, en ten laatfle doordien Hij Hem na zijne diepe ver •
nedering wederom verhoogde en tot hemelfche heerlijkheid verhief. - De mensch wordt niet anders deelge •
noot aan de zaligheid, door Jezus aangebragt, dan door
bet geloof, en wel zulk een, dat gepaard gaat met eene
hartelijke belangftelling in Jezus verdienlte, en invloed
op bet hart en bet leven . [Ten aanzien der oorzaken,
waaror bet geloof zoo ftellig wordt begeerd, hadden
wij den fehrandereu Hoogleeraar wet wat uitvoeriger
gewenscht, daar toch menige fchijngrond tegen de ver .
pligtende kracht van dezen eisch words ontleend uit de,
op zich zelve waarachtige, ftelling : ik kan tech tot
geen geloof genoodzaakt worden . Zou bet bier niet de
plaats geweest zijn aan to toonen, dat God niet ftriidig
ban •
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handelde, met zulk een geloof to vorderen? i 0 . omdat
zonder geloof, als eerfte daad van onderwerping, en
als grond aller deugd, ook de bekeering onbegonnen
blijft ; 20 . omdat er redelfte gronden genoeg gegeven
zijn, waarop bet fleunen kan ; 30 . omdat in deze zaak,
als de geheimzinnigfle, niet alles zinnelijk doorzien kan
warden ; 40, omdat juist tegen de leer van eenen gekruisten Zoon Gods en Zaligmaker der Wereld men .
fchelijke waanwijsheid en zinnelijkheid zoo veel meent
to kunnen inbrengen ; 5 ° . omdat derhalve (gelijk ook de
ondervinding genoegzaam leert) f ellig ongeloof meer
bet gevolg is van een bedorven hart , hetgene de waarheid niet vil, dan van onvermogen, om de grorn en,
waarop bet fteunen nioet, blijkbaar to vinden ; terw1jl,
60 . de zaak, die geloofd moet worden, veelzijdig genoeg is voorgefteld, om aan elken geloovigen zijne eigene manier van befchouwen tevens toe to flaan, en
dus bet geloof aan Jezus, hoezeer als pligt gevorderd,
echter alrijd vrij en redelijk blijven kan . Van de tegenkanting, die hetzelve in de zinnelijkheid van den mensch
ontmoet, vinden wij namelijk flechts in zoo verre melding gemaakt, als de Hoogleeraar de leer aangaande ale
hoogere hulp, die men tot hetzelve behoeft en ook bekomen kan, als de vierde, algemeene, tot de leer van
Jezus aangaande onze verlosfing behoorende, ftelling
opgeeft .]
De vereeniging van die maatfchappij van menfchen,
die Jezus, door bet geloof en de belijdenis van bet Evan .
gelie, van alle andere volken en menfchen, welke van
dit geloof en deze belijdenis vreemd waren, wilde on.
derfcheiden, noemt hij, in navolging van de leer en
denkwijze des 0 . V .,een Koningrijk Gods . Hij t racht .
t o van lieverlede zijne tijdgenooten terug to brengen tot
de regte denkbeelden, welke reeds de rofeten van bet
Koningrijk van den Mesfias gegeven hadden . Hij deed
bet kennen als niet van deze wereld, langzaam en on .
zigtbaar ontilaande, maar beftemd om eenmaal in vollen
luister to verfchijnen, zigtbaar voor elk, en gereinigd
van
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van al die gene, welke flechts voor het uiterlijke onderdanen in hetzelve waren .
Aangaande den Nat des toekomenden ]evens leert
Jezus, dat de zielen, terftond na den dood des 11g .
chaams, in eenen- toefland, overeenkomftig hare zede .
lijke gefleldheid, zich zullen bevinden , maar dat haar
lot eerst ten dage des oordeels zal beflist en voltooid
worden en eeuwig duren . Ook de flraffen der moedsvil •
lig vcrfiokts zondaren zullen, in alien gevalle, in vergeli king met de zaligheid der regevaardigen, eeu wig zijn .
Hartekundig verordende Jezus , als uitwendige Gods .
dienstplegtigheden , flechts Doop , Avondmaal en Gebed . De eerfle als eene plegtigheid, haren grond hebbende in de , bij Jood en Heiden vrij algemeen aangenomene, gewoonte, dat zij, die plegtig aan de vereering
Gods toegewijd werden, met rein water, ten zinnebeeld van de reinheid der ziel, waarmede de Godheid
moet gediend worden, werden gewasfchen . Jezus verordende haar voor hens , namelijk bij de intrede In de
gemeenfchap der Christenen . Bet Avondmaal als zin .
nelijke vertegenwoordiging van zijnen dood . [Zou her
Avondmaal waarlijk niets meer zijn ? waartoe dan hetzelve, en waar liggen dan de toereikende punten van
gelijkheid ? Ons komt voor , dat , wanneer het nie,4 meer
is, bet alsdan zelfs ook dit niet is .] het Gebed heeft
Jezus z66 gewijzigd,dat wel al bet misbruik wegvallen
moot. [ Wanneer de Heer RI U N T I N G H E bij deze gelegenheid onder anderen zegt , dat to menigvuldige of
to zeer fchitterende plegtigheden aanleiding tot pries .
terbedrog en vervolging geven , moeten wij aanmerken,
dat elke fielfelzucht dit ook doet, al is de voordragt der
flelfelen zoo dor en zouteloos, dat verfland noch hart
er lets aan hebben (en misichien in dit geval bet meest) ;
al vindt zij plaats in kerkgebouwen zoo luguber als
doodsgewelven ; al is al bet gevoel opwekkende als met
opzet tegengewerkt, en alles, wat haar verzelt, geween en onpasfende .
Te flellen, dat de Heer bet beflaan en de werkingen
van
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van booze Geesten niet kan geleeraard hebben, omdat
wij van dat beflaan onkundig ziin, houden wii, met
den Heer iVI U N T I N G II E, voor eene groote_trotschheid .
Maar wanneer zijn Hooggel . in Jezus redeilen to dezen
aanzien voljlrekt geese fchikking naar Joodfche denken fpreekwijze toetlemt, dus alles letterlijk opgevat
wil hebben , kunnen wij daar ons zegel niet aan hechten ; fchoon ook wij in de leer van den rmogeliiken in .
vloed van booze Geesten, voor onze zedelijke vrijheid,
volftrekt geen kwaad zien .]
Jezus leer wordt bijzonderlijk gekenmerkt door hare
algemeene flrekking voor alle menfchen en hare geldigheid voor alle tijden . Zij is ook inderdaad gefchikt ter
bevordering van perfoonlijk geluk, van volksgeluk, en
van wereldgeluk . - Deze algemeene (trekking flraalde
ook Reeds door, als hoofddoel, in het onderwijs van
Jezus, hetwelk volitrekt menschkundig was, zoowel
ten aanzien van de ftof, die Hij koos , als van de manier
van behandeling. Hij fprak en leerde voor den mensch,
droeg zijne leeringen ook voor in eene orde, juist voor
den mensch van alle tijden gefchikt, en ftaafde dezelve
zeer dikwijls door betooning van zijn Goddelijk gezag .
(Het vervolg en lot hierna .)

Bijbeloefening over het Evangelie van Matthew ; door
H . V A N H E Y N I N G E N,
redikant to Rijstivijk .
Ijle Deel. In 'sGravenhage, bij de Wed . J . Allart
en Comp . IS I9 . In gr . 8vo . 340 Bl. f 3-

D

e voorrede van dit doelmatig en nuttig werk
client allezins herhaalde lezing en opmerking ; dezelve
wijst overtuigend aan, dat echte Bijbelkennis het ware
middel is tot onderlinge verbroedering der C .hristenen,
tot matiging, en bet dempen van ieder gefchil, en ter
afwering van iedere poging, zoowel van bet on- als van
ket bijgeloof. Uit de vroegere gefchiedenis, en ook
H h 4
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die bij en na de Kerkhervorming, words dit, zoowel
als door bondige redenering, bewezen . De Schrijver
komt dan ook natuurlijk op bet nut der Bijbeloefenin,
gen van den Christelijken leerffoel, zijnde ophelderende Iezing van een meer uitvoerig gedeelte, met invoeging van zoodanige aanmerkingen, als ter zedelijke be .
oefening voor den toehoorder de meeste opwekking ge
ven . Hij nam daarvan eene proeve, ingevolge den raad
der Synode, en koos oordeelkundig daartoe bet Evangelie van 1\Tattheus ; en, na deze taak volbragt to heb .
ben , geeft hij dezen zijnen arbeid in het licht, denzelven nu hebbende vervormd tot een godsdienlfig
leesboek voor ieder Christelijk huisgezin ; en hij doet
dit met zoo weinig aanmatiging, dat hij op den voorgrond zet, met gefchreven to hebben voor den geleer .
den ffand, en den geleerden waarfchuwt, dat hij o R oT I v s en K U I N O E L tot zijne beftendige gidfen koos,
en men dus weinig, dat men bij deze niet vindt, bij
hem verwachten kan ; alhoewel hij zich daarom geenszins flaafs aan bet oordeel van deze mannen bond,
inaar, waar hij daartoe reden zag, zich zeer wel van
hen heeft durven verwijderen ; hetwelk wij ook, bij de
gezette lezing, bier en daar inderdaad hebben op .
gemerkt .
Het werk zelf bevat, na cene korte inleiding, (in
welke bet, voor den gewonen Lezer, noodige, ter in .
leiding van dit Apostolisch gefchrift, kort en hondig
gezegd words) bet Evangelie zelf, met bijzonder kenmerkende letter gedrukt, en met ophelderende aanmer .
kingen doorweven, zoodat de nadenkende volkomen
verffaat hetgene hij leest, en ook de meergeoefende
en met andere uitlegging bekende, ook waar hij verfchillen moet, opmerkt, dat VAN HEYNINGEN
Met zonder oordeel en nadenken gekozen beefs ; tee .
yvijl, bij be ; op deze wijze openen der Schrift voor bet
ver[land, bet hart niet koud en ongevoeJig gelaten,
mar telkens aanleiding genomen worde rot roering,
en aanwi)zing en opwekking gegeven tot rnffige, regt
Chris .
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Christelijke, beoefenirg. Aan fommige Lezers zullen, bier en daar, die praktifche aanwijzingen en op .
wekkingen wel eens wat to uitvoerig voorkomen ; maar
doorgaans is toch dit bet geval niet ; en, als men in
bet oog houdt , dat men een volksboek in handen heeft,
zal men erkennen moeten, dat dit zelfs geene veront•
fchuldiging behoeft .
Wij ontvangen bier Bijbeloefening over- bet Evangelie van Mattheus , en flechts bier en daar, waar dit
volitrekt noodig was , worden de andere Evangelisten
to hulp geroepen ; hetwelk alzoo is gelijk bet behoort,
opdat men den eenvoudigen Lezer niet verwarre ; en
bijna altijd houdt zich de Leeraar bier zoo volkomen
en regtftreeks aan den tekst, dat ieder rotestantsch
Christen dit Bijbelsch huisboek, zonder eenige botfing
tegen, zijn bijzonder Genootfchap eigene, meeningen,
lezen kan . Evenwel geven wij den Schrijver to dezen
aanzien in bedenking, of bet wel noodig ware, (zijn
gevoelen laten wij hem voor bet overige, dit fpreekt
van zelf, volkomen vrij) bij Hoofdft . III : 17, bl . 51,
zoo ftellig to verzekeren, dat de gewoonte der Christe .
nen, van de eerfle eeuwen af, gewild heeft, dat hunne
kinderen door de plegtigheid van den Doop, voordat zij
cenig begrip van dezelve vormen konden, der ,;emeente
werden ingelijfd. En wij ftemmen den Schrijver wel

gaarne toe, „ dat Jezus zeer zeker meer van bet Gees .
„ tenrijk wist dan wij s en dat zijne verkiaring in dezen
„ niet to gelooven onverftand is , en geene verlich„ ting ;" overtuigend is ons echter zijr. bewijs niet uit
Matth . XIII : IS--I9, bl . 294, dat Jezus aan eenen invloed des Duivels op bet hart des menfchen geloofde .
En daar bet geloof aan den Duivel toch wel niet tot
bet wezetllijke der Christelijke leer behoort, zoo had .
den wij ook bier de onfchadelijke meening van velen to
dezen aanzien wat meerder ontzien verlangd ; gelijk wij
de fchrandere voorzigtigheid van dezen Bijbeluitlegger
omtrent de door Demonen bezetenen opmerkten, b .
v. bl . 71 , 267 en elders ; alhoewel des Schrijvers bijH h 5
zon .
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zondere meening bij Hoofdft . VIII: 31 toch duidelijker
uitkomt ; waarvan wij voor ons tot nog toe verfchil .
len , als die 's mans aanmerking , bl. I6o , bij vs . 28 ,
liever aldus hadden gefleld gezien : „ als name het ge.
loof aan den invloed der booze geesten af, naar mate
verlichting en befchaving toenemen ."
Dan, deze en foortgelijke aanmerkingen, die wij
zouden kunnen maken, zijn van zeer gering belang ;
en wij achten bet onnoodig, over de wezenlijke en
groote voortreffelijkheid van dit werk uit to weiden ;
want, waarlijk, bet valt reeds bij bet doorbladeren
een' ieder in bet oog, dat zoo goede, ja voortreffelijke
wijn geenen krans behoeft .
Wij zien, en zeker bet godsdientig
ubliek met
ons, bet tweede Deel, hetwelk de 14 laatfte Hoofdflukken van dit Evangelie bevatten zal, met groot verlangen to gemoet .
Bij eene tweede uitgave, welke wij van een godsdienftig huisboek van zoo eene blijvende waarde zeker
verwachten, mogen wij voor fpelling en taal wel eene
naauwkeurige herziening wenfchen .
Dagelijkfche Oefeningen des Christens in de Lf densgefchiedenis van zijnen Heiland, ten tijde van derzell
ver Gedachtenisviering . Door A . D E K o NI N G,
redikant to Sliedrecht . Ijle en Me Deel. Te Dordrecht, bij J . de Vos en Comp . In gr . 8vo . 2'e zamen 371 . l- f 3- 6- :

IIoezeer bet groote denkbeeld : „ Jezus is in zijn
lijden bet offer voor onze zonden ," bij den over dit
lijden peinzenden en over hetzelve fchrijvenden Chris .
ten, bet heerfchende behoort to zijn, zoo is bet, aan
den anderen kant, verblijdend, de vole, zeer vele leerrijke en vertroostende zijden, die Jezus lijden heeft,
door de vlijt en bet godsdienflig gevoel opgezocht ca
to
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to voorfchijn gebragt to zien . Het hoofddenkbeeld
toch : „ Jezus dood onze verzoening met God," kan
zoo veelvuldig ontleed worden, en moet bet, zal er
geen rede-beleedigend misverfland geboren worden .
De fchatten van aanwijzingen, waarfchuwingen, teregtbrengingen, vertroostingen moeten opgedolven,
en alzoo de wijze, waarop onze verzoening met God
is voltooid, duidelijk gemaakt worden uit de onderfcheidene behoeften onzer zedelijke, maar toch zondige
natuur, waarvan de voldoening in Jezus lijden en fterven wordt gevonden . Het is de vrucht van den min
beperkten en min cenzijdigen -- zoo gij wilt, min flelfelzuchtigen - geest des tijds, dat de Jijdensgefchiede .
nis meer dais to voren alzoo behandeld words .
De Heer D E K ON I N G, niet door het onderhavige
werk alleen bekend, maakt er ook bijzonder zijn werk
van, dit praktikale to doen uitkomen ; en alzoo levert
hij een werk, ter „ dagelijkfche oefening des Christens
in de lijdensgefchiedenis van zijnen Heiland" zeer ge .
fchikt, zoowel ten aanzien van den inhoud, als bet
vloeijende en gemoed- :lijke van den flljl .Nabetpour
lair verhaal van elk tooneel van 's Ileilands lijden, vol .
gen de opwekkingen, waartoe bet aanleiding geest, en
ophelderende aanmerkingen, getuigende van de bele .
zenheid des Schrijvers en van deszelfs helder oordeel .
Wat de letterkundige aanmerkingen aangaat, zoo kwa .
men ons de Latijnfche aanhalingen, in een werk voor
ongeletterden, wel wat vreemd voor ; dan, wij dachten : zij flaan eigenlijk toch niemand in den weg . Ten
aanzien der uitlegkundige zijn wij bet met den Schrij .
ver niet altijd eens ; dan , dit is zoo min mogelijk als
noodzakelijk. - Wij verilaan onder „ den overften der
wereld" ook den duivel , die , naar Ons gevoel, en
overeenkomflig hetgene van hem alom in bet N. V . gezegd wordt, zoowel een onzedelijk beginfel, als eene
zelfJlandigheid, of booze geest, kan wezen, en kunnen
dus (Jo . XIV : ;o) de Joodfche overheid, als nit dit
onzedel,k beginfel bandelende, geenszins buitengeflo .
ten
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ten rekenen, wanneer Jezus zegt : de overfe deter eve.
reld komt. - Dat in 's Heilands betuiging : de Trader
is meer dan ik, dit reer de beteekenis van gelukkiger
zoude hebben, komt ons gezocht voor ; hoezeer wij
de geleerdheid van Calvinus enz, eerbiedigen . Maar,
gefteld ook, dat deze beteekenis konde doorgaan, is
dan degene, die heerlijker, gelukkiger, of, gelijk in
de aangehaald wordende plaats, Gen . XXVI : 13, rij.
ker is dan een ander, niet ook tevens meerder, in den
eigenlijkiten zin ?

Kort Begran der Christeljke Kerkgefchiedenis, Voor
TZolk en ,'eugd ; door j . i . r . S C H DI I D , redikant
to Bikelsberg, in het Hertogdom Wurtemberg . Vervolgd tot op den tegenwoordigen tijd, door A. IJ r is IJ,
Doctor en Hoogleeraar in de Godgeleerdheid to Groningen . 11 Deelen . Derde, vermeerderde en verbeterde Uitgave. Te Groningen, bij J. Romelingh.
18 19 . In gr . 8vo . Te zamen J36 BI. f 4 .6-

In 1817 deden wij van dit zoo nuttig werk, en den
door den Hoogleeraar ij E ij daaraan befleden arbeid ,
verflag . Toen zag hetzelve reeds voor de tweede maal
bij ons bet licht ; en bet bevreemdt oils niet, dat die
oplage reeds wederom geheel is uitverkocht .
rof.
ij r z ij heeft nu de fpelling veranderd, hier en daar
bet geftelde nog verduidelijkt, en er nu en dan nog lets
belangrijks ingevoegd . VtTij twijfelen niet, of de druk .
Iter vindt ook bij deze nieuwe Uitgave zijne rekening,
en wij hebben allezins flof tot blijdfchap , dat dit werk
zoo druk gezocht en met zoo veel vrucht gelezen
wordt .
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Friderici Furii, Caeriolani Valentini Bononia, five de
Libris Sacris in Vernaculam Linguam convertendis
Libri duo , ad Franciscum Bovadillam Mendozium ,
Cardinalem Burgenfem . Ex editione Bafileenf , An .
1556 repetiti . Lugd . Batav. apud S. et Y . Lucht.
mans. 1819 . 8vo . form . maj . pp . XXVI, 299 . f2 . : . :
(Over het vertalen der H. Schrift in de moeder fprake.)

D e vraag, bier vermeld, is thans, in een dubbel
opzigt , aan de orde ; vooreerst wegens de vernieuwde
fchermutfelingen, in onsvaderland, tusfchen Roomseh
en rotestantsch, waarbij dit onderwerp dikwijls mede ter
bane komt ; ten andere, inzonderheid, wegens de uitgebreide pogingen onzer tijdgenooten ter Bijbelverfpreiding,
welke ons aanleiding hebben gegeven, om to zien, dat niet
alle K.atholijken, zelfs van naam en gezag in de kerk,
eenftemmig over deze zaak zijn denkende . Men weet in
tegendeel, dat de waardige
riester VAN E s z , it
Duitschland, een der ijverigfte en werkzaamfte leden
van dat waarlijk heilige verbond is, hetwelk zich de
algemeenmaking van de kennis des Heeren, door middel van drukken, vertalen, uitdeelen en verzenden des
Bijbels, onder alle volken ten doel ftelt ; zich hierover
verdedigende tegen de aanvallen der onkunde, met gezag uit oude en nieuwere tijden . De ijverige Hoogleeraar T Ij D E MAN doet dus der Christenwereld ligt gee.
nen onbelangrijken dienst, door de tijdige, vernieuwde
uitgave van een boek, dat federt lang onder de zeldzame behoorde, en echter, om den naam des Autetirs,
eenmaai aanzienlijk in het rijk der letteren, onwrikbaar
getrouw gebleven aan de leer en tucht des ausdoms,
en vriend en raadsman van
HILI 3 van Spanjc,
doch tevens genegen tot den vrede, en ijverig werkzaam om de gefchillen in deze landen bij to leggen, verdiende geraadpleegd to worden ; gelijk dan ook de in.
houd
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houd aan de opgevatte verwachting van eeren zoo hel .
derdenkenden en zachtmoedigen man uitnemend beantwoordt , en het pleit ten voordeele der vrienden van
den Bijbel en zijne verfpreiding zegevierend beflist .
Dubbel aangenaam, voorwaar, is ons zulk een voorbeeld, gefchikt, aan de eene zzjde, om bet vooroordeel
der Roomschgezinden tegen eene zaak, meest door ro'testanten verdedigd, weg to nemen, en, van den anderen kant , dat der laatfle , tegen de eerfle al te algemeen opgevat, aanmerkelijk to verminderen . Inderdaad, wij hooren bier eenen man redetwisten, zoo vast
verkleefd aan de leerftellingen van Rome, dat hij alle
andersdenkenden in vroegere of latere dagen ., (fchoon
wij, dat opmerkelijk is, van de Hervormers, in of kort
v66r zijnen tijd, geene opzettelijke melding hebben ge .
vonden, en E R As M U s en de vertaling van (5 A S T AL I o hoog geprezen worden) zonder omftandigheden,
verblinde ketters noetut, en die echter over de hoofdzaak des Christendoms, als licht en leven der deugd,
tot troost voor tijd en eeuwigheid, op zulk eene wijze
fpreekt, dat men genegen wordt om to vragen : waartoe eene bloedige Hervorming, indien dit de Katholijke
leer zij ? Verftaat de Christenfchaar dan thans hare overgeblevene verborgenheden beter? Of weet zij daar,
waar men ze alle verworpen wil hebben, dit gevoelen
gemakkelijker met de 1 .1 . Schrift overeen to brengen ?
Doch, zij was dan voorzeker ook nietontRaan, en
bet is echter zekerlijk goed, dat zij ontftaan is, om be .
weging en vedrkracht, helderheid en gloed re brengen
in bet kwijnende en veelal bedorvene ligchaam.
Het blijkt, dat de Schrijver verfchil over bet behandelde onderwerp had gehad met B o N o N I A, een' Doc .
tor in de Godgeleerdheid to Leuven . Dit heeft hem aanleiding gegeven om bet werk naar hens to noemen, en
alzoo in to rigten, dat deze geleerde, in bet eerfte
boek, zijn gevoelen tegen bet gemeenmaken der Schrift in
bet licht ttelt, maar F u R i us , in bet tweede, dit zelfde
gevoelen beltrijdt . In beide deelen heerscht derhalve,
na,
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na korte redewisfeling en verhaal ter algemeene inlei .
ding, een doorgaand betoog, hoewel met die warmte
ontvouwen, en bier en daar fcherp re over gekruid, ge .
1ik bet gezigt of de levendige voorflelling van den tegenilander pleegt mede to brengen . Zulk een want
wakkert zeker de aandacht , maar Ieidt ook ligtelijk tot
uitvoerigheid en eene zekere mate van partijdigheid,
daar toch niemand eens anders gevoelen zoo ijverig eu
krachtig zal voorflaan als zijn eigen, en deze omflatidigheid alleen, dat dit in de laattle plaats wordt verdedigd, een aanmerkelijk voordeel aan hetzelve geeft . Wjj
beweren dan ook niet, dat hij deze zwarigheden ganfchelijk ontweken heeft, en dat al zijne bewijzen zon .
der mogelijkheid van verdere tegenfpraak zijn ; doch zijn
bet, in bet algemeen , met den hooggel . Uitgever eens,
dat bet boek deftig, naauwkeurig en vrij fierlijk gefchreven is .
Wij bedanken den rofesfor, in bet bijzonder, ook
voor zijne verzamelingen, ter bekendmaking vau den
perfoon, de omilandigheden en verdienilen des Auteurs, zoowel als diens anderen fprekers, wiens naarn
bet boek draagt . Moge de werkzame man nog tang de
voetftappen zijns geleerden en godvruchtigen Vaders
alzoo drukken, dat licht en vrede, deugd en algemeen
geluk daaruit rijkelijk voortvloeijen
Specimen politico historicum, de propria Reipublicae
Romanae conditione in Tribunorum
obfervandd,

dedit

H A R E N C A R S

lebis inflitutione

R O E L AND U S S C H E E R S VAN

E L,

Neomago Gelrus .

Traj . ad

Rhen.

Z

onder hierin zelfs de minfle vooringenomenheid to
doen werken, betuigen wij opregtelijk, dat de Stichtfche Akadetnie een uitmuntend voorbeeld levert van
den ijver barer Kweekelingen, daar hetzelve door een
aantal flellige proeven bevestigd words .
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Het alhier opgegevene onderzoek bepaalt zich tot den
bijzonderen Nat van bet Romeinsch Gemeenebest bij
de inftelling van bet hoogwaaidig ambt der Gemeens .
mannen : een onderwerp inderdaad, hetwelk der over .
weginge dubbel waardig is , en waarvan de latere flaat .
kunde to regt een bijzonder nut had kunnen overnemen .
In de behandeling dezer ftof fpoort de Schrijver al .
lereerst den oorfprong op van deze bijzondere inflelling, en leidt dezelve of uit den liver der oude Reptin blieken voor de hand-having der burgerlijke gelijkheid ,
welke door de verdeeldheden tusfchen Adellijken en
Onadellijken zoo dikwerf aangevallen werd, en waarbij
dan de overhelliiig van Volk en Staat der Romeinen tot
heerschlust de iilvoering van den stand der Gemeensmannen noodzaltelijk maakte .
Er was wel, bet is waar, een aanmerkelijk verfchil
tusfchen Grieken en Romeinen .
De eerfte waakten
zorgvuldig tegen alle aanmatigingen der Edelen, welke
menigmalen kunnen wederftand met den dood moesten boeten . Bij de Romeinen, daarentegen, was
de niagt en invloed der atriciers, als gewaande Af.
flammelingen der aloude Raadsheeren, vooral van den
tijd van Romulus, en daarna van Tarquinius, gevestigd . Zij zelve achtten zich alleenlijk tot bet Confulaat bevoegd . Zij maakten eenen afzonderlijken ftand
uit, in tegenoverftelling des Volks, of wel der gemeene Volksklasfe, welke hare regten tegen de atriciers,
nu eens met nicer-, dan met minder geweld en gevolg,
handhaafde .
Alzoo werden dan de Gemeensmannen aangefteld, als
plaatfende zich tusi'chen bet Gemeen en den Adel, met
oogmerk om beider oneenigheden to verhoeden . Weldra, echter, dongen de Gemeensmannen naar dezelfde
hooge waardigheden, welke de Adel zich uitfluitender .
wijze toegeeigend had . De magt, des Volks wies ongemeen, en de oude eerwaardige Volksvergaderingen
der Grieken ontaardden dra in die onftuimige Wijkvergaderingen, waarin dikwerf woeste drift alleenlijk
beers ch .
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heerschte, en waartegen de afdeeling in Centurion
eenig vergeefsch tegenwigt beproefde .
De Band der Gemeensmannen was alzoo zuiver Romeinsch . Onder de Grieken, en bepaaldelijk onder de
Spartanen, maakten de Ephoren (Toezieners) zekeren
ftand uit, die bet toezigt hadden op bet gezag der hooge Magistraten ; en deze band gaf welligt aanleiding tot
lien der Romeinfche Gemeensmannen : maar de eert}e
waren enkel handhavers der wetten in bet algemeen,
en de laatfte, nit en door bet Gemeen alleen gekozen,
kantten zich eeniglijk tegen de indragt des Adels s
in onderfcheiding van bet Volk . De Gemeensmannen
behoorden bij uitzondering tot de Romeinfche Gemeenebestregering, en kunnen, in zekeren zin, overgebragt worden tot dat fielfel van vertegenwoordiging,
hetwelk latere tijden en Volken gepoogd hebben in to
voeren, om paal en perk to ftellen aan die overheerfching, welke Adel en Geesteiijkheid uitgeoefend
hadden .
Deze is de inhoud van deze zeer goed bewerkte
Akademifche Verhandeling . Het is bier geenszins de
vraag : of deze ftof geenen anderen en beteren vorm
had kunnen en mogen vorderen ? Die, door den Schrijver zelven gekozen, ligt voor ons, en beantwoordt aan
het oogrnerk . juist dit behaagt ons, dat wij daarin
den gang van bet jeugdige vernuft zelf befpeuren , en
daaruit tot eigen oorfpronkelijk opftel befluiten . De
menigvuldige, wel ter fnede aangebragte, plaarfen uit
Griekfche en Romeinfche Schrijvers, met derzelver
juiste beoordeeling, en de I9 welgekozene Stellingen
tot openbare wederfpraak, getuigen zoo voordeelig tot
des Schrijvers roem, dat de befpiegelende Wijsbegeerte en fraaije Letteren in hem, door den tijd, eenen
edelen vriend zullen mogen verbeiden.
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Magazijn, toegevijd aan den geheelen omYang der Geneeskunde, befchouwd als Wetenfchap en
Kunst, uitgegeven door e . A . L . S A N D E R en G .
H . W A C H T E R, ("den De.-Is i-3de Stuk . Te Rotterdam, bij J . Hendrikfen . In gr. Svo . 292 Bl.
f 2 - 14- .

`hr3roupa ,rias-

VY ij z.ullen van onze gewoonte, om van dit werk
niet anders dan deelswijze verflag to geven, ditmaal
afgaan , om onze Lezers een weinig vroeger met
de belangrijke Verhandeling van den kundigen Geneesbeer A L E X A N D r r. , over bet Ilospitaalver/lerf , welke
de beide eerfte, en een gedeelte van bet 3de Stukje vervult, bekend to maken . Wij ziju aan een' onzer be .
roemdfte Landgenooten , aan B R U G M A N S , eene voortreffelijke Natuur- en Ziektekundige befchouwing dier
vreeslelijke kwaal verfchuldigd ; Dr. A L r x AND E R bet
paalt zich meer tot de Geneeskundige kennis en behandeling van dezelve, gevende daarbij zoowel een zaakrijk
en oordeelknndig verflag van hetgene andere Geneeskundigen hieromtrent hebben geleverd, als bet refultaat
zijner eigene waarnemingen.
De Schrijver begint met eene korte, dock, zooveel
wij hebben kunnen nagaan , volledi ;e, opgave van de
Schrijvers , die over het Hospitaalverflerf, hetzij in
bet voorbijgaan, of meer opzettelijk, gehandeld hebben
(bl . 4-18), en geeft vervolgens (bl . iS, ig) eenige
der verfehillende namen op, waaronder bet befchreven
is . Hierop treedt hij in bet eigenlijk onderzoek der
kwaal ; bewerende, i°.dat dezelve eene bijzondere ziekte is , en geene wijziging van bet gewoon koudvuur
(bl . i9-2 i) ; 2° . dat dezelve, in haren loop en ove .
rige verfchijnfelen,, verfchillen kan, zoodat er ten min_
ie vier foorten of verfcheidenheden zijn waargenomen,
natnelijk a) plaatfelijke aan(loening v66r of zdnder al •
jerneene ; b) beide gelijktijdig ; c) algemeene aandoening
voot .
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voorafgaande ; en, terwijl deze alle zich door een' zeer
haastigen loop kenmerken, d) langzaam ontwikkeld
verflerf in bijna genezene wonden (bl . 21-28) ; g o . leert
hij ons de voornaamfte verfchijnfelen en toevallen (hl .
28-44) nader kennen, waarbij hij bijzonder opmerkzaam maakt op bet zeer haastig verloop en fuel toenemen van dit gebrek, op de buitengemeen groote pijnlijkheid, welke voor de kankerpiinen naauwelijks onderdoet, en op den eigenaardigen reuk , then bet verfpreidt .
Deze twee laatfte verfchijnfelen zijn echter wel eens
niet aanwezig. Hierbij geeft hij nog eenige andere afwijkingen in de ontwikkeling en de gedaante van bet
plaatfelijk gebrek op , en gaat daarna , 4.0 . over tot de befchrijving der algemeene aandoening (b 1 .44-50), welke
als eene asthenifche koorts, nu eens meer met bederf
der vochten, dan met ongeregelde bewegingen der vaste deelen, voorkomt ; 5o . behandelt onze Schrijver (bl .
50-62) de complication vandezikt,b jzonr
der met venusziekte en fcheurbuik, welke beide hij, met
regt, tegen D E L E C x, als zeer belangriik befcbouwt ,
daar zij de genezing natuurlijk veel moeijelijker maken,
in bet bijzonder de eerfte, wanneer er fterke kwikkuren
zijn voorafgegaan . Ook andere verwikkelingen zijn bier
mogeliik, en onder deze is die met bet fchurft, door
D E L E C H waargenomen , opmerkelijk , omdat men bij
die gelegenheid beyond, dat de zwavelfmeringen voor .
deelig op bet Hospitaalverfterf werkten . Met reden
vraagt onze Schrijver, of niet de met zwavel, of liever
zwavelig zuur, bezwangerde dampkring iets konde toe .
brengen ter vernietiging der fmetiof? Men kan dit gerust aannemen,wanneer men de fterke werking van dat
zuur op dierlijke vochten nagaat . Op deze befchouwing
der cortiplicatien laat nu de Schrijver, 60 . die der overeenkomende ziekten (bl . 62-76) volgen, om uit die
vergelijking de natuur der kwaal eenigzins op to helderen . Als zoodanige overeenkomende ziekten befchouwt
hij den kanker en fungus haematodes, en de cachexia
nofocomialis. Gelijk deze vergelijking, over bet geheel,
zeer
1 i 2
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zeer doelmatig is, zoo is in bet bijzonder belangrijk
(hoewel bier misfchien niet geheel op zijne plaats) bet .
gene ALEXANDER over de plotfelinge verilimmering
der hoofdwonden, als eene bijzondere wijziging van bet
Hospitaalverfterf, aanteekent .
Na deze zaakrijke befchouwing der kwaal, gaat de
Schrijver tot die der oorzaken over , (bl . 76-104 .) Hij
is bier wel korter, en wijst vooral telkens op de voortreffelijke Verhandeling van n R U 8 M A N s , verwijlt ech •
ter wat nader bij de vragen : of bet Hospitaalverfterf
befinettelijk zij, dan niet? en waarom hetzelve voorna •
melijk in militaire hospitalen voorkomt ? De eerfte words
bevestigend beantwoord , en dit antwoord met klem van
rwlenen bevestigd ; de laatlle geeft A L E X A N D E R gelegenheid, over vele gebreken, welke er in de hospitaalpraktijk, voornamelijk bij de Franfchen (en ruifen),
plaats hebben, en welke hij, niet zonder red .un, voor
eene der hoofdoorzaken houdt , een hartig woordje to
zeggen . Voorts fchijnt al wat bet ligchaamsgeftel verflapt en hevig ontftemt, vochtigheid, flecht voedfel,
maar vooral ne6rdrukkende hartstogten, veel tot bet
ontilaan dezer kwaal bij to dragen .
De ontwikkeling der oorzaken leidt onzen Schrijver
vervolgens (bl . 104-uo) tot eenige aanmerkingen aangaande de voorzegging in bet Hospitaalverfterf. In bet
algemeen is dezelve ongun/Iig, vooral wanneer men van
genoegzame middelen verfloken en genoodzaakt is de
kwaal aan de Natuur over to laten ; bet gevaar wordt
bier vermeerderd om de neiging tot inflortingen, en is
bet grootst bij lijders, welke tevens aan venusziekte
lijden, of met kwikmiddelen behandeld zijn .
Van bl . i1o tot bet einde ziiner Verhandeling wordt
er over de geneesvijze gehandeld . flier ontmotten wij
eerst eene korte opgave der gefchiktfle middelen, om
bet Hospitaalverlterf voor to komen , (bl . 110-124-)
Onder de beste voorbehoedmiddelen rekent hij de goede inrigting van bet lokaal ; de behoorlijke en ruime
verzorging der lijders ; de afzondering van zieken en
ge-
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gewonden ; de zorgvuldigfte vermijding van allies, wat
de befmetting kan veroorzaken ; de berookingen met
zoutftof (chlorine), enz . En wij vinden bier menigen
trek, die de hospitaalinrigting bij ons boven die der
Franfchen en ruilen verheft, en leeren ook den uit .
muntenden geneeskundigen dienst bij de Engelfchen
kennen . De eigenlijke behandeling wordt in de in- en
de uitwendioe onderfcheiden . De eerfte (bl . 12 4-- i69)
wordt tot vier hoofdpunten gebragt, van welke bet
eerfle is de behoorlijke zuivering der eerite wegen,
waaraan de Schrijver, met de meeste waarnemers, een
groot gewigt hecht, doch waarbij echter de gefteldheid
des lijders zeer moet in aanmerking genomen worden .
In de tweede plaats moet men zorgen voor de krach .
ten en voor eene opwekkende behandeling, in bet bij.
zonder met vlugge prikkels, doch ook met kina , dewiji de kwaal bijna nooit, en dan alleen zeer in den
beginne, ontftekingachtig van aard is . Deze opwek .
kende geneeswijze moet echter, ten derde, gewijzigd
worden naar de cornplicatiin en bijkomende toevallen ;
terwijl men eindelijk , ten vierde, de her/lellenden met
bijzondere oplettendheid moet gadeflaan, uit hoofde
van de groote neiging tot inflorting . De nitwendige
behandeling (bl . 169 env .) wordt insgelijks tot vier
hoofdpunten gebragt : i° . de bepaling van den voort .
gang van bet verfl :erf door kina en terpentijnolie, en,
als dit niet baat, door bet gloeijend ijzer, of door zuren, vooral bet zout- en bet falpeterzuur, waaraan
ALEXANDER boven bet geweldig branden de voorkeur geeft ; s° . de bevordering der afzondering van bet
afgeftorvcne ; 3° . de behandeling van bijkomende toevallen, en 40, fpoedige genezing der zweer . Voordat
bij tot de ontwikkeling dezer vier punten overgaat,
geeft ons de Schrijver een oordeelkundig verflag van
bet voornaamite, wat door andere Iieelkundigen slier
wordt voorgeflagen , en ftelt zijne Lezers daardoor in
flaat, de voorgedragene geneeswijze zewe to toetfen .
Ons beltek laat niet toe, bier verder in bijzonderheI i 3
den
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den to treden ; wij zullen genoeg gezegd hebben , om
onze Lezers begeerig to waken, den rijken inhoud dezer Verha-ndeling nader to leeren kennen . De geleerde
Schrijver vergunne ons nog eene enkele bedenking . De
bl . 2o en elders bi':gebragte bewiizen voor de bijzondere
natuur van bet Hospitaalverllerf komen ons niet voldingend genoeg voor, om bet als zoo geheel verfchillend van bet koudvuur to houden, : de oorzaken, waardoor hetzelve wordt re weeg gebragt, de verfchijnfe .
len, die bet vertoont, en vooral de geneeswijze, die
geheel bederfwerend en opwekkend is, toonen bier eene
groote overeenkomst . Het verfchil fchijnt in de eigenaardige fmetaof gelegen : even als deze in andere gevallen de ettermaking wijzigt , fchijnt zij bier der verflerving eene bijzondere gedaante en eigenaardigen loop
to geven . - Voorts komt ons de bl . 49 voorgeftelde
beichouwing van deze kwaal, als een plaatfelijke typhus, niet zeer gelukkig voor . De typhus is eene ziekte van bet vaatgellel en de zenuwen ; en deze worden
bij bet Hospitaalverilerf, zoo als de Schrijver, na andere waarnemers, elders zelf aanmerkt, niet zees clerk
aangetast . - Wij voegen hierbij, dat de Schrijver meermalen, b . v . bl . 182, de berookingen met zoutilof
(chlorine) en die met zoutzuur verwart, zoodat bet
moeijelijk is to bepalen, welke hij bedoelt . Ook is
Tveingeist, bl . 192, geen brandewijn, maar ten tnin(le
fpir. Yin . rectifzcat ., zoo als uit bet verband blijkt .
Men zal toclr onzen gewonen brandewiin niet met water vermengen, waar men den rum enkel aanwendt .
De befchouwing der overige, in bet derde Stuk van
dit vijfde Deel vervatte, Waarnemingen en Verhandeling befparen wij, tot wij gelegenheid hebben over bet
laatlle Stukje to fpreken .

Let.

J. K 4 N IJ N E N D U R G, MENGELINGEN.

471

Letter- , Natuur- en Zedekundige Mengelingen ; door J . K o .
N IJ N E N D U R G . Te dmflerdam, bij Schalekamp en van de
Grampel. Ira gr . 8vo . 172 131. f i -16- :
X V ij ontvangen bier van den Hoogleeraar It o NIJ N L N BU R G
een viertal Verhandelingen, van welke nogtans niet Gene, ei,
genlijk gezegd, natuurkundig is ; zoodat de titel van dit
ftukje beter geweest ware : Letter. en Zedekundige Verhande .
lingen . Daar echter, bij gunilig onthasi , misfchien een twee
de bundel ilaat to volgen, waarin veelligt ook Natuurkundige
Verhandelingen zullen voorkomen, is waarfchijnlijk de titel
uit lien hool'de dus gefteld .
De eerfte Verhandeling , bij gelegenheid van eene prijsuit .
deeling in Felix Meritis, loopt over de belangrijke vraag, in
hoe verre de Eerzucht, zoowel in bet gebied der Zedclilkheid, als in dat der Kunst, tot drijfveer onzer daden mag
dienen. Het refultaat is : dac, volgens de gronden der Kan .
tiaanfche Wijsbegeerte , welke achting voor de suet als bet
6etiige beginfel der zedelijkheid erkent, de eerzucht, ten aanzien van de zedelijkheid onzer daden, niet to pas komt, en
een meet fchadelijk , aithans overtollig, dan heilzaam ingredient tot de deugd is .. Men zou dit misfchien met Curistelijke gronden even goed, en nog beter, kunnen haven . De
liefde tot God en menfchen, bet Cbristelijke beginfel, kan zich
bezwaarlijk met bet egofstifche der eerzucht, alchans in eeue
hooge mate, verdragen ; en de groote Stichter van onzen
Godsdienst geeft daaromtrent meet dan Unen duidelijken
weak . Doch in bet gebied der kunflen beweert de Schrijver
to regt, dat men dit beginfel ruimfchoots mag aannemen, De
kunst is de eigendom van den kuuftenaar ; geene wet is er,
die hem verpligc, dezelve aan to kweeken : alle verdienfte is
dus zijne eigene . Dt bewijs is zeer bondig gevoerd ; wij
weten echter niet, of de fchets der door de Maacfchappij op .
gegevene prijsloffen, als voorbeelden, wel in dezen zamen.
hang, als bewijzen bijgebragc, voege . Dit is echter misfchien overdrevene kieschheid van onze zijde ; doch veel
meer heeft ons de plaats (bl . 3) gettooten, waar de Heer
K O N IJ N E N BURG, die geroepen is om den Godsdienst to
leeren, van de martelaars zegt, dat zij, Boor de gewaande zed
1i 4
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gepraal hunner bijzondere gevoelens en halsflarrigheid, de
brand/lapels beklemmen ; terwijl men op de volgende bladzij .
de, zonder berisping, Van C A T O en r It U T U S fpreekt, die
den dood voor de fchande kozen . Het zou nog to bezien
flaan , of bet b . V . in CAT o fchande geweest ware, zich,
gelijk CICERO, aan den menfchelijkften overwinnaar to on.
derwerpen ; doch was is grooter , liever door de handen van
dwingelanden ce fterveu, dan zijne overcuiging van bet hoog .
ile, bet heiligite, en zijne liefde tot den edelften Menfehenvriend en besten Godsdienst to vErzalten, of zich door zelf
moord aan eene tijdelijke heerfchappij to onttrekken, die
men niet dulden evil? Is bet eerfte halsfarrigheid, hoe moet
men dan bet tweede beftempelen? en is (lit grootheid, wat
is dan het eerfte ?
De tweede Redevoering zoekt den beroemden ouderen s c II O A F R I C A N U S to regtvaardigen wepns de daad, die
ons door L I V I U s is to boelt gefleid ; dac hij , namelij k , om
den veroverden buit tot verantwoording geroepen, de papie .
ren, daartoe dienende, voor aller oog verfcheurde . Uit hoof.
de van bet karakter des mans, die dit deed, words dit geVal , als uitzondering op den regel befclaouwd, zekerlijk niet
flechts vcrfchoonlijk, maar kan zelfs aangemerkc worden als
uitwerking van cell edel zelfvertrouwen, en verontwaardiging
over de kleinhartige, bekrom-pene vrtzucht van den ouden
o R c I U S C A T O (met verlof van C I C E R o, een' der nijdig .
Ite, ongevoeligfte en verachtelijkfle Romeinen van dien tijd,
die hun eigenlijk de helfche flaatkunde tegen Karthago, Korinthe, Numantia enz, leerde.) Te regt zegt L i v 3 u s , dat
deze den grooten s cI I o aanblafte. Wij Inogen er bijvoe .
gen, hetgene L I V I U S zegt, maar de Ileer x o N IJ N E N B U R G
niet vermeldt , dac hij , onder bet verfeheuren, met veronc .
waardiging inbragc, dat men hem rekening ofvroeg van 4 millioen festertien (c6o,ooo gulden), terwijl hij Zoo milloen festertien (13 millioenen van ons geld) in de fchatkist gebragt
had . Deze bijzonderheid Is belarigrijk, daar zij en 's mans
groote verdientlen onltrent Rome, zijne edele onbaatzuchtigheid, en de ondankbaarheid en kleingeestighetd zijner vi janden
in bet helderfte light ftelt . Volgens V A L E R I U S M A X I M U s,
zon hij gezegd hebben t „ Van geheel Afrika, dat ik aan u
„ onderworpen beb, ben ik fleclirs een' bijnaam rijker ge .
„ worden," Met dat al zouden wij tegenwoordig geenen Ge .
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neraal of Minister raden, zich op vorige dienflen to beroe .
pen, ten einde bet doen van rekening to ontdniken . Men
zou zich zoo ligt kunnen inbeelden, een s c : I o to zijn,
al had men niet eens zoo veel georganifeerd, als de ander
verovefd .
Hec derde fink is eerie Verhandeling, bij de Hollandfche
Maatfchappij van Wetenfchappen met den zilveren eereprijs
bekroond, en loopende over de vraag : of de CeJehiedfchrijver zich alleen tot bet vermelden van daden en gebeurtenisfen
moet bepalen, dan ook zijne gedachten en oordeelvellingen aver
dezelve tevens wag mededeelen? (Men weet, dat de geleerde
B O R G E R op deze vraag , door zijne meesteriij lie Latijnfche
Verhandeling, naderhand ook afzonderlijk gedrukt, den gou .
den eereprijs heefc behaald .) De Heer 1t O N IJ N E N B U R G
maakt onderfcheid tusfchen den opteekeoaar vale gelijktlidige
gebeurtenisfen, als bouwtloffen tot de Gefchiedenis, die met
den Kronijkftijt, des hoods, kan volaaan, en hem, die later
deze bouwitoffen tot een geheel rangfchikt, of de eigenlijk
gezegde Gefchiedfchrijver . De eerfle ma .- zich met cen een .
voudig verhaal vergenoegen ; de laacfle Met oorzaken en
fpringveren der daden vermelden . Deze onderlcheiding komc
ons, ten aanzien van den tijd, niet juist voor . Men behoefc
geene lang verledene gebeurtenisfen to vermelden, oni al de
voortreffelijkheid van een' Gefchiedfchrijver to bezitte>' . T n u .
CYDIDES,

XENO

HON,

OLYBIUS,

SALLUSTIUS,

befchreven de lotgevailen van
hunnen, of altbans van een' zeer nabij gelegenen tijd . Dc Heer
R o N IJ N E N BUR c: moet dit zelf (bl . 59) in zekeren zin erkennen . Met den ]of en bet nut der Gefchiedenis to vermelden, (bl . 65 , 66) en eenige monflers, helde n, en vrienden
der deugd op to fommen, welke hij ter waarfchuwing of na .
volging voorileft, (waarbij wij echter met verwondering juist
ALCIBIADES ttlSfCihen E
AMINONDAS en CONDA onder
de helden geplaatst zien, en S E N E C A onder degene, die,
om hun zuiver gemoed en hunne flandvastigheid van geest, met
de hoogfle eere VERGOOD worden) - gnat de Schrijver over
tot de vraag : of die ]of nan de Gefchiedenis dan roekome,
wanneer zij enkel bet gebeurde vermeldt, zonder meer? Het
antwoord is natuurlijk ontkennend
en de Schrijver hangc
bier bet Idetal eens Gefchiedfchrijvers ten toon, dat flechrs
door zeer weinigen bereikt is . Daarop volt eerie kenlIchet .
Ii 5
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fing der voornaamlte oudere en nieuwere Gefchiedfchrijvers,
waarin wij echter met verwondering onder de Ouden H E R o.
D o T U s, den Vader der Gefchiedenis , S A L L U S T I U S , een'
der krachtigfte en welfprekendfte, en CIESAR, met zijue
eenvoudig natuurlijke voordragt, misten, tot wij naderhand
zagen, dat de een om zijne fabelachtigheid, (die echter, bij
nadere kennis der Aarde, hoe langs hoe sneer verdwijnt) de
ander om zijue opofering der waarheid aan een' grootfchen en
zivellenden flijl, de derde omdat hij - den lof des oorlogs in
Odnen adem vovrtzingt, (bl . 93) uit de rij der modellen wer.
den weggelaten . Wij gelooven, dat dit oordeel gansch Diet
zonder appal is ; maar ons beftek gedoogt niet, daarover nit
to weiden . Maar wanneer de Schrijver nu, onder de Italianen, MARUCCI, MASCARDI en BENI opnoemt, en
G U I C C I A R D I N I en D A V I L A weglaat, onder de Franfchen
van de Jezuiten C A T R O U en R b U I L H 9, die waarlijk gee.
n e modellen Zijn, en Diet Van D L T H O U, T H U A N U S, Onder de Duitfchers niet cens van J O H A N N E S V O N M 11 L L E R
gewaagt, en oils daartegen eene lange lijst van minbekende
1lroordfche Gefchiedfchrijvers (LOUnoM, BLIX, SCUTSCHERBATOW, LJETO ISj enz .) opdischt, zoo weten
wij daarvau inderdaad geene reden to geven, en moeten b ij .
n a denken, dat de Schrijver op goed geluk of uit de beflaande Gefchiedfchrijvers ceuige ter vermelding hebbe opgevar .
Wat beteekent bet ook , (bI . 93 .) dat de eenvoudigheid van
C o M I N E s gebrek aan oordeel verraadt, en de kracht der
overtuiging mist? Eenvoudigheid, in den echten zin des
woords , beefs doorgaans tegenovergeftelde uitwerkingen
misfchien neemt de Schrijver bet bier in de beteekenis van
bet Hoogduitfche Einfaltigkeit, domheid.
De tegenwerping, dat de Gefchiedfchrijver zijne Lezers
door verkeerde oordeelvellingen zeer ligtelijk kan misleiden ,
words aldus wederlegd, dat de Gefchiedfchrijver behoorlijk
tot zijne taak uitgerust moet zijn , en de nakomelingfchap
doorgaans zeer joist oordeelt . Dan, al ware dit gevaar ook
to duchten, eene drooge vermelding van bet gebeurde kan
evenmin den Lezer op bet ftandpunt zetten, van waar hij dat
gebeurde moet leeren kennen ; zoo als blijkt uit bet voor ,
beeld des invals van X E R X E S in Griekenland, en der daad
van Burgemeester V A N D E R W E R F F in het beleg van Leyden . - Hieruit ziet men vender, dat de Gefchiedenis zich
moet
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moet sanbevelen door hare zedelijke flrekking, de keuze ha.
rer onderwerpen, en bet opfporen der drijfveren van hare
belden ; zij moet niets boeken , don heigene gedenkwaardig en

waar is .
De vierde en laatfte Verhalldeling heeft ons bet baste bevallen . Zij loopt over bet veelbetwiste vraagfluk, of bet
verdichten van Aanfpraken en Redevoeringen, in de nlanier
der Ouden, den Gefchiedfchrijver geoorloofd zij, en behandelt dit moeijelijke onderwerp op eene wijze, die ons we .
zenlijk overtuigend voorkomt . De Inleiding is eene hulde
aan de Waarheid . Is nu bet willekeurig inlasfchen van Aan .
fpraken en Redevoeringen geene zonde tegen dezelve? Om
dit to beoordeelen, moeten wij die leeren kennen . Daartoe
dienen nu de twee Redevoeringen van N I C I A s en A L C I E I A.
DES bij THUCYDIIIES, en van xENO HON zelven, in des .
zelfs Optogt Van C Y R U S ; de Aanfpraak van T . . F L A M ININUS nit
OLYnIU-S, die van L . 1EMILIUS
AULLUS
aan de Romeinen, tegen bet bedillen der Veldheeren door onkundigen, nit LI V IU S , en uic de verlorene boeken de Ann .
fpraak van A U R E L I U S O R E S T E S aan de Overheden der
; voorts die van A L V A en FRESNEDA WE HOOF T.
!?cheers
Deze manier wordt aldus verdedigd : [let door de Gefchie .
denis vermelde is geen uitvloeifel van werktuigelijke oorzaken, maar van vrijwillige daden, wier fpriugveren men moet
trachcen op to fporen, (volgens bet in de vorige Verhandeling betoogde .) Doch hoe moet dic nn gefchieden? Door
afgecrokken betoog, door bet wikken of wegen van de vooren radeelige zijde des karakters, in den vorm van een pleit .
geding, of door mij den man zelven, then ik wil leeren ken .
nen, voor oogen to fhellen, zoo als bij denkt, fpreekc en
handelt? Het laatfte is gewis bet verkieslijkfle, het aangenaninfle, en, ter bereiking van bet Joel der Gefchiedenis,
cok bet nuctigne voor den Lezer, dien men dus niet tot
vooroordeel inneemt, wiens belangflelling men beter opwekt,
en dien men, in bet voorbeeld des fields, tot navolging op .
wekt van alles, wat edel en good is . Het is dus niet zoo
zeer de vraag : of de Gefchiedfchrijver zelf de weinige woor .
den van zijnen held uitgebreid en omfchreven hebbe ; maar
veeleer, of zulks naar waarheid, volkomen naar bet karakier
en in den geest dier perfonen gefchied zij . Men moet tocli_
wet de forms van de ffrf' onderfcheideu : tot de laatfte mag
Wets
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niets toegedaan worden ; de eerfte ftaac ter keuze des Ge .
JchiedJchrijvers, d . i . van hem , wien wij , in den volflen
zin des woords, dezen naam mogen geven ; niec den Kronijkfchrijver, niet den man van den gewouen ftempel . (De
Beer K O N IJ N E N B U R G kom t bier nogmaals op bet gefchil
over de onderneming van Sicllie, bij T H U C Y D IDES , te.
rug.) Doch veel van bet goede, hetwelk bier, en naar ons
gevoel blijkbaar, ten voordeele dezer gefchiedkundige fiera.
den gezegd wordt, neemc de Schrijver terflond weder weg,
doordien hij den Gefchiedfchrijver met den Treurfpeldichter
vergelijkt, en beweert, dat niecs hem verhindert, om, in
zekeren zin , het vak des hoogen Treurfpels tot zijnen werkkring over to voeren? Hiermede geeft de verdediger van de
gewoonce der Ouden aan zijne befrijders de wapenen in de
hand : want ihdien de Gefchiedenis tot een Treurfpel gemaakt
wordc, zoo moec nacuurlijk ook de Ilof voor de fchoonheid
der vinding en de ordonnantie van bet tafereel bezwijken . Met vijf regelen, hoe men van de vrijheid dier verfiering ge .
bruik zou mogen maken, eindigc de geleerde Schrijver deze
Verhandeling.
De flijl van den Heer K O N IJ NE NBURG is ons niet overal even klaar voorgekomen . Hier, gelijk in meer zijner
werken, heerscht op vele plaacfen eene flroefheid en onduidelijkheid, die misfchien bet gevolg van diepe overdenking,
maar voor den Lezer toch onaaugenaam is . Het zal niet
noodig zijn, daarvan voorbeelden op to geven : dezelve vertoonen zich in groocen getale . Aan den anderen kant erkennen en vereeren wij 's mans bekwaamheid, fcherpzinnigheid
en geleerdheid, ook weder in die nieuwe gewrocht zijner pen .

Mengelpoezij van
E T R o N E L L A M o E N s. Te ,finJlerdam,
bij Schalekamp en van de Grampel . tSl9. In gr. Svo.
YIII en 207 Bl. f 3- :- :

De naam van

E T R O N E L L A M O E N S is atom, in ons Vaderland, met lof bekend . Deze vrouw, die reeds in hare
vroegfle jeugd van bet edelfle zintuig werd beroofd, draagt
hear lijden met moed en onderwerping. Men hoort van haar
geene ontevredene klagten over haar rampfpoedig loc, en zij
more niet tegen de Voorzienigheid, die haar met zoo weinig
uic .
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u1twendige geluksgoederen bedeelde . Maar zij bezit ook in
zich zelve eenen fchat, kostelijker dan de blinkende gaven
der fortuin . Haar geest, vrij en verlicht, is verrijkc met velerlei kennis en wijsheid, en haar hart, zuiver en godsdien .
ftig, is de bron van de edelfte gewaarwordingen, welke,
door haar gevoel verhoogd, door haren fmaak voor bet
fchoone gekuischc , en door hare verbeelding in bevalligen
tooi uitgedost, aan anderen worden medegedeeld door bet
vermogen eener kunst, welke elken waardigen ingewijden
verhefc en veredelt, en ook baar troost en toevlugt, de lust
van haar leven fchijnt to zijn . Zulk eene vrouw moet alge .
meen belang verwekken, en zij heeft de regtmatigfle aanfpraak op aller achting door hare gevoelens , door hare deugden, zelfs door Karen rampfpoed, zoowel als door haar vernuft en hare begaafdheden .
Wat bijzonder dezeu bundel aangaat, de Dichteres geeft
denzelven in bet licht met eene beminnelijke zedigheid . Zij
wilde hare lettervruchten, welke nameloos in onderfeheidene
tijdfchriften geplaatst zijn, zoo veel mogelijk van gebreken
zuiveren, of liever geheel omwerken . Een groot gedeelte
van deze verzameling beflaat uit die lettervruchten, waarvan
zIj nog een' rijken voorraad bezit . Het bier aangebodene is
flechts eene proef, en de goed- of afkeuring der oordeelkundige lezers zal over bet lot van bet overige beflisfen .
Indien wij ons onder deze klasfe van lezers mogen rangfchikken, dan zouden wij, bij ons in bet algemeen zeer gunflig
oordeel over deze verzameling, de Dichiteres aanraden, nit
then rijken voorraad bet beste to nemen, en dat beste vooraf met zorgvuldigheid na to zien en to befchaven . De dichr .
ader van de Jufvrouw M O E N S is overvloedig . Hare Muze
is gevoelig en hartelijk, fomtijds teeder, bij voorkeur ernflig
en godsdienftig, altijd rein en zedelijk . Hare toonen zijn
aan de heiligfte voorwerpen, aan God, de deugd, de nacuur,
bet vaderland en de vriendfchap, gewijd . Hare manier is
meer beeldrijk en fchilderachtig, dan krachtig en ftont ; hare
verwen zijn fraai, nu en dan wat fterk gekleurd ; haar pen .
feel is zuiver en fiksch , niec altijd zoo zacht en keurig, als
men wet zoude wenfchen . Het is ons niet doenlijk, de
voortreffelijkheden en gebreken dezer dichtflukken door ge .
paste proeven in bet licht to rellen . $childerachtig en fraai
van
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van verwe zijn, onder anderen, de volgende coupletten uit
het dichtfiukj! : Bij den aanvang van- den Zomer.
Gul naderde ons de sieve lente,
En 't fchaduwbeeld des doods verdween ;
Straks groenden heuv'len en valleijen,
fa, de uren dansten weer in reijen,
En dauwden 't rozenwaas der jonkheid,
Bevallig om dit haifrond heen.
De gouden ram werd pas gefpannen,
O Lente 1 voor uw' wolkenkoecs,
Wearop ge ons, lagchend, weer mogt nad'ren,
Of 't vlokkig fpoor der zilv'ren rad'ren,
Voorfpelde ons heil , en zeifs op rotfen
Onclook de kiem des overvloeds .
Nu golfde weer de lucht wellustig,
Door 't fchuld'loos koorgejuich der min,
Zacht parelden de morgendroppen
Weer op de ontlolten bloefemknoppen,
En 't koeltje fluimerde op de geuren
Der teed're nachtviooltjes in .
Ook deze nit bet : Vaaru'edl aan een' jongen Friend, bij
zijn vertrek naar Batavia .

't Verlangep gloeit, om zee to bouwen,
Zoo vaak de vloed al tuim'lend wast,
Dan buppelt hoop om de ankertouwen,
Dan flonk'ren kunde en gul vertrouwen,
Als tweelingvlatnmen, om den mast .
Wen de oostenwind de noorderbaren
Met zilv'ren fchuim al zwellend kuift,
Dan bruist uw' "kiel vol zwier door 't water,
Dat fonk'lend om de banken ftuift ;
Dan doet zich 't fcheidingsuur gevoelen,
Want ouderliefde wankelc niet .
Geen vriendenmin kan ooit verkoelen,
Maar

MENGEL OeZIJ,

479

Mar moed ontvlamt door 't grootsch bedoelen,
Waar NeArland wegblaauwt in 'c verfchiet .
Dan gaimt nog eens 't hoezee I vol weemoed ,
De ruwile zeebonk plengt een' traan ,
Hij Rrijkt zich 't waaijend haar uic de oogen,
En ftaart den laacfen duintop aan . enz .
In dit ganfche flukje heerscht veel gevoel . Wij fchrijven
nog bet laatfte couplet af :
Nog eens, vaarwel I uw' reis door 't leven
Ziec ge eenmaal ook met roem voltooid .
Vergaar, ult pligcbetraehting, fchatten,
En flrand, o ftrand op de ondeugd nooit .
Geen tijdflip ga voor u verloren,
fhijf groot, wen 't zinvermaak u vleit .
Wij zijn tot hoog'ren hand geboren .
Ziet gij then ftraaf door 'c nachtfloers gloren?
't Is 't wedrzien , Vriend ! in de eeuwigheid .
Even fchilderachtige, doch meer Route trekken bevat bet
vers : Aan de Nederlandfche Dichtkunst. Slechts enkele coupletten mogen wij er uit mededeelell :
Aan u words nnijn offer, o liev'ling der dapp'renl
Die eenmaal deze oorden met helden bevolktet,
Al juichend gebragt .
U wijde 1k mijn fpeeltuig, u , Godd'lijke Dichtkunst!
Die de eeuwigheid flrengelt, met ketens van bloemen,
Aan 't Rerf'lijk geflacht .
Hier flemt gij den lofzang der dankende fchepping,
o Godd'lijke Dichtkunst ! bij 't knielend aanbidden,
Voor 't gloeijend gevoel.
Dan par'len bier tranen op galmende harpen ,
't Gebed wordc een feestlied , bij 't zwijgend bewond'ren
Van orde en van doel.
Hier, Godd'lijke Dichtkunstl bier, liev'ling der Ed'len!
Was 't loofdak van dennen en eeuwen oude eikeu
Uw tempelgewelf.
Ge
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Ge ontleendet uw' taal bier van 't bruifen der golven,
De ktank van uw' lier fcheen 't harmonisch ontwikk'len
Der hoofdftoffen zelv' .
Bij zoo veel voortreffelijks van eene zoo achtenswaardige
hand words de flrengfte kritielt ontwapend . Doch her plan der
Dichteres, om meer foortgelijke flukken nit to geven, legs
ons de verpligting op, om, met befcheidene rondheid, ons
reeds geuic gevoelen , door een paar aanmerkingen , eenigzins
to ontwikkelen .
i .) Wij noetnden de manier onzer Dichteres meer fchiideraclLtig dan krachtig. Fraaije beelden, wdl aangebragt en wdl
volgehouden, doen, zonder twijfel, eene overheerlijke
werking, en zijn onmisbaar in eene rant, die zelve beeld .
fpraak is . Doch ook bier gelds bet : omne nimium nocet. Her
komt ons voor, dac de Dichteres een al to verkwistend ge .
bruik van beelden uit de natuur mankt, to veel fchildert, en
vooral to veel epitheta bezigt, ja daarmede hare voortbreng .
felen overlaadt . In vele flukken, waar fchildering van de natuur hoofddoel is, doer deze overvloed veelal eene gunflige
uicwerking ; innar wanneer her op wendingen, op kracht, op
treffende en roerende voorflellingen enz . aankomt, dan wordt
door dien overvloed van beelden her geheel to bonckleurig,
en de werking van bet gedicht door de veelvuldige epitheta
verzwakt . leder flak fchier draagt blijken van deze mauler,
welke de voortbrengfelen van Mejufvrouw M o E N S ouder.
icheidt .
2 .) Wij zeiden mede, dat wij her penfeel onzer Dichteres
fomtijds wet war zachter en keuriger zouden wenfchen . En ,
inderdaad, van cene zekere hardheid of ftroefheid is her niet
altijd vrij to pleiten . B . V .
Bl . 48 .
Die, vallend , zich kruisten ; flaauw fplegelde
In 't nat, op de bladn .

't licht zich

B1 . 49. De keten der orde, die alles, wat is, en
Lhat was, en wat zijn zal, zoo vast houdt gefchakeld,
Bl . 6o . Hoe bent, hoe fchoon ook 't licht haar tooir .
BI .
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BI . 93 . 't Gewelf praalt rijk met gouden lampea .
Bl . 139. Ruischt bier 't herfstloof in de bosfcheu, enz .
Dit gebrek words vergroot door bet veelvuldig gebruik vita
rijmelooze regels, waarin de Dichteres veel behagen fchijnt
re fcheppen . Hoe zeer zonden, nogtans, deze verzen niet
verzacht zijn, indikn altijd en doorgaans bet rijm ware ge,
bezigd I Dit gelds bijzonder van de zangitudtken. De Cantata
op de verjaarde Zegepraal bij Waterloo is anders een fchoon
en treffend t}uk ; maar zij is, naar ons oordeel, almede niet
muzikaal, niet zoetvloeijeud genoeg . Onze teal (wij kunnen
bet niet ontkennen) heeft een' overvloed van medekliukers .
De dichter moet deze eigenfchap door kunst, vooral door
eene melodieuze versmaat en bet rijm, zoekep to verzachten .
Dit is, bovenal, noodzakelijk in een zangituk, en regels Cs
de volgende :
Waar eendragt ftrijdc, valt 's dwing'lands trots,
't Nedrlandsch meisje fcheen de helmpluim
Der Franfchen lelie , trotsch - o Last'roar zelfs van God, - enz .
zijn to hard en moeijeiijk voor den zang .
Hoe zeer werkc bet rijmelooze in de volgende regels niet
mede tot deze ftroefheid 1
De weduw zoekt vrucht'loos , bij jrticlrende helden,
Haar' echtvriend ; hij bloedde, hij ftierf op bet flagveld .
Ons, ons is de zege . 'k Sterf ; God! neern mijn gade
En kind in uw' hoede : zoo riep hij nog luid .
Waar de Dichteres zich van bet voile rijm bediend beeht,
rolt ook alles gemakkelijker . Men vergell.ike flechts, in bet
Huwelijkslied op bl . 132, den toezang met bet vorige ; en
wij' meenen, dat bet ftootende in de twee Isattle regels van
diet volgende couplet door bet zachce rijm naauwelijks words
opgemerkc
Msar fchoon, korte Zomernacht!
Nog naauw verfchijnt ge in al nw' praeht,
Of 'k zie u-w' vleng'len reeds gedoopt in 't morgenblozeta ;
8OEKBESCH . 1820 . No. It .
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Een ftroom van vuur en purper vloeie
Longs heel 't gewelf, ja, 't zonlicht gloeit :
'k Hang 't fpeeltuig aan een' ilruik, vol opengaande rdzen,
Deze beide gebreken, welke wij met vrijmoedigheid heb .
ben- opgegeven, geven aan de voortbrengfelen van onze Dich .
teres eene zekere gelijkvormigheid, waarujt noodzakelijk rets
eentoonigs ontllaac, dat men, vooral in eene verzameling van
verzen, niet genoeg kan vermijden .
Eindelijk nemen wij nog de vrijheid, onzer waardige Zan .
geres in bedenking ce geven, of niet vele van hare tier,
zangen al to lang zijn, en door uitgebreidheid aan kracht
en dichterlijk vuur verliezen . Somwijlen is een couplet wet
eers wat duister, zoodat men er bij nadenken moet, om den
Yin to veraaau . Eene herhaalde lezing was voor ors Wet
eens voldoende bij de volgende regels, welke wij niet be,
grijpen
(131 . 69.) Op 't zilv'ren dons, langs berg en dalen,
Gekleurd door flaauwe zonrefhralen,
Schept voor uw' geest den tooi der lieve onnoozelheid ,
Die 't jonggellorven kroost moot fieren,
Waar'c, onbeproefd, mag zegevieren,
En waar zijn jub'leud lied 't verhevenst zaugkoor vleit .
Enkele geringe feilen, als, bl . 15, zal'ge voor zalige ; hl .
22, eeuwige voor eeuw'ge ; bl . 40, ge voor gij ; bl . 50, ztj
voor hij, enz . fchrijven wij aan de onnzauwkeurigheid van deq
corrector toe.

Verhandeling over de Interpunctie : bel'elzende ten zeer geletdelijk onderrigt aangaande de gronden en bet gebruik dezer
hoogstnuttige weterIfchap , en opgehelderd door eene rncnigte
voorbeelden ; naar bet Fransch van den Hooggel . Heere
L . A . L E U I E N , rofesfor in de Grammatica &c. &c. &c .,
to arijs, tweede Uitgave . dock, rn?t vermijding van bet Franfche taaleigen, opzettelijk ten gebruike van den Nederlan ,
der gefehikt . Door j. J . E R K , to Hilve fum . Te Anfler.
Warn, bij W . Brave. 1819. In gr. 8va. 206 Bl. f 1- I o . :
1' 1' ij deeien den uitvoerigen titel van her alhier aangekondlgd
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digd werk mede ; doch moeten onze bevteemding betuigen,
io . wegens deze uitgave als vertaling nit bet Fransch, daar
de Franfchen juist in bet gebruik der rustflippen zeer merkelijk van onze taal verfchillen, en wij den [leer E Ic K zeer
wel bevoegd oordeelen, om een foortgeliik oorfpronkelijk
Nederlandsch werk to vervaardigen ; 2° . wegens bet gebruik
op den titel van bet onduitfche woord interpunctie , waarvoor wij liever gelezen hadden bet gebruik der taalflippen ; 3o . wegens de uitvoerigheid van den titel : Verhandeling over . . . behelzende . . . en opgehelderd enz ., en 40s
wegens bet zonderlinge van den titel : naar bet Fransch . . .
dock met vermijding van bet Franfcbe taaleigen ; dat is, in
andere woorden, naar bet Fransch van bet vermedene Fransch .
Van de uicdrukking : rofesfor in de Crammatica, zwijgen wij .
Hoe flordig de Franfchen met deze tusfcbentaAl(lippen tot
an, blijkt nit bet voorberigt van den Schrijrust to werk
ver zelven, die, bllj de aanhaling van een' kleinen volzin uit
aard, in negen
11 U F F O N's Natuurlijke Historie van bet
vitgaven een aantal plaatfen verfchillend getaalflipt geVO11den heeft, gelijk hij dan ook van deszelfs Intrecrede elders
72 plaatfen, in 12 kleine bladzijden druks, en in bet Ifle
boek van den Telernachus, volgens de flclrdotype uitgave van
D I D OT, in 15,
kleine bladzijden druks, 173 verfchillende
taalilippingen ontmoette .
Dan, hoe gaarne wij gewenscht hadden , dat de Heer ER a
zelf Schrijver geweest ware, daar hij desniettegenflaande bet
werk van den 1-leer L E in E N had kunnen volgen, zonder
daardoor, gelijk na, in hec geval to komen, om hetzelve
dikwerf to moeten tegenfpreken, wij nemen chans bet boek,
zoo ats bet voor ons ligt ; en daar de Vertaler de a angehaal .
de plaatfen uit Fran'fche Schrijvers tot voorbeeld goed ver .
tolkc, en over bet geheel genomen eene vrij gepaste taalflipp
ping gevoigd heefc, moeten wij hem onzen dank betuigen
voor de aangewende moette, waardoor hij inderdand veel ledigs in dit lettervak heeft aangevuld . Hoezeer toch bet ge.
bruik der taal- of ruscflippen bij Nederlanders, Duitfchers,
Engelfchen, Franfchen en overige Europefche nacien zeer
merkelijk verfchillen moge, laat zich nogtans de echte wijze
nit algemeene regelen camelijk zeker afleiden ; ten zij de een
of ander wilde beweren, dat de rustpunten in ellse taal, naar
gelange van de naauwere of ruimere borstholte der onderfcheiK k 2
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fcheidene landbewoners, verfchillen, en bet karaktermatige in
derzelver klimaat en ligchamelijk geflel gezocht moet worden .
De Schrijver zelf verdeelt zijn werk in 8 Hoofdflukken :
r .) over de komma (,) ; z .) de komma-punt ( ;) ; g .) de
dubbelepunt ( :) ; q..) de flot.punt ( .) ; 5.) bet vraagteeken (?) ;
6.) bet verwondering- of uitroepteeken (!) ; 7 .) bet opfchorting- of uitlatingteeken (
), en (8 . over de bind .
Tog een gde en 'ode Hoofdfluk dienen tot opi}reep (-) .
helderilig van de namen, in fpraakwending gebezigd , en van
de alinea., of bet beginnen van een' nienwen regel tot volzin . Eindelijk volgt nog een Aanbangfel van den Vertaler
omtrent den zachreren klank der letter c, met bet plaatfen
der cedille (,) onder dezelve, bet fcherpe klankceeken boven
de letter e (I), bet gebogen kiank. of uitlatingteeken, tot
verkerting der weggelatene s (A), de letterknocter, of a .
pojfropbe, bij de zamenfmelting der vokalen ('), bet fcheidingteeken , of trema, in de klinkers boven de vokalen (--),
de vierdubbele komma bij aanhalingen, in Were nanbalingen
voorkomende („ „) , bet flarretje, of astdrique, tot aanwijzing in aanteekeiiing (*, f , T), den wachtbouder, over .
wijter, of custos, aan den voec eener bladzijde (:), de kop.
pelflreep, of bane de llaifon, tot verbinding van woorden
(-), de grootere ruscfireep, of paufe extraordinaire, bij gebrek van rustteeken en echter noodige verpoozing (--), het
afdeelingteeken, of paragraaf (§), en eindeliy~ de curfilf.
fireep, of ligne italique, tot onderfcheidingteeken, om een
of ander woord of woorden meer to doers uitkomen . leder
Hoofdfluk is in velerlei artikelen verdeeld, near gelange der
gevallen, waarin de taaMrip tot rust, onderfcheidiug of kenmerk van afdeeling of beheerfching der naam- of werkwoorden dienen moet, en zulks wordt alsdan door gepaste voorbeeldei opgehelderd .
Hoezeer wij, over bet algemeen, de kunstmatige onderfcheidingen des Schrijvers in bet gebruik der taalftippen diet
k•u nneu afkeuren , moeten wij echter, aan den anderen kant,
de juiste aanmerking des Vercnlers ten voile biilijken, dat,
nataelijk, de genoemde flippen geenszIns alleenlijk kunnen of
moeten dienen tot aanduiding van rust, maar we] degelijk
in een' ruitneren zin moeten opgevat worden, als teekenen
eener merkbare verandering van coon, hetzij verzachting of
verpooging, of ook van verkorting, verleuging, afbreking
of
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of verband van denkleelden , naar mate ledere kortere of
langere zinfoede zulks vordert, waartoe dan ook bet Ash'
bangfel des Vertalers dient . Het hoofddoel der plaatfing vas
alle taalllippen kan wel Been ander genoemd worden t dart
verduidelijking der denkbeelden of begrippen voor den le+.
zer ; en hieraan , dunkt ons ,

moet al bet overige getoetst

worden . In bet gebruik van de alinea,

of bet begin Varl

nieuwe volzinnen, moeteu wij insgelijks van den SchrlJvet
verfchillen, en zijn van oordeel, dat dezelve volilrekt Met
to pas komen, zoo lang bet denkbeeld of begrip, hetwelk
voorgedragen words, niet vol of geeindigd is , en dus alleenlijk bij de wending eener nieuwe ontwikkeling of redegeving .
Zoo als wij reeds zeiden, er words in dit werkje veel
goeds gevonden ; dochwij blijven, ten fotte, nog aandringen
op eene meerdere volmaking ten opzigte onzer Hollandfche
taal, welke de Vertaler ons, zoo wij hopen, bij een' twee .
den druk zal leveren, wanneer hij, met ve-randering van den
uitvoerigen en zonderlingen titel, dit werkje van den Heer
LE UIEN fechtszalbovn ge,okmtvrn
beelden van Hollandfche Schrijvers zal kunnen aanvullen .

Oorkonden nit de Cedenkfchriften van het Strafregt, en uit
die der menfchelijke mi Happen ; tot een Vervolg op de be .
langrijke Tafereelen uit de Gefchiedenis der Lijfflrafelijke
Regtspleging, enz . Door j . a . C H R I S T E M E IJ E R . Te Am.
flerdam , bij J. C . van Kesteren . 182o. In gr. 8vo. YII en
a94 Bl . f 3- :- :

De bier medegedeelde

Oorkonden, door

den bekwamen

C H R IS T E M E IJE R , zijn op denzelfden trant verhaald als zip .
n e , voorheen door ons beoordeelde, Tafereelen (*) . Het
komt ons echter voor, dat er vrij wat Ineer fieraad aan de
inkleeding to koste gelegd is, dan in den zoo even genoem .
den, vroegeren arbeid des Schrijvers . In de beoordeeling
daarvan zeiden wij , ,, tlechts aelden eenige verfraaijing van
„ ftijl to hebben ontmoet, die eene wijziging in den vorm
„ kon doen vermoeden ." Wij moeten erkennen, die bier zeer

dik.
(*) Vaderl. Letteroeff, Febr .

I32o .

I{ k 3
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diku'ijds to hebben gevonden , en de Schrijver fchijnt dit zeif
to gevoelen, wanneer hij in de Voorrede erkent, ,, veel Ran
~, de naauwkeurigheid , maar doorloopend minder aan de want .
~, held der Gefchiedenis to hebben opgeofFerd ." Dit is ons
duister . Naauwkeurigheid is, in dit geval , waarheid, en words,
in een' bundel van gevallen , die hetzij op geregtelijke ak.
ten, hetzij op berigten van geloofwaardige lieden fteunen, on.
misbaar vereischr. Anders mat men zich door bet bevallige
der inkleeding van lieverlede tot den gefchiedkundigen Roman
wegflepen, en van dezen tot her gewone verdichte verhaal is
ilechts wine fchrede . Hoezeer wij verre zijn van dit laatfte
of to keuren, en daaraan boven den zoogeuaamden gefchiedkundigen Roman den ftelligtten voorraug toekennen, zoo moe .
ten nogtans fcherp afgebakende grenzen, eene diepe klove,
bet van de ware Gefchiedenis fcheiden, of de Lezer wordc
misleid, en er heeft in dit vak der Letterkunde de groortte
verwarring p'aats . De redenen, die de Heer C H R I S T > ;
M E IJ E R , in zij ne Narede , geeft , komen ons geheel niec of .
doerrde voor. Hij wilde her gevoel zijner Lezeren fparen, hen
niec to zeer door harde fchokken pijnigen, (beftaat ons ge.
flacht dan uit zulke tedre fchepfeltjes, dat zij bet kwaad niec
eens meer bij den raam kunnen hooren noemen?) en Loch,
van den anderen kant, her afzigtige der misdaad niet in de
fchaduw flellen . Om een en aader nam hij dus (bet zijn 's
mans eigene woordeu) nu en dan de pen der verdichting to
baat, en bezigde forntijds de vrijheld . em zijne tooneelen naar
eigene vending to ontwerpen . Maar dit doel worth daardoor
Net bereikt : want ten flotte moot men dan Loch de gruwel.
daden vermeldeu, en de krasfe tinten, waarmede de Schrijver
(kwanswijs in een' droom) den gemoedsangst van den Vader.
moorder (bl . s-z6) fchildert, zullen lieden van zulkentr
der zenuwgeftel, als hij zich voorlielt, racer aandoen, dart
bet eenvoudige verhaal der zaak .
Voor bet overige moeten wij , deze in ons oog gewigtige
bedenking voorbijgezien, aan bet talent van den Heer c n R I s.
T E M E IJ E R regt laten wedervaren . Hij verhaalt wegilepend.
Van de doorgaans bevallige inleiding oftherijzngwk
de lot weet hij de aandachr to bocijen, en de nieuwsgierig.
held trapswijze meet en meet gaande to maker. Her valt
moeijeiijk, een zijner verhalen nit de harden to leggen, eer
her Len elude is, en -- gene hoofdverdienfte -- zIj lacen altijd
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tijd edele, den mensch waardige, indrukfelen achter ; diep afgrijzen voor bet kwade,en eerbied voor den getlrengen Regter der ondeugd boven de flarren, die zijnen fledehouder,
bet Geweten, in ons gemoed ten croon heeft verheven, wien
geen flerveling kan ontvlugten, dan de geheel verftokte boos .
wicht, die zijne grootfe ltraf op Aarde vindt in den geheelen dood zijner zedelijkheid . Van deze laatfle kiasfe, nn,
zien wij in dit werk weinig voorbeelden . De twee eer(te
verhalen en bet vierde behooren eigenlijk tot dezulke, waarbij de hand der menfchelijke Gereg :igheid werkzaam was .
No. 3 ligt den Ilnijer voor de verborgenfle fchuilhoeken van
den wellust op, doch met de uiterite kieschheid, zoodat
let teederfte gevoel door de uitdrukking niet in bet min(te
gekwetst wordc . No . 5 toonc (even als No . 4) de onweerftaanbare kracht des Gewecens ook daar, waar de misdadiger
reeds lang aan den wereldlijken Regter oncfnapt was . Zeer
zonderling is, in No . t, de ontdekking van eenen dubbe(en
moord, in de nabijheid van eerie Hoogefchool in ooze Zuidelijke gewesten aan een' aldaar iluderenden Edelman geplecgd .
Wij keuren bet echter niet goed, dat de Schrijver deze Hoo .
gefchool, die geene andere dan Leuven kan zijn, (de d6ni .
ge, die toen beftond) onder de letter C. vermomd heeft,
hecgene voor deskundigen nu aan bet verhaal eene inwendige
onwaarfchijnlijkheid bijzet . Waartoe ook deze noodelooze
geheimzinnigheid? Indien bet geval waar is, moet bet thans
bijna honderd jaren oud zijn ; en waartoe dan den naam der
Hoogefchool, waarop bet gebeurd is, verzwegen? Ook moeten wij aanmerken, dat al de gebruiken op den voet onzer
Hoogefcholen gefchoeid zijn, hetwelk wij twijfelen, of in
.$raband wet z66 bet geval was . De Jonker V A N a 0 D ER IJ C K E (zoo ten minfle wordc zijn naam opgegeven) gaac in
de kersvacentie op fchaatfen naar zijne woonplaats . Op den
weg derwaarts worth hij vermoord . Verfcheidene onfchuld ;digen geraken in verdenking : alle worden vrijgefchouwen .
Men geeft reeds de hoop op ontdekking verloren, toen een
der medeftudenten van den Jonker, op de toevallig'Ee wijze,
de bewerkers der misdaad ontdekc . Op een dorp iemand
moetende fpreken, en then niet t'huii vindende, befluit hij to
wachten, en incusfchen in de herberg een' brief ce fchrijven ;
hij zoekc war fchrijfgereedl'chap , en vindt in eene lade bet
handfchrift van een blljfpel, weleer ter gelegenheid der herK k 4
eeni-
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eeniging van de verdeelde Faculteiten door den Jonker ge.
fchreven, door liefhebbers onder toejuiching vertoond, en
hetwelk de ongelukkige met zich naar huis wilde nemen,
om bet ter uitgave gereed to maken, met eenige Latijnfche
regels, den zielangst des veegen jongelings uitdrukkeude.
De vriend van R O D E R IJ C K E geefi her geval aan ; en nu
blijkt her, dat deze laatstgenoemde in die herberg omge .
bragt was, om een' anderen moord, aldaar gepleegd, en diets
laij toevallig ontdekt had, verborgen to houden . Dir geheele
Verhaal is bij uitnemendheid belangrijk, en (wanneer er niet
al to veel aan herzelve ingekleed is) een der creffendile voor.
beelden, hoe de 11raf der Voorzienigheid, al hinkt zij ook,
volgens de oude Dichters, toch nooit geheel achterblijfc . Dit zelfde ziet men nit her tweede Verhaal, de blaauwe Ruiter
genoemd, hetwelk echter to ingewikkeld is, om er eene
flehets van to geven . Ook bier, gelijk in de vier Lepels nit
den vorigen bundel, words door middel van eeuen diefflat
een moord ontdekt . Uit den zamenhang der omftandigheden
vermoeden wij , dat doze gebeurtenis to Maastricht heeft
plants gehad . Den naam van den blaauwen Ruiter draagt de
hoofdperfoon (een onfchuldig betigte, maar in wien cene
menigce omflandigheden zamenloopen, om hem ass misdadiger
to doen befchouwen) naar de montering van een Regement,
onder hetwellc bij weleer gediend, doch naderhand eene tappersnerlng begonnen had. Gelijk in bet vorige geval , wordt
bier de ontdelcking der misdaad, doch tevens de redding van
een onfchuldig huisgezin, uit de zonderlingfle aaneenfchake .
ling van omilandigheden geboren . - Her derde Geval , de
Calerij der twintig Schoonheden, herinneren wij ons reeds
vroeger ergens gelezen to hebben, zekerlijk door den Heer
C H R I S T E M E IJ E B. medegedeeld . Eene bakkersdochter, eerst
Coquette, daarna boeleerfler, wordy door een' braves en rij .
ken jongeling uit Gelderland bemind : deze fhaac op bet punt
haar to huwen, teen een vriend den armen bedrogenen nog
even in Wds waarfchnwt, en hem in eeu flit`huis brengr,
waar, order den mantel des nachts en van her diepffe gebeim, uicvaagfels der fekfe, welker afbeeldingen de waardin
vertoont, zich zelve been begeven, om de prooi van rijke
welinstelingen to worden. flier ontdekt hij zijne aauflaande
bruid . Wij meenen, dat de inkleeding bier vooral zeer ruim
genomen is, hoewel bet daarom to aangenamer leest . De
Heer

OOR1 ONDEty .
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Heer C H R I S T E M E IJ E R legc doorgaans zijne verhalen in den
mond van hen, die hem dezelve hebben medegedeeld ; bier
komen wel drie verhalers to pas ; een 4mflerdanrsch Makelaar,
die oak eene Mevrouw , ztjne rincipale, fprekend invoert,
en een Advocant, zijn vriend, bij hem op een theebezoek
zijnde. Deze manier, van de Gefchiedenisfen to dialogifi
ten, is zekerlijk aangenaam en belangwekkend , vooral in den
bevalligen ftijl des Heeren c H R i s T E M-E IJ E R ; doch wat is
nu waarheid? - De vierde Gebeurtenis, de rijrrouw (Ba .
tones) van Croedenrode, behoort ook in de voormaals Oostenrijkfche Nederlarden t'huis . Eene Baronesfe, dochter eens
braver vaders, doch eener flechte moeder, huwt haven Rent .
mgester, neemt diens natuurlijke dochter (zonder haar to
kennen) tot zich, maar vergifcigt bet deugdzame meisje uit
jaloerschheid, daar zij aan de liefkozingen des vaders gene
verkeerde en fnoode uitlegging geeft . Deze ontdekt hear op
zijn doodbed de betrekking tot de vermoorde, en van dit
oogenblik aan is de ziel der moordenares met de hevigfte
wroeging vervuld, die zeer fterk en near waarheid gefchilderd words . Naderhand gnat zij , uit wanhoop, en na
door verkwistingen (ter verdooving van haar geweten) boar
vermogen to hebben verloren, in een klooster , words daaruit
door de Franfchen verdreven, genies nog geene rust, moet
op haar zeventigfte }ear met zuren arbeid hear brood winnen,
en komt eindelijk, door eeu Coeval en eigene eangifte, in
handen des Geregts, doch flerfc v66r de uicfpreak van bet
vonnis . Hier is bet getal der perfonen, die men teat verhalen, wezenlijk verwarrend . - In bet laatae Verhaal wordc
een Landfchaplehilder ten tooneele gevoerd, die, na eene
reeks van zonderlinge lotgevellen, in een noodlottig oogenblik zijnen vader vermoordt, en daarna, in de verfchrikkelijke
inbeelding, dat dic zelfde lot hem eenmaal van zijnetz zoon
zal to beurt vallen, dezen en zijne geboorceplaats Manheim
verltat, in AmJlerdam eene fchuilplaats voor zijne wroegingen zoekt, aldaar met een weldadig man bekend words, die
hem voorthelpt, maar, door zijne vrouw en zwager opge .
zocht, deze ontvlugt , fcheep gnat, zich in een' ftorm als
den JONAS befchouwt, lien de hand der wrake vervolgr,
zijne misdaad belijdt, en in ortugal fterfc.
De Heer c H R I s T F M E IJ E R heeft bij uitftek de gaaf, (die
door den vloed van bet vreemde, hecwelk ors overf}roomc,
hoe
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hoe langer hoe zeldzemer words) van de echt Hollandfc/te
zeden treflend to fchilderen . Hij geeft daarin den thans overledenen L o o S J E S niets toe, en wij verwachten veel goeds
in den bundel van gemengde Verhalen, dien hij oils in ziju
Voorberigt belooft . Zoo zijn b . v . de inleiding tot de Galerlj der twintig Schoonheden (bet theebezoek NJ den Make122r), en nog meer die tot den Landfchapfchilder (de gang
naar bet koffijhuis , de tooneelen in hetzetve, en de wande .
ling naar huffs) kabinettlukjes, waarin men den Amflerdammer befpeurt, of ten mint a den man, die Am/lerdam zeer
goed kent . Wij doen den Heere C H R I S T E M E IJ E R, . alt
verhaler, onbepaald hulde .

Odille, par Mile H . VAN DEN B E R G H . 11 Tomes. Breda,
imprimd chez W. van Bergen et Comp . 1819 . 8vo. ?8I pag.

D

ezeFranfche Roman van de hand eener Lsndgenoote, gelijk
naam en plaats aanduiden, behoorc niet tot bet gewone flag
dezer gefchriften . Dezelve is, voor bet grootfle gedeelte, in
brieven gefchreven, doch moet daarom Wet vergeleken worden bij
de flukken van RICHARDSON, onze WOLFS en DEKEN
en anderen, wier waarde in dezen vorm en in de briefswijze
ontwikkeling van een aantal karakters enz . b e (laat . Het is bier
flechts om de heldin to doen ; en die heldin is zekerlijk een
vreempje, zoo groot als er colt eene beflond . Wij willen
daarmede Loch niet zeggen , dat bet een onding, eene overdrijving, eene herfenfchim is. Neen, wij zijn nog al met j.
J . R o u s s E A U van gevoelen, dac bet alledaagfche in de ka.
rakters , bij bet ongewone in de lotgevallen i den middelma .
tigen Roman kenmerkt . Het komt ons voor, dat de Schrijfiler
mede niet onbekend is met dien gevoeligen wijsgeer, en in
een zeker derde vinden wij overeenkomst tusfchen baar fluk
en de Julia des eerfleu . Zeker is een jong meisje van eenen
gevoeligen aanleg en levendige verbeelding al een wonderlijk
fchepfeitje, waarvan bij eene afgezonderde leefwijze, onder
opzigt eener creurige (fentimenteel-melankolieke) moeder was
zonderlings kan groeijen ; en, is zij eenmaal op eenen dooden
auteur letterlijk verliefd geworden, dan is bet voorwaar geen
wonder, dat een zoo lieve, mannelijke oom, al is hij dan
ook was kreupel en niec meer jong , tot geneesheer van die
kwaal
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kwaal irrgeroepen, dezelve niet zoo zeer geneest , als veeleer
van voorwerp doet veranderen, zelf dat voorwerp words .
Hec verwonderde ons, daarentegen, wet een beetje, dat hij
noch mama daarin zoo geheel geen erg hebben ; fchoon ons,
voor bet overige, dit gedaelte, en met name ook haar ge .
houden dagboek, wet bet beste bevalc . De itijl is daar dik.
wijls zeer warm, zeer naif, zeer fraai, voor zoo verre wij
over Franfchen flzji mogen oordeelen . Nieccegenflaande bet
bown gezegde, hebben wij Loch ook geene bijzondere aan .
merkiigen op de bijkomende karakters, maar vinden die zeer
lief geteekend . En dat alles nog zoo wel weir to regt komt,
doet ons pleizier : deze afloop is voorzeker de natuurlijkfle en
beste ; ten zij , misfchien, dat or eene k-leine fchaduw op de
fchitderij ware geworpen, nit hoofde dat at die vroegere
dwaasheden haar tooh hadden beroofd van bet vermogen, om
eene gelukkige vrouw en moeder to zijn . Dan, welligt voegde zulk eene aanmerking Mile de Schrijffler niec . Wij hebben dus, ten flotte, flechts een paar refleccies -- of her de
gewone lezertjes wet anderhoudend genoeg zal zijn? en,
waarom bet door eene Hollandfche niec in hare eigene fchooaie moedercaal is gefehreven? Ware fret dit, wij flonden er
nog was larger bij flit. Achteraan volgen eenige versjes van
Odille, die mede zeer wet zullen bevallen, vooral door
de levendige en klare befchrijving in fommige .

De Oudejaars wont Hot dubbele Sciot . Twee Verhalen van
Uit bet Hoogduitsch. Te Amfterdam, bij
H. C L A U R E N .
J . C . van Kesteren . In gr . 8vo, 172 Bl- f a - 16 -,c
Len verhaal uit de Feenwereld of de Feentijden! en alzoo
van goede zedelijke flrekking? Met alzoo voor 't minst, als
wij verlangen zouden bij bet overbrengen van zulke vreemde
fprookjes op onzen vaderlandf Ichen grend Eeh goedharti&
meisje raakt door hare weldadigheid, tot haar geluk of ongeIuk, met de Koningin der flille wateren bekend ; eene Nixfe,
die haar en barer zuster eenen wensch vervulc ; deze laatfle
koos rijkdom, maar de eerfte de gave om de wezenlijke on .
gelukkigen en armen Heeds to kunnen helpen . Na eenig cijds.
verloop brengen beide de meisjes der Tooveresfe hare gefcheu.
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fcheuken terug : zij werden geene van beide er gelukkig door .
Bij de eene ging dit zeer nacuurlijk toe ; maar ook de andere
werd in hare goede oogmerken miskend, en zij ging de ha .
rer fekfe geflelde paler to buiten ; zij had willen heerichen .
De Toovergodin leidde nu echter beide meisjes tot bet hu .
weliik, en maakte haar rijk en gelukkig --Het dubbele Schot
is een verhaal van nog ongelijk minder belang . He : is de
aangekondigde en volbragte wrack, die, ja, wet door een
trotsch, ellendig wijf verdiend, maar jegens haren man voor
bet minst niet zeer edelmoedig was . Ook kunnen W1j niet
zeggen, dat er in de karakterfchetfen, en voorbereidfelen tot
dat tweemaal fchieten, iets is, dat ons bijzonder bevalcc of
uitlokt . Wij zouden alzoo ons wet zeer vergisfen, zoo een
flerke aftrek den uitgever en vertaler bijzonder aanzette tot
bet opzoeken van meer van foortgelijk gehalte op Duitsch .
lands , ook in dezen , vruchtbaren groud .

Spiegel voor Meisjes, of nuttig en aangenaam Leesboek voor
jonge Dochters ; vrij gevolgd naar den vierden Boogduitfchen
Druk, van J. G . R E I Nil A R D T . Ilde Stukje . Te Rotter.
dam, bij J . Hendrikfeu . In kl. 8vo . 151 Bl. f : .9

Z even en zestig verhalen, gefprekken of zedelesfen, van
gemengden inhoud, en allezins gelijkfoortig met die van bet
eerfle Stukje. Onder dezelve trok vooral onze aandachc No .
45, met bet opfchrift : Een middel , waardoor men , zonder
gevaar, de kinderziekfe kan bekomen ; verhalende de welge
flaagde poging van eenen redikant, om de inenting der koe.
pokken zijner landgemeente anti to prijzen ; waarbij ons echter
bevreemdde to lezen, dat een der kinderen can deze kunflige
pokken geflorven was , hetwelk men echter had verwaarloosd .
Dit is wet buiten voorbeeld, gelooven wij ; bet voegE this
nlet in een verzierd verhaal . Lazen wij eene echte gefchiedenis, dan zouden wij nog niet zeggen : bet kind flierf can
de koepokken ; maar liever denken, bet was niet onflerfelijk,
of voor andere ziekten veilig, terwijl bet gekoepokt was ; ten
zij er duidelijke blijken waren, dat juist de koepok den dood
veroorzaakt had .

BOEKBESCHOUWING .
Gefchiedenis der Menschheid naar den Bijbel, door
HERMAN Mi1NTINGHE .
XI Deelen .
(Vervolg en /lot van bl . 455.)
[Xde Deel .] Flet was noodig, dat de leer van Jezus,
na ziju verfcheiden van de aarde, trapswijze ontwi.kd
keld werd . Zulk eene ontwikkeling der Goddelijke onderwiizingen was altiid gebezigd, en diepgewortelde
vooroordeelen maakten dezelve, ten aanzien van die
van Jezus, ook zeer tot behoefte . Ziiue wijsheid (lsaalde bijzonder door in de keus der mannen, door welke
flij zijne leer liet uitbreidetr en ontwikkelen , en die llij
nam uit de leerlingen van Joannes den Dooper ; uit den,
in bet oog der waanwijzen, onnoozelen middelfland ;
uit de bevooroordeelden zelfs ; terwijl hun natuurlijk
beflaan niet alleen , maar ook hun zedelijk karakter borg
bleven voor hunne goede trouw in bet overleveren van
buns Meesters leer . Even zoo veel wijsheid bewees
Hij in de vorming van deze mannen voor hun beroep,
in do keus van twaalf bijzondere vertrouwelingen tot
dit einde, en in de bijzondere vorming wederom van
deze, en het onderwijs aan hen zoowel als aan de andere, zoowel v66r als na zijne optl:anding, tot aan
zijne hemelvaart ; terwijl ook de ink(tergebeurtenis zeer
doeltreffend was , en de overgang van aulus tot bet
Evangelie niet anders dan ten uiterlfe belangrijk voor
de bevestiging van bet geloof aan deszelfs waarheid
wezen kon .
Deze Apostelen hebben de leer van Jezus verkondigd
in eenige redevoeringen en brieven ; geen zamenftel van
Godsdienstleer aan de menfchen voorgehouden, zoo
min als hun Meester ; maar, gelijkdz,atnels
kens verkondigd, wat bij voorkomende gelegenheden
IiOEKLESCH . 1320 . NO . 12 .
L 1
door
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door de omltatndigheden vereischt werd ; en zulks met
bewonderenswaardige wijsheid, beleid, en befcheidene
vriimoedigheid . Schoon door den H . Geest, naar Jezus belofte, geleid, fchreven en fpraken zij echter
tueifchelijk . De Godheid zorgde Ilechts, „ day zij zich
in zaken , den Godsdienst betreffende , aan geene
dwaling fchuldig maakten, hetzij door eene tegen de
waarheid I}rijdende voorftelling der Evangelifche gefchiedenis, hetzij door eene voordragt van leerthukken, welke tegen den geest des Christendoms inliepen ." [Schoon - dit hadden wij er gaarne bijgevoegd gezien - de form, waarin deze leerflukken voorgedragen werden, wederom gedoogd werd veel to heb .
ben van het tijdelijke en plaatfeliike .]
aulus , geen
ander woord er voor hebbende, zeide, dat de Schrift
des 0 . V . door God ingegeven is ; en de Godgeleerden
hebben daarom ook, reeds van ouds aan, deze huip van
God, door welke Hij voor de onfeilbaarheid der H .
Schriivers in zaken van den Godsdienst gezorgd heeft,
met den naam van ingeving benoemd,- welk woord men
onfchuldig kan gebruiken, indien men er geene to ver
gedrevene denkbeelden mede zamenvoegt .
Er zijn velerlei, zich van zelve aanbiedende, gron .
den, om welke de Apostelen, in de leer, van Jezus niet
konden, niet konden willen veri'chillen . [Hier volgt eene
ftukswijze vergeliiking van de leer der Apostelen met
die van Jezus . En nu verwonderde het ons, dat wij
geene aanwijzing vonden, in hoe verre de Apostelen de
leer van jezus Goddelijke natuur wijder ontwikkeld heb .
ben, dan Jezus (zie Dal J X, bl . 69) bij zijne omwan •
deling op aarde had kunnen doen ; namelijk in zoo verre, dat door hunne vourdragt bet denkbeeld van eene
eigenlijke ondergefchiktheid aan den Vader wegviel ; in
tegendeel wel opgaaf van plaarfen, die alle even zoo
perk ons op bet denkbeelddezerondergefchiktheid brengen , als de uitfpraken van jezus zetven doen . (De twee
voorname plaatfen tech, Row . IX : 5 en i Jo . V : ao,
warden onderlcheiden opgevat, en kunnen dus in eene
zaak
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zaak van gefchil niet bijgebr4gt worden .) Merkwaardig,
daarentegen, was ons, bl, 94, deze uitdrukk ; ng des
Hoogl ., bij gelegenheid der opgaaf van de leer derApos .
telen omtrent den perfoon des Heeren- : „ Zoo was
Gods Zoon, reeds lang voordat Hij mensch word, reeds
van eeuwigheid, welligt v66r andere wezens, (welligt
zeg ik - voegt de Hoogl . er bij - want bier vind ik
cene diepte, waarin ik niet wagen durf zelfs miin oog
to flaan) het beeld des Onzienlijken : zoo was Hij reeds
toen diegene , in welken bet eindige den Oneindigen
aanl 7chouwen, door welken bet eindige zich met den
Oneindigen verbinden kon ," enz . Ook ware bier de
plaats geweest, ow van i Cor . XV : s4-28 to handelen, en aan to wijzen , dat aulus daar geene onderge .
fchiktheid van Jezus aan den Vader leert. Dit wordt
echter vergoed door hetgene wij over deze uitl'praak D .
1V . bl . lob lezen, alwaar de Hoogl . Karen zin zeereenvoudig en natuurlijk op vat en opgeeft, onder anderen
in deze bewoordingen : dat „ de Zd'on aan bet eind der
dingen, na afiegging van alle zoodanige heerfchappij,
als Hij tot nog toe gevoerd had , zich voegen zal in de
rij der onderdanen van den Opperkoning , die Hem to
voren alle dingen ter befliering onderworpen had ."]
Het hoofddoel vap Jezus leer was de bevordering van
waar geluk, door ware deugd ; en de gefchiedenis heeft
ook geleerd, dat alle, die de leer van Jezus van harte
geloofden en zochten op to volgen, daardoor, niet alTeen in hun uiterlijk ]even en gedrag, mar ook vooral
in hun inwendig beflaan, in hunne gez'indheden, beginfels en bedoelingen, eene zoodanige zedelijke verbe .
tering ondervonden, als nooit eenige vroegere of latere
wijsgeerige leer heeft kunnen to weeg brengen . Er is •
ook na de invoering van bet Christendom in hetzelve
veel verbastering ontflaan ; echter heeft er in de eerie
eeuwen des Christendoms bij de Christenen altijd veel
meer ware deugd bellaan, dan er bij de Heidenen was .
Vertlapte deze deugdijver ook naderhand, dit kwam doorthen de leer des Christendoms den belijderen minder
L 1 2
be-
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bekend was, of met vele onzuivere denkbeelden werd
vervuld . Maar duidelijker inzigt in die leer heeft, niettegenftaande dit, met ware deugd, blijkens de gefchiedenis, altijd in evenredigheid geftaan .
Dergelijks leert de gefchiedenis ook ten aanzien van
de bevordering des maatfchappelijken geluks en dat der
volken, door de leer des Christendoms . Het zij zoo,
dat dit veelvuldig gemisbruikt is : heilzame artfenij kan,
in de hand des onbekwamen geneesmeesters , ook ten
vergif worden ; en bet Christendom heeft toch veel aanleiding tot zedeloosheid afgefchaft , vele weldadige inrigtingen to weeg gebragt, en deszelfs onderwijs is
doorgedrongen tot alle klasfen van menfchen . Het
lieeft , hoezeer de middelen tot deszelfs uitbreiding
dikwerf de verkeerde waren , den eerften grond gelegd
tot de befchaving der ruwe volken , aan welke bet verkondigd werd ; en bijzonder komt deszelfs invloed op
volksgeluk uit, na de tijden der Kerkhervorming . Dat
deszelfs heilzame uitwerkingen nog niet algemeener
zijn, komt door {heeds voortdurende miskenning van en
gedeeltelijken haat tegen hetzelve ; ook doordien deszelfs leer flechts als wetenfchap wordt behandeld. En
ten aanzien der volken, tot welke zij nog niet is door •
gedrongen, mag men de toekomende wereld en de tegenwoordige zeer wel zamenvoegen . Deze zaak echter
voor ons een geheim blijvende, hebben wij, ten aanzien van de bewoners deter aarde, flechts in bet oog
to houden, dat God, ten opzigte van de verdere uitbreiding des Christendoms, en dus ook van bet nut,
dat hetzelve verfpreiden kan, denzelFden langzamen
gang gaat, dien Hij doorgaans houdt, en in de zedelijke opvoeding des menschdoms door den Godsdienst
Deeds gehouden heeft ; terwijl wij toch duidelijke belof .
ten hebben, dat de kennis des Heeren eons de aarde
vervullen zal, de tijd van welke vervull.iug reeds, in
onderfcheidene wenken, als flerk naderende, fchijnt to
worden aangekondigd .
[Nua volgt eene opgaaf van de gefchiedenis des Joodfchen
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fchen ftaats , van den dood van Herodes , bijgenoemd
den Grooten, tot aan deszelfs ondergang ; maar welke
opgaaf geen uittrekfel gedoogt .]
Door dezen ondergang, echter, ontftonden wezenlijke voordeelen voor bet Christendom . Alles wend er
flipt door vervuld , wat ooze Heer to dezen aanzien
had voorlpeld, en zoo werd de waarheid en Goddelijkheid zijner zending bevestigd . De Christenen verloren
er eenen voornamen vijand door . De Christenen, bij
gelegenheid van then ondergang gevlugt , hebben waarfchijnlijk niet weinig toegebragt tot verbreiding van bet
Evangelie . God bandhaafde door hen de waardigheid
van zijnen Zoon, en - een zees belangriik oogpunt,
waaruit men die gebeurtenis befchouwen moet ! -- met
den Tempeldienst moesten der Joden zinnelijke verwach .
tingen verdwijnen .
De gevolgen, uit bet geheeie werk afgeleid, zijn I° .
De Bijbel is een boek, hetwelk in de gefchiedenis der
ontwikkeling van den menfchelijken geest van zeer groot
belang is. a° . De Bijbelfche gefchiedenis heeft dit zeer
d'uidelijk inwendig bewijs van waarheid, dat zij altijd
overeenfl:emt met de onderfcheidene trappen der natuurlijke ontwikkeling van den menfchelijken geest . 3° . De
Bijbel geeft ons berigt van de wijze der zedelijke opvoe •
ding van bet menschdom door den hemelfchen Vader,
en bevat derhalve inderdaad eene eigenlijke openbaring
van God aan bet menschdom . 40 . Volgens den Bijbel
heeft God zich in de opvoeding van bet menschdom al .
tijd zeer wijs en goedertieren gefchikt naar deszelfs onderfcheidene vatbaarheid . 3° . Geene tegenkanting heeft
iwmer bet ontwerp van opvoeding des menschdoms,
hetwelk God gemaakt had, kunnen vernietigen : alles,
in tegendeel, wat er gebeurde, is aan de uitvoering daar .
van dienstbaar geweest .
Het geheele werk words door een volledig Register
gelloten, hetgene bet Xlde Deel uitmaakt .
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C T R O
Annales Academia? Groningan e 1817--16818 .
THEOD
.
VAN
DRIESSEN, Rectore Magnlfico,
s w I r i) E R E N, Icwario . Groningx apud Y. Oomkens . 1519 . alto- maj . f. f G- :- :

eti deel der Jaarboeken van de Groninger HoogeH
fchool, dat wij bier aankondigen, bevat, behalve de
gewone Series Lcctionum van Groningen, Franeker
en Deventer, en de oordeelveilingen der onder}cheidene
Faculteiten over de ingezondene prijsverhandelingen,
niet de opgave der nieuwe priisvragen en de liist der
verdedigde inaugurele Disfertaiien, drie Oratien van
de Heeren
rofesforen D R I E S S E N, D E w A L en
ri.isverhandeiingen van de
A ni E R S F 0 0 R T, en vier
AREAU, MUNTENDaM
S :udenten DE GROOT,
en COCK .
De Rectorate Oratie van den Hoogleeraar D R I E ss E N bevat een betoog, dat, en op welk eene wiize, de
ui,hreiding van de beoefening der natuurkundige wetenfchappen aan de Hoogelchool van Groningen moet
aangewend worden ter bevordering van hot algemeen
wcizijn der burgers .
Na eene zeer pasfende inleiding, waarin de bejaarde
Redenaar met jeugdig vuur van den verloopenen tijd
fpreekt, en dankbaar do weldaden erkent , hem door de
Goddelijke Voorzieuigheid, gedurende ziine large let .
terkundige loopbaan, bewezen, gaat hij tot de ei enlijke behandeling van zi .jn onderwerp over, dat ieder
zeker even gefchikt zal vinden voor den dag en voor
de plaats, als voor den eland des Redenaars .
Hij begint ziil : betoog met eene herinnering van den
invloed der natuurkundige wetenfchappen op onzen
eerbied vcor den Schepper, en de daarmede in verband
flaande of hieruit vooravloeijende gevoelens, en roemt
nu de meerdere hulpmiddelen des tegenwoordigen tiids
boven den vorigen, ter uitbreiding der natuurkundige
we-
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wetenfchappen, en de glansrijke uitzigten, die de toe .
komst hierin oplevert .
De Redenaar dringt er vervolgens op aan, om de
nog onbekende krachten van de voorwerpen der Natuur, die het Vaderland oplevert , zoowel nit bet Dier .
lijk als lantaardig en Delfftoffelijk rijk, ja ook zelfs
de lucht, die ons omringt, en de zee, die onze landen
befpoelt, vlijtig to onderzoeken ; en fpreekt bij die gele,genheid van de fteenen en verileeningen, die de, bij
Groningen gelegene , Hondsrug in zulk eene tnenigte
oplevert , de veengronden , die ons brand(lof geven , de
nienigvuldige in bet veld groeijende planten, die nog
tot huishoudelijk en geneeshundig gebruik zouden kunnen worden gebezigd . Met hartelijk genoeeen hebben
wij bier den regt vaderlandfchen wensch van den be .
roemden Spreker beaamd, dat er op iedere vaderlandfche Hoogefchool eene verzameling zoude zijn van alle
inlandfche voortbren felen, die in den kring dier Hoo .
gefchool gevonden worden, opdat er zoo eindelijk, door
alter zamenflemming en zamenwerking, cene Natnur .
liike Gefchiedenis des geheelen Vaderlands konde be .
werkt , en tot nut der ingezetenen , der Fabrijken en
Trafijken, van den Landbouw vooral, die hoofdbron
van ons beftaan, gehezigd worden . En zoo vindt
dan de Redenaar van zelven eenen . gemakkelijken over
gang, om over den invloed der natuurkundige weten .
fchappen op deze takken van onze volksvliit to fpre .
ken, en zijnen wensch to uiten, dat er op alle Hoogefcholen openbare lesfen in de volkstaal gebouden wierden voor alle klasfen en flanden van burgers, om den
weldadigen invloed dezer wetenfchappen in de fabrijken
en de werkplaatfen to verfpreiden ; gelijk reeds de les .
fen over de Landhuishoudkuride den Redenaar bet beer .
lijkfte verfehiet opleveren voor de meerdere toepasfing
van de beginfelen der Natuurlijke Historie, der Kruid .
kunde, der Schei- en Natuurl:unde op den bloei van
den Landbouw, en op bet ontginnen van nog woest
liggende velden .
L l 4
Met
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Met grond wekt dan ook de Redenaar ziine Toehoor .
ders, hen vooral, die in hooge betrekkingen de belangen des Vaderlands verzorgen of eenmaal verzorgen
zullen , op , ]let niet beneden zich to rel{even , om de
Akademifche lesfen der Hoogleeraren in deze vakken,
ook na bet verlaten der Hoogefcholen, ijverig bij to
wonen, biizonder hen daartoe op bet voorbeeld van
onzen Koning wijzende, die , gedurende zijn verblijf
to Berlijn, altijd een der getrouwite en oplettendfle
toehoorders was bij de lessen van den beroetnden
11ERMMBSTaDT .

De Redevoering eindigt met eene vermelding van de
lotgevallen der Hoogefchool, gedurende bet afgeloopene
jaar, en de bij zulke gelegenheden gewone aanfpraken,
die wij intusfchen met zeer veel genoegen gelezen hebben, (bijzonder ook bet verhaal van bet heugeliik verblijf van Z . M. to Groningen) en welke, met de gebeele Redevoering, eene nieuwe parel hechten aan de
onverwelkelijke kroon van den heroemden Redenaar .
Wij zouden het , om verfchillende redenen, zeer wenfchelijk oordeelen, dat dit belangrijk flak in bet Nederduitsch vertaald wierde .
De Verhandelingen van de Heeren D E G R 00 T en
A R E A U hebben beide tot onderwerp eene gefchiedenis van de verbuizingen der Flebreers buiten bun va .
derland, tot de ti,iden, welke de vercvnesting van Jeruzalem door de Romeinen bet naast voorafgaan, met
eene opgave van de oorzaken , welke dezelve hebben to
wecg gebragt, en eene befchrijving van de landen en
plaatfen, waar deze verhuizingen gefchied zijn .
De Verhandeling van den Heer nI U N T E N D A M be .
vat eene verklaring van de Rede, door den Zaligmaker
gehouden met de Joden , zoo als ons deze door Joan .
nes is to boel : gefteld, H . V : 1 7-47Die , eindeliik, van den Heer c o c r handelt over
her Joel der firaffen, zoo nit den aard der zaak, als
volgens de leer der Romeinfehe Regtsgeleerden .
De Heeren DE GROOT en DIUNTENDADI ziin
Kwee-
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Kweekelingen der Groninger, de Heeren A R E A U en
c o c K der Utrechtfche Hoogefchool ; alien ftrekken
deze Verhandelingen tot groote eer .
De Redevoering van den Hoogleeraar D E W A L , bii
eene gelijke gelegenheid , als die van den Hooglecraar
D R I E S S E N, to Franeker uitgefproken , handelt over
de beroemde Regtsgeleerden van Vriesland , en levert
eene belangrijke bijd.age tot de letterkundige gefchiedenis van ons Vaderland, en, als zoodanig, ter handhaving van onzen roem in dit vak . Daar wij intusfchen
vernomen hebben, dat deze Redevoering, voorzien
met een aantal aanteekeningen van den geleerden Schrijver, afzonderlijk zal worden uitgegeven, zoo hopen
wij op dit belangrijk flick bij eene nadere gelegenheid
nog cens terug to komen, en fpoeden ons dus tot bet
laatfle, in dezen bundel voorkomende, fink, de Redevoering van den Hoogleeraar A DI E It S F 0 0 it T .
Deze heeft ten onderwerpe de populariteit van den
Christelijken Godsdienst, en is uitgefproken bij gelegenheid van het aanvaarden der Godgeleerde profesfie
aan bet Atkena'um to Franeker. De Redenaar opent
dezelve Met eene vermelding van de verandering van
zijn ftudievak , (hij doceerde to Ilarderwijk de Oosterfche letteren) en den wensch, dat die letteren in ons
Vaderland mogen blijven bloeijen . Ilij doet daarop
hulde aan de nagedachtenis van zijnen onlangs overle .
den' Broeder, die ool: to Franeker een gedeelre ziiner
letteroefeningen had volbragt . Daarop verklaart de Redenaar eerst, wat hij door populariteit in den Godsdienst verflaat ; to weten, dat dezelve duidelijk en eenvoudig zij, ten opzigte van de leer zelve, aangenaam
aan het yolk, door de gemakkeliikheid van bet opvolgen
van deszelfs voorfchriften, en heilzaani in de uitwerkfelen ; en tewiist vervolgens, dat deze drie kenmerken
in den Christelijken Godsdienst vereenigd gevonden
worden . - Wij hebben ook deze Redevoering met genoegen gelezen, en twiifelen niet, of de aanwinst van
L 1 5
de .
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dezen vexdienflelijken Hoogleeraar zal bet gemis van
zijnen beroemden voorganger bij bet Athenaeum to Fra .,
neker op de gunfligfle wijze vergoeden .

Bijbelfche Dogmatiek des Ouden en des Nictiwen Testaments, of Kritifche hoorflelling der Godsdienstleer van bet Ilebraismus, bet 7odendom en bet oorfpronkelij k Christendom . Door w . i x . L . D E W E TT E , gewezen Hoogleeraar der Godgeleerdheid to Berlijn . Met ophelderende en wederleggende Jianmerkin .
gen uit bet" Hoogduitsch vertaald door c . V A N
E E N , Leeraar der Hervo cynden to Veendant . Iflen
Deels xfie Stuk. Te Groningen, bij 117 . \'Vouters .
1''20. In gr . Svo . Xl , XXIV en 272 Bl- f 2 -4 IIet kan, in den eerflen opflag, aan fommigen vreemd
voorkomen, dat een Leeraar der Hervormden in ons
land eene Bijbelfche Dogmatiek, in Duitschland itgegeven en geheel in den aldaar heerfchenden nieuwerwetfchen geest opgefleld, heeft begonnen to vertalen . Wor .
den er dan niet reeds maar al to veel fchriften van allerhande foort nit bet fchrijfzieke Duitscla'and in onze
moedertaal overgebragt ? Waarom en tot wat nut bicdt
men ons publiek een werk aan , waarin al bet wezenlij .
ke van onzen geopenbaarden Godsdienst words wegge .
filozofeerd, en er niets dan eerie ijdele fchaduw van
wordt overgelaten ; een werk van eenen D E W E T T E,
een' der ijverigfle en floutfle Neologen, die den gan .
fchen entateuchus tot een mythisch gedicht heeft wil
len verdraaijen, en door dit dolle denkbeeld aan meer
danddnen zijnerDuitfclie mede-Neologen zelve mishaagd
heeft ? En zoodanig een werk words door een Hervormd
Leeraar vertaald en uitgegeven ! Het is waar, doze heeft
er niet alleen ophelderende, maar ook wederleggend*e
aanmerkingen bijgevoegd ; dan, is bet toch niet gevaarlijlr, het vergift aan velen in handen to geven , fchoon
men
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men er eenig tegengift tevens bij gegeve,n heeft ? Zal bij
fonrmigen bet eerice niet werken, en bet andere otigebruikt blijven? - Hoe veel fchijn dergelijke bedenkingen ook hebben mogen, wij voor ons, wel verre van
des Vertalers onderneming to misprijzen of of te keuren, vinden dezelve lofwaardig, en, in vele opzigten,
zeer nuttig . Trouwens, hoezeer de Neologifcjie denkbeelden, die in bet naburig Duitschland heerl'chen, bij
ons, gelukkig, niet veel opgang maken, fommige derma
zelve, echter, afzonderlijk befchouwd, komen den een'
en anderen nog al zoo onaannemelijk niet voor, en hebben ielfs lets aangenaams , iets bevalligs, jets zeer aanbevelenswaardigs, zoodat men al ligt gevaar loopt de .
zelve aan to nemen , daar men niet ziet, waarjleen ze
kunnen leiden, en hoe men , door deAlve afs door
dwaallichtjes geleid, van lieverlede op bedriegelijke bij .
paden geraakt, cn meer en meer zich van den waren
weg verwijdert . Maar in deze Dogmatiek,van D E W E TT E vindt men al de Neologifche denkbeelden in derzelver zamenhang, en tot een geheel in eene fystema.
tifche orde bi',eengebragt . Nu kan men ze alle, als ware het, in 6dns overzien,en zich ten voile overtuigen,
hoe verre dezelve doen afdwalen . Ja, voor den onbevooroordeelden, den kundigen, den verflandigen beminnaar van den geopenbaardenGodsdienst,onderons,
brengt dit werk zijne wederlegging met zich : bet bevat Been vergift, waarvoor hij zich behoeft to wash; of liever, hij ziet met eenen opflag van bet oog, hoe
ten
gevaarlijk, hoe doodelijk dat vergift is , en hij heeft
geen tegengift noodig . Daar, echter, ieder, in wiens
band dit werk komen kan, geenszins zoo volkomen in
zich zelven beveiligd kan gerekend worden, heeft de Vertaler, die oak , uit hoofde van den post, diell hij bekieedt, zoodanig een werk niet wel zonder aanmerkingen in bet Nederduitsch kon overbrengen , er zeer voorzigtig, overal waar bet to pas kwam , wederleggingen
bijgevoegd . - Dan, laat ons den Vertaler zelven hoo .
ren , om des to biter aan ziju oogmerk hulde to doen .
In
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In zijn lezenswaardig voorberigt, na den geest van het
werk onbewimpeld aan den dag gelegd to hebben, brengt
hij deze vraag voor : of het werk, over het geheel en in
deszelfs geest aangemerkt, vertaling en aanprijzing verdiende?En hij antwoordt volmondig : Neen! maar We,

zegt hij daarop,

zal beweren, dat de vertaling van

zoodtanig ecn work , met wederleggende aanmerkingen,
daarom nutteloos zou zijn? Immers dan ware de poging
tot verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen
fchriften, die denzelven beflriiden, over het algemcen
nutteloos? En hoe kan dat beter en duidelijker gefchieden, dan door de vertaling van zulke fchriften, met bij-

Indien men
alverder vraagt, gelijk ieder oplettend vriend der waarheid natuurliik vragen zal , of er (Ian niets goeds en
bruikbaars in dit werk gevonden worde, zoo antwoordt
de Eerw . V A- N E E N : 7a ! Buiten do form , die zeer

gevcegde wederleggenle aanmerkingen? --

bruikbaar is voor eene Bijbelfche Dogmatiek, en tot het
vervaardigen van eene betere kan opleiden , is het in

En dit bruikbare brengt
hij tot deze drie hoofdpunten : i . om ons to doen zien,
meer dan Idn opzigt bruikbaar .

hoe verre de Neologifche denkbeelden vervoeren kunnen ;

2. omdat het werk, ondanks zijn Neologifche flrekking,
ook veel goede bouwflof voor eene Bijbelfche Dogmatiek
oplevert, en vele febriften opgeeft, die bi de bearbeiding derzelve in aanmerking komen ; 3 . omdat de vriend
der waarheid, door de befchouwing van dit zoo kunstmatig, gelcerd en methodiek gefchreven, tnaar niettemin los en flout opgefleld werk , het ongeloof in zijn
beperkte kracht en zwakheid zal aanfchouwen, en .rich
levendig in zijn Christel~ik geloof zal ver jlerkt gevoelen .

Na het voorberigt des Vertalers volgt de voorrede
van den Schrijver, waarin hij den aard en de inrigting
van ziin werk opgeeft, benevens een overzigt van den
inhoud des geheels, waarvan wij thans een gedeelte
vertaald ontvangen . flet werk zelf begint met eene
uitvoerige voorbereiding, waarvan de eerile afdeeling
is. eene anthropologifch.e voorbereiding, of befchouwing
van
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van den aard en de behoeften des tnenfchen , voor zoo
verre dr Schrijver daarop zijne Bijbelfche Dogmatiek
wilde bouwen, en waarin alles op de leest der nieuwerwetfche wi ;sbegeerte gefchoeid is . De tweede af.
deeling wordt genoemd Ileuristifche voorbereiding,
welke zeer duistere en eenigzins barbaarfche benaIning door den Vertaler aldus words opgehelderd : ,Heuristiek is, over bet algemeen, uitvindingskunst, op
den Godsdienst toegepast ; die kunst , omm de leertlnkken van denzelven op to zoeken in de formeu, waarin
hij zich vertoont ." In deze afdeeling, dan, worden
die leertlukken alle nit menfchelijke bronnen geput .
Na deze voorbereiding wordt bet werk in twee hoofddeelen verdeeld , waarvan bet eerfe handelt over den
Godsdienst des Ouden Verbonds, of bet I-iebraismus
ell bet Jodendom ; bet tweede over den Godsdienst des
Nieuwen Verbonds, of bet Christendom . Het eerie
deel wordt, na eene historisch-kritifche inleiding over
cie gefchiedenis en de bronnen van bet Hebraism-us en
bet Jodendom, in twee grootere afdeelingen gefplitst ;
zijnde de Dogmatiek van bet Hebraismus, en de Dog.
matiek des jodendoms . De Dogmatiek van bet Hebra .
ismus begint met Abraham, van wien, volgens DE
W E T T E , de Hebreers niet flechts den oorfprong
buns yolks, maar ook van hunnen Godsdienst aflei .
den, en eindigt met de Asfyrifche en Babylonifche gevangenfchap . Dezelve wordt gebragt tot deze hoofdpunten : de leer aangaande God en de Engelen , de leer
ointrent den Mensch, de Theocratie of Godsregering,
en de hoop op eenen Mesfias . Het vertaalde gedeelte
gaat niet verder . Dus blijft er nog over de Dogmatiek
des Jodendoms, of van de Joden federt hunne balling .
fchap tot op Christus, en de Dogmatiek van bet Christendom ; en deze beide flukken wilde de Vertaler in
ersn volgend deel bevatten, waarmede het werk com .
pleet zal zijn . Het zou ons , echter, niet verwonderen, indien zijn Eerw . bij bet bewerken ondervond,
dat bet beter ware, bet overige in nog twee deelen nit
to
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to geven, waarvan dan, natuurlijk, bet laatfte bet
grootite zou zijn . Althans wij verwachten, dat hij nog
zeer veel zal hebben aan to merken, en hopen, dat hij,
tilt hoofde van het groot belang zijner onderneming,
zich niet to veel bekorten zal .
Wat nu zijne aanilierkingen betreft, dezelve zijn van
tweederlei aard, ophelderende en wederleggende . De
erftezijnopvel platfen odzakelijk,darmenfet
dert eenigen tijd in Duitschland vele voor ons onver,
flaanbare woorden en uitdrukkingen gebruikt, meestal
uit de nieuwertivetfche wijze van filozoferen genomen .
De wederleggende aanmerkingen zijn de uitvoeriglte,
zoo als zij ook moesten zijn . Dezelve ademen eenen
onpartijdigen, oplettenden, voorzigtigen , verftandigen,
onderzoekenden geest, en zijn' meer of min uitvoerig,
naar gelange van den aard der onderwerpen zelve . Zoo
heeft ons , b. v. ,zerbhagdmeruitvog,
held, waarmede de Vertaler het denkbeeld wederlegt,
volgens hetwelh de verwachting van eenen Mesfias niet
anders zou zijn dan bet uitwerkfel van eene mengeling
van melancholia en volkstrots, van verbeelding en dweeperij, Diet vroeger dan na de fcheuring des rijks ontftaan ; een denkbeeld, dat den ouden Joodfchen-en te •
vens den Christeliiken Godsdienst van al deszelfs waardigheid op eenmaal herooft . - Dat hij zijne aanmerkin4
gen terftond onder den tekst geplaats,t heeft, keuren wij
volkomen goed . Dit is voor den lezer de ailezins gemakkelijkfte wiize .
Wij wenfchen den waardigen man den noodigen Just,
tijd en krachten toe, om zijne gewigtige taak volledig
of to werken, en mogen niet twiifelen, of hij zal, in
bet gunflig vertier van het reeds uitgegevene, alle
aanmoediging dArtoe vinden .

Re •
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Redevoeringen en herhandelingen . Door R . IL 0 0 M A N S . II Deelen . Te lImJlerdam, bij de Wed . G.
Warnars en Zoon, i82o . In gr . 8'vo. To zamen
628 B1 . f 5- I5 -

T
ot de uitgave van bet laatfte Deel van dezen arbeid
des Hoogleeraars bij de Kweekfchole der Doopsgezin+
den ftelden wij uit van deze Redevoeringen en Verhandelingen vereerende welding to maken . Er was toch
geene reden can onze aanprijzing to verhaasten wegens
dezen bundel van itukken, bevorens bij hunne voordragt in Mix Meritis door velen met goedkeuring gehoord, en , voor bet meerendeel althans , net onbekend
aan Lezers van ons Maandwerk, waarin, of in bet
Magazijn van Wetenfchap, Kunst en Smaak, nagenoeg
alle in der tijd volgaarne zijn opgenomen . 1 -h eronm ook
mogen wij ons thans bekorten ; een breedvoerig verffag
wegens den inhoud overbodig achtende, en bet daarvoor houdende, dat bet publiek gevoelen in ons Vader .
land alreede gunftige uitfpraak heeft gedaan over deze
pennevruchten van den Hooggel . R 0 0 M A N S . Wij
ten minfte vonden dezelve bij de herhaalde proeve zeer
fmakelijl:, en zagen haar gevalliglijk op een' en denzelf
den disch ons yoorgezet en bekwamelijk gerangfchikt,
met tusfchenvoeging van een' en anderen keurigen fchotel de tafel verrijkt , en bovendien bet oude bier en
daar met eene faus overgoten, blijkbaar van lateren dag
en bewerking . Dit los en waarlijk gepast verband zal
.een bevoegd beoordeelaar voorzeker Diet miskennen ,
die met ons de moeite neemt , alleen den hoofdzake .
lijken inhoud ua to gaan .
In het eer fle Deel ontmoeten wij^ verfcheidenheid van
ftoffe, die tot bet vak der Wijsbegeerte van den ouden
of lateren dag re huis behoort ; in bet tweede werd geplaatst,wat tot den bepaalderen titel van goeden fmaak
gebragt kan wordeu .
Deel
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Deel I opent met eene Redevoering over Y R. R 1-10 ,
den Stichter van bet Scepticismus, of overdrevene
Tw jfelarij , en eindigt met Z E N O en E I C U R_u s ;
waarbij, in afzonderlijke ilukken, over de Hartstogte_
loosheid (aTzOEia) der Stoicijnen , de vergelijking van
hunne Zedeleer met die van E I c u R u s, en, ten flotte, over de Wet der Rede gefproken words, naar aanleiding eener voorname plaats van C I C E R o, door
L A C T A N T I U S voor ons bewaard . Tusfchen deze
Redevoeringen , tot de oude Wijsgeeren en hunne Scholen betrekkelijk, en wel terftond na de eerlle, volgt
een drietal Verhandelingen (11--IV) over de Eenheid in
bet Gefchapene , getoetst als bewijs voor de Eenheid der
Oorzaak, over de Wet der Spaarzaamheid in de Na .
tuur , en over de Eindoorzaken of Oogmerken in de, ftof.
felij ke Naturir.
Bij de opgave dier f offen blijkt den deskundigen, hoe
bekwame a'anleiding de Verhandelaar bier aantrof, oin
over de nieuwere Wijsbegeerte, met name over K ANT,
to fpreken, eri in dat tijdftip, waarin er was, die met
den Koningsberger dweepte, tegen eene en andere van
deszelfs bedenkelijke gevoelens mannelijk zich to verzetten, en aan to toonen, dat beide, bet Ontologisch
en Kosmologisch bewijs voor bet beftaan van een wijs en
alvermogend God, genoegzaam geldig to fchatten zijn
tot een redelijk geloof. Leeren wij elders (in dit Isle
Deel) den Heer K 0 0 AI A N s van den kant der Geleerdheid, en bedrevenheid in de Schriften en Wijsbegeerte
der Ouden, gunftig kennen ; hier inzonderheid, waar
hij, met bondigen ernst , klaarheid en fcherpzinnig .
heid, den grond van alien Godsdienst ftaaft, onderfcheidt hij zich met voordeel in bet bijzonder hoofdvak
ztjner letteroefeningen en ftand .
Fret Ilde Deel opent net cene van 's mans laatfte
Redevoeringen, bij de uitdeeling der rijzen in de bovengedachte Maatfchappij, in I8i8 uitgefproken, over
bet voorregt van den goeden Smaak, gemeenlijk bet eiLendom van de Leden eener be,/chaafde Maatjchappij .
Al-
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Allezins gelukkig was y zoo wij achten, de keuze van
dit onderwerp, zoo wegens de gelegenheid als plaats
bij uitnemendheid gefchikt om de aandacht to boeijen,
inzonderheid dear bet bij den Redenaar aan keur van
ilijl en welfprekende voordragt, of ook aan bevallige
inkleeding der zaken, niet ontbrak . Van dezen aard
trof ons de voorftelling van het bevijs voor den alge .
meenen goeden /inaak, door den Redenaar, als oogge.
tuige, ontleend van den indruk der laatstgehoudene
Tentoon/lelling, verwekt bij eenen Landman van gezond natuurlijk ver(land, dock welke Dimmer fchilde .
rijen van eenige beteekenis gezien had . Wij achten on .
zen Lezers eene proeve van den geprezen' fchrijftrant to
zijn verfchuldigd, offchoon wij daardoor eenigzins nitvoeriger worden zullen, den wij ons hadden voor •
gefteld.
„ De zaal intredende ;net den Landman , (zegt
K O O M A N s) fcheen hij door den luister der menig .
vuldige tafereelen als verblind . Bij nadere bezigtiging
verving bedaardere aandacht de hooggeftemde verwonde .
ring, en bet bleek mij weldra, dat de fukken , welke
de toejuiching der kenners verwierven, ook bijzonder
zijne opmerking trokken . . Meest gaf hij zijne goedkeu .
ring to kennen door to betuigen : „ wat is alles klaar ;
,, hoe duidelijk ken men zien, wat bet is i" - Aata
bet gezigt der Vriefche Kraamkamer kon hij zichh naau .
welijks verzadigen . Hij was met zulke Vriefche too .
neelen bekend . Bij Dido en Eneas hield hij zich niet
lang op . Daar fcheen bet wel , of bet onbekende on .
bemind maakte . Intusfchen gevielen hem de. meeste.
ortretten ultfekend, offchoon hem de afgebeelden
geheel vreemd waren .
aarden, koeijen, fchapen en
landfchappen bezorgden hem doorgaans bet grootfle
genoegen, en daar wist hij duidelijk de overeenkomst
en bet verfchil met de Natuur aan to wijzen . In do
tafereelen van de vier Getijden merkte hij weldra op
bet heldere en vrolijke der Lente, bet zwoeie en druk .
kende des Zomers , bet frisfche van den Herfst, en
boo
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bovenal de werking van de fneeuw, bij bet zonnelicht in
den Winter . In de Schaapskooi wekten de voorwer .
pen, tot alle kleinigheden toe, zijne verwondering .
Ongemeen beviel hem ook bet klare en duidelijke der
keurige Binnenvertrekjes . In de FruitJlukken fchenen
hem vooral de druiven belust to maken . Menig zee .
togtje gedaan hebbende, kwam hem de ondervinding
to (lade, bij de algemeene beoordeeling der Zeeflukken .
De indruk was natuurlijk evenredig aan de kalmte, de
woeligheid en den dorm , welke afgebeeld waren .
Reeds vroeg viel zijn oog op bet meesterfluk, hetwelk
den vaderlandfchen kunstroem en heldenmoed zal vereeuwigen . Met flille opgetogenheid had hij bet op
cenigen affland aangeflaard, en vooral bet paard van
den Kroonprins bewotiderd . Eindelijk verkreeg hij,
door bet wijken der aanfchouwers , gelegenheid, meer
onmiddellijk bet fluk to naderen, en fcheen, op bet on .
verwacht gezigt der bajonet van den Flankeur, als oh •
willekeurig terttg to deinzen . - Zoodani .g waren de indrukken bij dezen Landman, wiens oordeel overeen(lemde
met bet gevoel van de meeste befchouwers, die, over
bet algemeen, den fmaak, waarover wij fpreken, toonden to bezitten ."
Op deze, welligt van alle bet keurigst bewerkte,
Redevoering in dit Deel volgt een tweetal Verhandelin •
gen, over het Spraakvermogen, en over de waardij
des Menfche'lijken Levens .

Eindelijk betoont de Schrijver zijne hoogachting voor
een drietal waardige Mannen en vaderlandfche Dichters der naastvorige Eeuw : D I R K R A F E L S Z C A M HUYZEN, CONS1'ANTIJN HUYGENs, en den beroemden Yries G IJ S B E R T J A K O B s . Den eerstgemelden leert hij ons, als Mensch en Dichter, in een
tweetal (*), de beide laatfle ieder in ecne Redevoe .
ring kennen en bewonderen .
Elk
(*) Deze twee Redevoeringen zijn eveuwel bij de uitgave
tot een geheel gebragt.
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Elk dezer ftukken draagt bewijs van den lust, waarmede zij in den beginne door K o o

At A N s bearbeid,

en daarna, tot den dag der uitgave toe, behartigd en
verriikt zijn geworden met bijvoegfelen en zeer aangelegene aanteekeningen . Deze wijzen doorgaans over tot
gefchriften van kundige Mannen, in de jongstverloo .
pene jaren in bet licht verfchenen . Bijzonder omtrent
den G IJ S B K RT , moeijelijker om to verftaan , naar ge .
lange de oorfpronkelijke Vriefche landfpraak in onbruik
komt, zal men met genoegeil ontwaren, hoe zeer de
Schrijver zich liet gelegen zijn aan deszelfs opheldering. Wij mogen ons tot geenen toets inlaten van de
doorgaans gewigtige aanmerkingen, zoo van K o o

•

M A N s , als van andere beminnaars der oude tale, hem
vriendfchappelijk medegedeeld (*) . Liever toeven wij
bet
(*) Over de bekende plaacs van G IJ S B E R T J A

I K S

Lit ik de hynst fenn' Jlal reyz' liede ,
11z yen folle wol befchiede .
waarmede men jaren lang Been' read wist, vinden wij bier
groot licht verfpreid . Vruchteloos verpijnde zich de geleerde
W A S S E N B E R G H in zijne Taalkundige Bijdragen, om goeden zin aan de woorden to hechten . Gelukkiger flaagde
K o O M A N S door den inval, dat, in bet eerfte vers, van hes
ruintje van flal halen, of snesfetrekken, oudtijds zoo gewoon
onder bet land yolk en in krbege 1, gefproken werd. Echter
bleef er duisterheid, hoe men den volgenden reget to ver.
tlaan hadde . De Heeren E K E M A en H A L B E R T S M A, welker
gedachten K O O M A N S mededeelt, flaan onderfcheidene we.
gen in ; maar de gronden voor hunne verklaringen vinden wij
bier niet ontwikkeld . Vermetel ware bet dus, to beflisfen,
wie des Dichters meening best getroffen hebbe., Wij helten
over naar den kant van H ALBERT S M A , oindat zijne nit.
breiding en toelichting ons toefchijnt meer to vallen in bet
Vriesch naive, dan de zin, door a K E M A nangeduid .
Echter bet komt bier vooral op de woorden aan' die letter .
lijk dus luiden : „ Als ti8n veel (of velen) wil befcheiden."
De zwarigheid ontflaat blijkbaar nit de beceekenis, die men
to
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bet oohenb1 k , dat de nieuwe uitgave van den G 1j sn E R T, door E K >, M A federt jaren bear-beid , en nn
bij inteekening (*) aan4ekondigd, ons daartoe ruimerc
ilof zal bieden . Intusfchen verblijden wij ons in bet
uitzigt, dot ons vaderlandsch en letterminnend
abliek, door eenen Man, berekend voor die taak, ftaat
ingeleid to worden tot hetere kennis en verftand van
lien Nationalen uikdichter, thans werkeliik voor otis,
en zelfs voor den BoerenfIand in Vriesland, onbruik,
baar, en zonder gezette beoefening voor elken Stedeling duister . Ook durven wij ons vleijen, dat bet bij
onze Landgenooten niet ontbreken zal aan de verlang .
de aanmoediging tot den druk . Aithans door de Taal .
kundige Bijdragen tot deu Vriefchen Tangval, van den
I-Ioogleeraar W A S S E N B E R G I3, is de aangelegenheid
van de verouderde landfpraak , door G 1j s r, I: R T gebezigd,
to heebten hebbe son befchiede of befcheiden, hetwelk men
bier aantreft in eenen zin , zoowel in Vriesland als elders
verouderd en ongewoon geworden .
elen befcheiden kan nu
to kennen geven velen uitdagen, noodigen om tegen hem to
fujden , to vechten . Liever, evenwel , zouden wij denken
son eenen baaivanger of twistzoeker, die veel wil bepalen,
bezetten, naar eigenen dunk be/lisfen ; en zoo, dunkt ons , heeft
bet H A L B E R T S M A ook opgevat, die G IJ S B E R T 'S uitdruk .
king vergelijkc bij bet nog gewone zeggen van ,, veel re
willen befchaaijen, beheeren , of de wet ilellen ." Dan, waarom zijn Eerw. pier eenige gronden voor zijne verklaring aan
K OO S A N S opgaf, is ons onbekend . Wij wijzen deskundi .
gen over tot ii U Y DECO E R'8 roeve van Taal . en Dichtkunde, bI . 4-8, waar deze Letterkundige, aireede door
w A S S E N B E R G H aangehaald , breedfprakig is over bet woord
befcheiden . Of wit men hex korter,, dan verdient K I L I A A N
nagefagep to worden . Door leest men befcheiden , befcheiden .
Definire, preflnire, determinare, conJlituere, prostituere, de .
cernere .
(*) De onderneming gefchiedt door j . R O o s T, Boekhan.
delaar ce Leeuwarden, bij wien een berigt van inceekening
wordt uitgegeven .
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zigd, volkomen uitgemaakt bij Letterkilndigen . En
wat het ft•hooile en naive betreft van eenige van des .
zelfs losfe flukjes, eene vrije Navolging, under den
titel van Grootmoeders Klegt, in het IVde Deel van
I I I. D E R D IJ K'S Mengelingen, aismede de naauwkeu .
tiger Vertalingen van verfcheidene zijner verzen in de
'door ons liggende Redevoering van K 0 0 DI A N S, kenteekenen voorloopig genoegzaam de bekwaamheid en
-ongemeene verdienflen des Mans, blijkens zijne falmen niet minder bevoegd de her to fpannen tut den
hoog verheven', deftigen zang . Maar vergeten wij ons
zelve niet bij dit onderwerp . De tijd gebiedt oils, de
pen neder to zeggen , en van den Hcer k 0 0 DI A N S
affcheid to nemen, met dit enkel woord wegens bet
matigen van onzen lof : Goede wijn be hoeft geenen krans .
GeJchiedkundige Gedenkflukken en danmerkingcn over
het Befluur van Holland, door L O D E W IJ K BON A A R T E, gewezen Koning van Holland. Uit het
.Engelsch vertaald. In III Deelen . To Imflerdam,
bij f. C . van Kesteren . 1820 . In gr. Svo . Te zamen VII, I03o BI . f 9- :- .

Vr ij haasten ons met de aankondiging van een boek
van zeer veel gewigt voor ons land, ja, tvij zouden
bijkans zeggen, voor elken Gollander . Hetzelve beat de
Gedenkfchriften (documens), niet Gcdenlflukken (mo .
numens) der Regering van den goeden en welmeenen .
den L o D E W IJ K, die zoo gaarne de tranen, welke zijn
ontmenschte Broeder deed vloeijen, alle tou hebben
gedroogd ; die zulke edele voornemens en gevoelens
koesterde, terwijl het flechts aan de omflandigheden en
dan zijn vermogen haperde, dat dezelve niet werden
tot ftand gebragt . Deze Gedenkfchriften zijn gelleld
door den hoofdperfoon zelven : er is zulk een overtuigende toon van echtheid, van waarheld in dit boek •,
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(ten minile in bet oorfpronkelijke Fransch) dat bet bij
ons nimmer in bedenking gekomen is , of L 0 D E W Ij 1{
11 0 N A A R T E wel de Schrijver ware . Men gevoelt ,
dat deze ons eene menigte bijzonderheden der vier noodlottige jaren van zijne Regering, waartoe hij den feutel had, aWdn kon ophelderen ; allUn de verborgen .
heid der ongeregtigheid kon ontvouwen van die Napoleontifche flaatkunde, welke zelfs wij, die er de fagt .
offers van waren, in hare geheele, helfche verfoeijelijkheid z66 niet gekend hebben Als wij haar hier met affchrik aanfchouwen . Daarbii heeft natuurlijk de veelal
miskende Vorst eene 4ologie van zijn beftuur willen
i'chrijven, hetwelk hem niemand ten kwade zal duiden .
IIij heeft dit, gelijk natuurlijk was, in de Franfche
taal gedaan , waarin wij zuiks ook gelezen hebben , zijnde to arijs uitgekomen, en naderhand to Brusfel nagedrukt. Het moot dus eene boekverkoopers-kunstgreep
van de Engelfche uitgevers zijn, en niemand zal bet
ligtelik gelooven, dat bun work naar bet oorfpronkelijk en eenig Handfchrift is vertaald , en dus de Franfche uitgave to arijs eene overzetting van bun Engelsch is . Dat de Cenfuur (welke thans niet die van
B O N A A R T E is) er veel in geknot heeft , zal men
ook niet wel toellemmen, daar de Schrijver bet zich
tot wet gefteld heeft, geene bellaande Regering to be .
leedigen . Elk, die deze Franfche uitgave gelezen heeft,
zal bet met ons eens zijn, dat zij zo6, en niet anders,
uit de pen van den Schrijver moet gevloeid zijn . De
ilroefheid eener vertaling van eene vertaling doet zich
clan ook in deze Hollandfche uitgave dikwijls genoeg
opmerken ; hoewel wij iets moeten toegeven aan den on .
gemeenen en prijsfelijken fpoed, waarmede de overzetting, om bet billijk ongeduld van bet ubliek to ge .
moot to komen, vervaardigd is .
Doch, hoe dit zij, komen wii ter zake . Hot werk is
in zes ilukken verdeeld : komst tot den Troon en bet jaar
iSo6 in hot eerfte, de jaren 1807 en 18o8 in bet tweede, 1809 en 18zo in bet derde Deel. Het begint, na
eerie
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eene korte inleiding , met eene fchets van den ftaat onzes Werelddeels, en bijzonderlijk van Holland, in i8o6 .
Dezelve valt, wat het laatfte betreft, wat ongun{tig
uit , natuurlijk om bet goede , door L o D E W 1J K als Ko .
ning gefticht, to relev6ren . Er is wel lets waars in bet
verwijt, door den Schrijver aan onze Voorvaderen gedaan , dat zij, na de Unie van Utrecht, verzuimd heb .
ben, de uit- en inwendige veiligheid van den Staat
door een vast Beftuur to verzekeren, (waarander men
dan een monarchaal verftaat .) Maar men valt tegen.
woordig al ligt in den mis{tap , van de oude tijden naar
de onze to beoordeelen . Onze Conftitutionele Eeuw beitond vbbr 1775 nog niet. Toen regelde men alles naar
de ondervinding, en was blijde, altijd zoo veel mogelijk bet oude to kunnen behouden ; - thans wordt
alles naar theorien geregeld, zonder juist veel naar bet
oude to vragen, dan in naam . In Engeland, Ztivitfer .
land, Venetie, enz . was de Regeringsvorm even w ei .
n i .g op befpiegeling gegrond als in Nederland, en men
befchaafde flechts altijd bet gebrekkige, zoo veel de on .
ftandigheden vereischten . L 0 D E W rJ K zegt , dat w 1 L
L E,1M III Holland tot een' monarchalen Staat zou hebben
kunnen brengen, en wij gelooven dit ook ; maar bet
zou hem niets gebaat hebben : na zijnen kinderloozen
dood badden de Staten even gereedelijk de Republiek herfield, als zij nu, na den dood des Erffladhouders, die
waardigheld {tilzwijgend vernietigden . Dat W 1L L E 11
IV een ontwerp zou gehad hebben, om de fouvereine
Magt in handen to krijgen, hetwelk mislukt you zijn,
is ons nooit gebleken, maar we[ bet tegendeel . L o D EW IJ K keurt bet
atriottisme van 1786 en 1787 zeer af,
en beweert, dat de Hollanders toen veel liever, in den
woeligen ftaat van Europa, een eenhoofdig Beftuur hadden moeten aanfIellen . Hij erkent gereedelijk den af .
hankelijken ftaat, waartoe ons land, door den inval
der Franfchen, in 1795 gebragt was ; dach fchat zeer
juist de voorzigtigheid der tusfchenbeituren op prijs,
die de zeden, de gewoonten eu den koophandel door
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geene nieuwe en vreemde wetten voor het hoofd Me .
ten . Maar hetgene hij later (en nog in 1805) van de
partijdigheid der Hervormden jegens de Roomfchen zegt,
en dat deze vernederd, verflooten en ongelukkig waren,
is hem wel flechts door eenen Yezuit op de mouw ge .
fpeld : federt 1795 hadden de Hervormden geene meerdere voorregten,dan de bezoldiginghunnerLecrarenuit
's lands kas .- Thans tot het jaar i8o6 gekomen zijnde,
waarin L 0 D E W IJ K den troon beklom, geeft hij eene
korte fchets van zijn leven, en van de daarmede in betrekking flaande veldtogten zijns Broeders in Italie en
in Egypte. De goede L o D E w IJ x is Wet boven fami•
lied
jdelheid verheven : in wedrwil der beleedigingen , door
N A O L E O N zoo rijkelijk ook aan hem toegevoegd, in
wetrwil zijner juiste waardering van bloedige lauweren
en adeltrots , die op vele plaatfen van dit boek door.
ftraalt , ftreelt hem de oorlogsroem van then Broeder
Loch zeer , en doet hij zich niet minder to goede op de
oudheid van zijn geflacht, hetwelk hij (in bet werk zelf
en in eene bijlage) tot de dertiende Beuw brengt . -Maar ftappen wij dit over, en befchouwen wij het
voornaamfte gedeelte des werks .
Van den wereldkundigen dwang, ons door NA OLEON aangedaan, om, op flraffe van inlijving, eenen
Koning, en wel L o D E w IJ K, to kiezen, words in
dit werk, tot onze groote verwondering, niets gerept .
Zou dan L O DE W IJ K NA OLEON waarlijk denken,
dat de wereld biervan onkundig was? Of zou zekere
valfche fchaamte hem beletten, ronduit to zeggen,
dat de Nederlonders genoodzaakt waren hem tot Koning to kiezen? Zulk eene guile, ronde bekentenis zou
zijn waarlijk openhartig karakter veel meer vereerd hebben, dan bet lakonieke : (Ifle D . bl . 107 .) , Omftreeks
„ de lente van r8o6 kwam er to arijs eene deputatie
„ uit Holland aan. . . . Na cene onderhandeling, welke
„ vier weken duurde, werd bet Traktaat gefloten,
„ door hetwelk Holland tot een Conflitutioneel Koning.
„ rijk werd verklaard ." Doch, zoo hij niet fpreekt
van
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van den dwang, der Natie aangednan, des te onbewimpelder
meldt hij , dat N A O LEON , no asses buiten hem verrigt to
.
hebben , hem ltoeltjes deed blijken, dot hij Hosting van HoI
lard was, daarheen vertrekken tnoest, en ., op zijne weige.
ring, zeide, dat het een' onderdaan voegde, geheorzaaac to
wezen ; terwijI T A L L E Y E A N D er onb efchaam d elij k bijvoeg.
de : Het is alles afgedaan ; maar gander rins L o D E w ij R
(dat is, zonder diens naam)zou ik er nimmer in hebben kun .
nen flagon . Daar de huisfelijke betrekkingen van dezen than
zoo ongelukkig waren, (hij was met s O R T E N S t A, Doch.
ter van Keizerin J o s E H t N E, gehnwd, door aandrang des
Keizers, doch met afkeer van beide zijden) zoo hoopte hil
in Holland in de liefde eens Volks vergoeding voor het ge.
mis van huisfelijk geluk to vinden .
Wij ontvangen nu eene geheele reeks van aanfpraken, antwoorden, bekendmakingen enz ., die bier nog wel eenige
waarde meer hebben dan in Frankrijk, daar de Hollander zij .
nen aard nooit zoo geheel kan verloochenen, om vierkanc ce .
gen zijn hart to fpreken, maar die in den tegenwoordigen tijd
Loch voor negentien twintigfle meer het werk van fleur en
etiquette, dan van gevoel zijn . Als ofclele flukken, en bouw .
floffen voor de Gefchiedenis , hebben zij echter altijd nog
eenig belong. Veel gewigtiger is het, de happen no te pan,
die N A 0 L E o N, reeds terflond qa de oprigting des nieuwen
Koningrijks, tegen deszelfs eer en waardigheid, ja tegen des .
zelfs beaaan, deed . Reeds terflond drong hij op Confcriptie
en bankeroet son , onder den naam van belasting op de renten . De Genereal D U O N T C H A U M o N T meidde hem in
den veldcogt tegen ruisfen, (waarin de Koning oak op al .
lerlei wijze door zijn' Broeder vernederd ward) dat de zaken van Holland nog niet waren afgedaan , en de lnvoering
scan het koningfchap nog geene uitgemaakte zaak was. Men
wilde Holland tot onderhoud eener zeemagt boven deszelfs
krachten noodzaken, oin 's lands geldmiddefen nit ce putcen,
bet bankeroec to verhaasten, en daardoor oak bet oogenblik
der inlijving, opder een goed voorwendfei, to kunnen be.
fpoedigen . (fide D . bl . 4 .) Geweldig waren de plagerijen
ter flremming van den koophandel, die N A o L E o N met alle geweld wilde doorzetten, terwiji L O D E w tj R die met z ij .
no geringe magc tegenhield . In bijzonderbeden daaromtrent
kunnen wij niet treden ; alle drie de Deelen zij a er voll van .
Uic
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Uit Bergen op Zoom, Breda en 's Bosch werden de burgers,
onder voorwendfel van fluikhandel, op last uit Frankrijk,
opgeligt. L o D E w IJ K had de onvoorzigtigheid gehad, in
bet begin zijner Regering, eeue foort van vrijwillige belasting, die men aan de Franfche Confals voor oogluilttng be .
taalde, of to fchafhen, en deze daardoor in kwaadaardjge
fpions veranderd, die alles aan NA OLEON overbriefden,
en zijnen, buitendien reeds grimmigen, haac tegen Holland
nog meer aanflookten . Zoo wear is bet gezegde van den
bosterJchen Wijze : Wees niet al to regtvaardig !
In de jaren 1807 en I8o8 treffen wij , behalve de reeds ge •
melde aanfpraken enz., nu eene uitvoerige fchets van den
flaat der geldiniddelen aan, en der middelen, om het to kort
to beflrijden . De verlegging van den zetel des bewinds near
Amflerdam zoekt L O D E W IJ K daarmede cc regtvaardigen,
dat de Regering in geene f#ad zonder haven en koophandel
hear verblijf behoorde to hebben, Inaar veeleer in de groot .
fie koopftad . De ondervinding heeft bewezen, dat het ons
land best ging, toen de Staten zich in dat vlek, en niet it •,
de groote koopflad, ophielden . De kooplieden behoeven
waarlijk zulk een naauw toezigt en zulk eene opgedrongene
befcherming van de Regering niec! Hunne groote fpreuk is :
Laissez faire. En wat deed de Koning dan een vierendeeljaars to Utrecht? Wat behoefde hij Wear, onder voorwendfel
van den dienst der Artillerij, zoo vele huizen nan to koopen, die even to betrekken , en den weder ce verlaten ? -Voorts heeft L O D1. W IJ K de zonderlinge manier, van de
groote gebeurtenisfen, die gedurende zijne Regering voorvie .
len, al hebben zij op dezelve, of op Holland in het ge .
meen, niet de minfle betrekking, even als onze kleine kronijk
achter de Almanakken, ter near to zetten, hetwelk zijn boek
een bout en vreemdfoortig aanzien geeft . Meer pas geeft
bet, dat hij, op zijne reisjes door Holland en de an .
dere gewesten, de plaatfen, vooral de kleine en min beken.
de, kortelijk befchrijft, hetwelk den eon die cogtjes zoo
lets van kleine reisbefchrijvingep bijzet. Onder de meer ge .
wigtige ftaatkundige berigten vinden wij , dat LODE W IJ K,
door zijnen Broeder uitgenoodigd om de Kroon van Spanje
ce aanvaarden, zulks met verontwaardiging van zich wees.Hij fchetst ook verfcheidene perfonen, die onder hem lien .
den .
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den . Zoo wordt b . v . de [leer A E L I U S LEN GOED WERKMAN genoemd 1 ! !
Met bet jaar Iao9 wint de Gefchiedenis in belang . De
vreesfelijke overfirooming der rivieren, en de hulp, daaraan
door den Koning toegebragt, worden naauwkeurig, en met
kennis van zaken en plaatfen, befchreven . L ODE W IJ K
fpreekt hier (gelijk bij bet verhaal der ramp van Leyden in
1807) althans Diet to veel van zich zelven : bet is to hopen,
dat de Gefchiedenis deze zelfopoffering des edelen mans,
fchoon zijn geflachc gevallen is, Diet zal vergecen . Hij befefte ook zeer wel de bron van 's lands onheilen, de telkens
opgehoogde dijken, die de rivier, als ware bet, tot gewel .
dige doorbraken dwingen, terwijl een zachte overlooplVederland vruchtbaar zou maken gelijk Egypte . (hide D . b! . 46
en 47.) Doch dit plan (de verlaging der dijken) bleef, gelijlc zoo menig ander, onuitgevoerd door de rampen der cijden en bet geweld des Dwingelands . Zoodra N A OLE O N zich
in verlegenheid beyond, gelijk in 18o8 en 1809 het geval was
in den Oorlog tegen Spanje en Oostenrijk, toonde hij zich
rekkelijker jegens Holland. [let gaf eenige hoop van verzoeDing, dat hij bet Groothertogdom Berg aan 's Konings oud .
lien Zoon ten gefchenke gaf, then hij echter tegelijk tot
zich Dam . Maar naauwelijks was NA OLEON aan de over.
winnende hand, of zijnwrok barstte weder nit ; waarbij dan
Dog de ongelukkigeEngeljehe onderneming op Zeeland kwam,
die alles bedierf. Hiervan vernemen wij nu vele bijzonderhe .
den, doch inzonderheid van 's Konings kort daarop gevolgde
reis naar arijs, waarin hij Diet dan op raad en nandrang
zijner ilaatsdienaars bewilligde : tegenfland zou hem liever ge .
weest zijn . In bet boek zelf moec men de fchandelijke wij .
ze lezen, hoe hij daar oncvangen, en, door bet filoodst geweld en de hevig(le bedreigingen, tot bet ceekenen van bet
beilloos verdrag, op IG Maart 1810 gefocen, is gedwongen
-geworden . De brieven van N A o L E o N zelven , aan zijnen
Broeder gefchreven, werpen een vreesfelijk licht op dat ka .
rakter, hetwelk men, na de Tegtmatige verfoeijing in 1313
en ISI5, naderband, door eene zonderlinge begoocheling,
veelal in een gualliger licbt heeft begonuen aan to zien . Mast
dat zij, die deze zwarte ziel, welke Diet in de achttiende
Eeuw, maar in tie dagen der Hunnen en Wandalen to huis
koorde, Dog, om zijue bekwaamheid in bet menfchenm .oor .
den,
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den , hoogachten, de brieven vol zinneloozen hbogmded ex
kwaadaardigheid lezen, door hem aan zijn' Brbeder geffliie .
ven, .- eenen door hem aangefteldenKoning, maar erger dan
bediende behandeld, - en dan nog hulde aan zijn vast en
groot karakter toebrengen! Zelfs de befcheidene Vercaler,
die zich anders zelden eene aanmerking veroorloft, verliest
bier zijn geduld . (tilde D . bl . 183 . zie ook bl . 227 en
236 .) De kwellingen der Franfche'foldaten en tolbedienden
worden door L O D E W IJ K geheel niet bewimpeld ; hij verbood bun to gehoorzamen, en toen hij zich eindelijk tot den
afftand genoodzaakt zag, ontfnapte hij beimelijk, ofn niet' in
hunue handen to vallen . En nogtans blijfc dezze zelfde man
zoo getrouw son hetgene hij nu eenmaal zijn Vaderland
noemde, (met even veel regt, als Frankrijk in 1813 her Va .
derland eens Nederlanders was ; want Corji'ca was onregtvaar.
dig dbor L o D E W IJ is XV op de brave vrijheidsvrienden ver .
overd) dot hij zich naar geen land wil begeven, in vijandfchap met Keizer NA OLEON, maar odk de met hem be .
vriende, aithans van hem afhankelijke landen moet fchuwen .
Her onzijdige Oostenrijk lacht hem toe ; hij begeeft zich met
der woon, eerst Mar Toplitz, dan naar Crdtz ; doch naauwelijks beeft Oostenrijk in 1813 den Oorlog son Frankrijk
verklaard, of hij verhuist ook weder van daar naar ZwitferVaiid. L o DE w iJ K heeft, door bet ganfche werk been, en
zelfs in den Rusfifchen veldtogt, de onnoozelheid van heilig . •
lijk aan de Franfche Bulletins re gelooven, en woord voor
woord derzelver logencaal no to klappen, zoo als : dot er een
wapenftilftand in Rusland zou gefloten en door de Rusfen
gefchonden zijn, enz . (IIIde D. bl . 279.) Ondertusfchen
had hij, terflond no de nederiaag der Franfchen in Rusland,
tan NA OLEON, wanneer deze her Koningrijk Holland heillellen wilde, zijnen dienst aangeboden . Deze, thans in her
ongeluk, verwierp dit aanbod, doch op een' heufchen coon .
Toen to Dresden onderhandelingen werden aangeknoopt,
trachtte L O D E W IJ K (wien her gewis een weinig ann men .
fchenkennis ontbrak) daarin ook voor zijn geliefd Holland
op to komen, en wilde zelf, no den flag bij Leipzig, naar
Amflerdam, doch werd in Frankrijk tegengehouden, daar
NA OLEON liever zag, dat Holland weder onder den
rins
%'an o R A N J E kwam, dan under zijn' Broeder . Eene andere
poging, bij de 4mflerdamfche Stadsregering in November
:813
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gedaan, (die L aD E W IJ K verkeerdelilk met bet 44e .
ereenigde RTederlaoden verwart) om zich
peen BeJluur der
tot bet Bewind aan to bevelen, liep even vruchteloos if .
Hoe kon bet ook in hem opkomen, to vooronderftellen, dat
ISIS

Holland in de toenmalige omftandighedgn onzijdig kon blij.
vent Na de Omwenteling in Holland begaf bij zich near

Frankrijk, waar men weet, dat hij aan de Utxechtfche Heeren, als gijzelaars opgeligt, nog gewigtige dienflen betoond
heeft . Door de Bondgeno.ot--n weder tot landverhu,izing gedwougen, heeft hij ziju verblijf to Rome gevestigd .
Zie bier enkele, veelal onbekeude, bijzvnderheden uit cen
boek, hetwelk vol daarvan is . Doch wij ontveinzen niet,
dat bet, door weglating der oneindig vele aanfpraken en dergelijke hoftaal, alsmede door bet affnijden van de dorre kronijk, bijkans ter helfte had kunnen befnoeid worden . Dan
zou bet een der kostbaarfle en tevens, wat den ftiji betreft,
aangenaamtte werken voor on-ze jongfte Vaderlaudfche Gefchiedenis zijn .
Den Vertaler hebben wij nog flechts een enkel woord to
zeggen, daar wij boven reeds eene reden tot verontfchuldi .
ging voor vele z1jner misflagen gevonden hebben . Meer eigene namen had hij toch wat beter behooren to kennen, en
niet Soleure, Corogne (voor Solothurn, de Corunha), c o EKOEHOORN, SCHULTEN voor scHULHORN voor
TENS, en
SCALINGER voor SCALIGEK behooren to
fchrijven .
Ter proeve van de bewerking, den flijl , en de vertaling,
nog flechts bet volgende nit but eerfte Deel ; hetwelk, als
ware bet, een kort begrip des geheclen werks is, maar wear.
bij bet den Lezer in bet oog zal vailen, dat de zinfnede,
beginnende met : Een vreemdeling en een koning, enz . Been
clot heeft : wij denken, dat dezelve met de volgende zamenhangt, en dus zal moeten wezen : had hij weldra ook to wor.
jielen, enz. De Engelfche woordvoeging zat den Vertaler ge .
fopt hebben .
,k Een man van eene aangeborene matigheid, en zonder to
„ ver gedrevene eerzucht, doch niet van een gezond ver.
„ ftand en een vast karakter ontbloot, vond zich vereerd en
„ ten hoogile geftreeld , wanneer hij zijnen broeder en zijne
„ familie als de voorwerpen der keuze van zijne medebur .
,, gers

521

LODEWIJIt BONA

ARTL

gers mogt befchouwen . Op bet flerklle son zijn vaderland
gehechc, geen grooter geluk kennende dan den onafhanke .
lijken en werkzamen Eland van een eenvoudig burger, word
hij op eens, en in wedrwil van zich zelven, aan den voet
des keizerlijken troons, en vervolgens op den koninklijken
troon van Holland, geplaacst . Onvoorziens in een vreemd
land overgebragt, geheel alleen, zonder fleun, zonder eenig
ander voorbereidfel, en zonder eenigen anderen wegwijzer
dan zijn eigen hart, had hij terilond de grootfle moeijelijk .
heden to be(lrijden, bet natuurlijk gevolg in :zoodanige hag.
chelijke omflandigheden . Een vreemdeling en een koning bij
een yolk , met vernuft en verfland begaafd , dot billijk en
regtvaardig was, ddch tevens gemneenebestgezinde gevoe .
lens koesterde, alles beoordeelde, en moeijelijk to voldoen
was, dot de openbare vijand van elken breidel en voornamelijk van eenen vreemden breidel was . Weidra . had hij
ook to worflelen met de openlijke daden en geheime kunflenarijen van een Gouvernement, dot hem had behooren
to onderfleunen, en aan welks invloed hij zijne kroon to
dauken had . Binnen zijn rijk en buiten of, overal waar hij
zijne oogen wcndde, vond hij hindernisfen en valflrikken,
en nergens eenen fteun, nergens hulp, nergens hoop ; want
zijne pligten regelden altijd zijn gedrag, en zijne grondbe .
ginfelen waren de infpraak van zijn hart . Hij zoude dezelve niet hebben kunnen veranderen, at had hij zulks gewild, en van then oogenblik of aan was or voor hem noch
hulp , noch onderfleuning, noch hoop bij de vijanden van
Frankrijk to wachten . Wanneer men nu nog in her oog
houdt , dat bij al doze omflandigheden nog plaats had, dat
bet land, waarover hij regeerde, zoodanig in deszelfs geldmiddelen was uitgeput, en dermate in eenen flaac van be .
lemmering en averdrevenheid was ingewikkeld, do ,. men aan
deszelfs redding wanhoopte. Wanner men in acht neemt,
dot de omflandigheden en de toefland van Europa, welverre van zich voor Holland to verbeteren, trapsgewijze
onguntliger werden, dan zal men met verlangen wenfchen
to weten, op welk eene wijze zoodanig eon land zich,
gedurende vier jaren, heefc flaande kunnen houden, en men
zal daarnit veelligt eene gevolgtrekking daarflellen, dot men
nooit aan de redding van een land moet wanhopen, zoo
,, laug

GEDENESTUI{KEN, ENZ . OVER HOLLAND .

„
;,
„
„

523

lang als de bewoners van hetzelve nogTeenigzins bemiddeld :
zijn, en bet Gouvernement eensdenkend (identified) met
bet yolk z jade, geese andere, dan de algemeene gevoe' .
lens koestert ."

De Yrouwen , in vier Zangen , door Mr . 11 . A . S A N D A W.
Tweede Druk . Te Groningen, bij W . Wouters . 1819 . In gr .
8vo . VIII en so9 BI. f a-8 . :
1k vrees uw oordeel niet, dat ik eerbiedig wacht
Waar gij de vierfchaar fpant, daar valt bet vonnis zacht.
Zoo eindigt de Dichter, zoo fpreekt hij tot de vrouwen,
voor welker oordeel dan ook vooral geen S AND A w be .
hoeft to vreezen ; en niec een zacht vonnis, maar lof en
dank heefc hij reeds behaald, niet flechts bij de waardige
voorwerpen zijner zangen, maar bij mannen en jongelingen
in menigte, uit wier mond door gade of meisje reeds lang
eene hartelijke loffpraak op S A N D A w gehoord , en uit zij .
ne gezangen bevestigd werd . En nu moest er eens een'Ree
cenfent ongunfig oordeelen, of maar wac vele aanmelkingen
maken durven ; welk een vonnis bad hij to wachten ! en verdiend? o Ja : ahhans de fchrijver dezer uitfpraak durft •
naauwelijks van beoordeeling fpreken, en, Lezers en Lezerese
fen! (gij vooral!) tot uwe gerustlielling moet bij u zeggen,
als hij eens bet koelfie oordeel zijn warm gevoel, door deze
zangen opgewekt, lief beheerfchen, en hij zette er zicl~ be .
daard toe, om 'aanmerkingen to zoeken en to vitten op gebreken, dan zoude bet alles hierop nederkomen : een,, tvyee, .
drie regels moesten nog wat meer zoetvloeijend zijn ; de
klemtoon is, vooral bl . 89 en 9o, verkeerd gevallen op uit,
en tot, en zij ; op bl . 105 zijn twee lettergtepen to weinig,
in den eerflen regel ; bl . 9 moet men flaafsch, en Diet faafs
lezen . Meer gewigtigs heeft Recenfent niet aan to merkeu,
ten ware hij durfde zeggen : ,, Ik zoude in een dichtfuk van
dezen titel liefst nog iets zien opgenomen, dat er niet is .'
Mair -- wapende hij niet, door zulke vitterijen, de ergfe
antikritiek, die der waardige voorwerpen van S A N D A W'S
zangen? Wat dan? Zal ik deLetteroefeningen verfieren met een
of

8 . A. S
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of ander uittrekfel air dezelve? Ik zocht her fchoonile daar,
toe nit, en - daarom piaats ik

nets .

'c Is 211es zoo fchoon.

En ik maakte u, gaarne naar bet geheele boek nieuwsgierig,
die her nog niet gelezen hebt .
Zegt er iemand : ,, Ik ken dot boek reeds dertien jareni"
dot kan niet wear zijn ; want, omdat s A N .

1k autwoord :
D A W

zeif bet Dichtftuk, dot hij toen uitgaf, can zijne ei .

gene ftrenge kritiek heeft onderworpen, met de hem gemaakte aanmerkingen voordeel doende, (dot elk joug Dichter %vel
van hem leeren mag) daarom is bier zoo veel veranderd en
verbeterd, dot ge a nu nog meer dan toen zult verblijden,
dot dic Dichtwerk niet is achtergebleven, na de uitgave van
dot van NIEUWENHUIZEN.
Ontvange S

AN D A W met welgevallen den dank voor zij .

me zangen, hem ook bier toegebragt, en fchatte hem fleeds
bet dankbaar

ubliek hoog !

Ze klinken zoo zacht ; ze flree.

len zoo tooverend ; ze dringen zoo gemakkelijk den geest en
bet harte in ; ze zijn zoo rein ; derzelver verhevenheid is zoo
eenvoudig ; de geheele zwier zijfner Maze is zoo behagelijk,
ais hear room iets zoo eigens beefs, (tat boor, under too ve .
len zelfs, die met roem zingen, *Itijd als de Maze van
s A N D A W onderfcheidt ! Als de derde druk van dit ons
dierbaar boek noodzakelhjk words, mogen we dan, edele
man! op bl . 46 nlet van ons

xinkend

Vadertand behoeven to

lezen t Mogt gij ook eens uwe Gedirkten en Redevoeringen,
ten jare 1803 uitgegeven, op nieuws bet licht doen zien, zoo
veranderd, verminderd, of vermeerderd, als g±j dot zelf ver .
Iziest I Recenfent heeft dit om u, om

F E I T H,

om bet Va-

derland en om zoo veel reeds lang gewenscht . Die wensch
is gegrond in bet laatfle dichtfluk van then bundel . En nog
jets, s•

A N D A W t In de beoordeeling van

N I ER STR A

leest gij onzenh
wensch omtrent onze Godsdienftige
Is die wensch Wet de uwe ook, die L U L o

dezen
Lied op een' Zaturdag avond
dig Christelijlt troost in

sZ

oezij.

s zoo verftan-

nieuwen bundel, en van wiens
eens een gebruik gemankc is

op een' Zondag, op den kaufel, nuttiger, dan bet vreemd kan
fchijnen, zoo nuttig, dat gij et God voor nioogt danken?

xwet
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Twee Brieven van een Koopman in London, aan zijnen Friend ,
to 4mflerdam ; houdende een Gefprek van een Roomschgezinde en een rotestant met een Jood . Uit bet Engelith . Te
Leyden, bij A . en J . Honkoop . In gr. 8vo . 119 Bl . f I -s . :
Dit boekje verdient opmerkzaamheid . De aanleiding tot bet
ater S A L I A N , een Jezuit,
gefprek is aardig gevonden .
hield her middagmaal bij den rotestantfcheu brieffchrijver ;
LEVI, de Jood, komt flaande den maaltijd binnen, en men
kon hem Diet noodigen mede aan to zitten, omdat er nu
niets meet dan varkensvleesch voorhanden was ; de gastvrotxw
hield de onthouding van den Jood voor vrij war meer gegrond ,
dan dot de acer zich eeniglijk met visch beholpen had, om .
dot her nu juist vrijdag was . Die gaf een wel vriendelijk,
maac nog al hevig gefprek . En no den maaltijd bepaalde men
eene nadere bijeenkomsr, om eens over den verfchillenden
Godsdiensc to - fpreken ; bedingende L E V I echter, dot een
zijner geleerde Rabbijnen voor hem bet woord voeren mogc.
Op den bepaalden dog kwam men bijeen , en ater S A L I A N
betoogde, (en deed dit waarlijk goed) dat J a z u s van lllrvzareth de Mesfias was, nit de door hem verrigte wonderen .
Maarr de knappe Rabbijn bleef geen antwoord fchuldig, ea
ontzenuwde geheel her bewijs, door her loochenen dier wonderen ; zich beroepende op een aantal wonderen van lateren
tijd, van welke hij er een goed aantal opnoemt, en die in .
derdaad de wonderen van J E z u s en zijne onmiddellijke naater
volgers nog overtrefl'en, en aan welker wezenlijkheid
Jood
s A L I A N even zeer geloof moest hechten, offchoon de
niet onnoozel genoeg is, aan eene enkele dezer vercellingen
to gelooven, gewisfelijk overtuigd, dot de Almagtige nooit
aldus met de f}ervelingen wit beuzelen . De ater was verle.
gen en flom ; dan, gelukkig was er zeker rotestantsch [leer,
BEzA genoemd, tegenwoordig, die nu her woord nam, en
de wonderen van j E z u s en de Apostelen zeer goed wilt to
handhaven, 'zoodat nu' de Jood op zijne benrc cot zwiigeu
werd gebragt . Bij eene andere gelegenheid nam deze Heer
BEZA, voor hetzelfde gezelfchap, bet betoog op zich, dat
J E z u s van Nazareth werkelijk de Mesfias was, na ,.r de
fchrifcen van bet Oude Verbond . Eerst wijst hij aan, dat de
T{OERBESCH . 1820. NO . 12 .
N a
Ales-
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Mesfias reeds tang moet gekoinen zijn ; zich bepalende tot
. XLIX : 8, 10, DAN . IX : 24-27 en
de voorzeggingen GEN
1UA L . III: i ; welk becoog wij in geheel deze tweede ouderbandeling bet meest voldoende houden . Vervolgens wijst hij
aan : i) dat niemand met J R z u s in mededinging kan Jlaan ;
toetfende hij de gefchiedenis van alien, in wie men len ivies .
has had meenen re zien ; en 2) dat alles, wat van ouds aan.
gaande den ffesfsas is voorzegd, in j E z u s bevestigd en aver.
vuld is. Wij willen de , doorgaans gewone , hier a nngevoer.
d e bewijzen niet opgeven, en geenszins de kracht van four.
mige derzel'e loochenen ; maar hoewel Rabbi J O N A T H A N
tusfchenbeiden een woordje in bet kapittel fpreekc, (hetweik
van des ttellers keanis aan de Joodfche uitvlugten blijken
draae,t) zoo komt bet ons echter voor, dat de Heer BEZA
wel eens eenen anderen Rabbijn, en ook wel Christen.
uitlegger, zou kunnen santreffen, die bet pleit zoo gemak .
kelijk iet gewornen gaf. Liefst hadden wij bet verhasi van
E I H A N I U s, betrekkelijk zelreren f o z E F, een' Jood, die
ten tijde van KONSTANTIJN DEN GROOTEN leefde, in
dit gefprek ook niet ra,igetrofen, dear bet toch wet lets
heeft, dat aan verfcheidene wonderen,, met welker aanvoering de ater it bet veld geflagen wend, gelijkfoortig is.
Hoe bet zij, deze Brieven zijn zeer lezenswaardig, en verdienen opmerking bij de zoodanigen, die zich met de bekeering van Joden willen inlaten, en kunnen den Roomschka .
tholijken doen voelen, dat hij nog al wat opruinwn moer,
eer hij zich son eenen fchranderen Jood wagen mag Wij
vreezen evenwel, dat ook een rotestant, met al zijne kuude in de rofetifphe fchriften, weinig uitrigten zal, alvorens
hij den ?pod regt vatbaar gemaakt heeft veer, en begeerig
naar, bet zedelijk Mesfias - rijk.

D . s N A T I C H aan zijne Medeonderwijzers ; houdende erflag
wegens zijne Theorie van Strafen en Belooningen, ingeveerd
bij de nieuwe Stads- en 1Irmenfcholelt to Groningen. Te
Groningen, bij R. J . Schierbeek. In gr. Svo . 3 1 Bl. f : .6- :
Deze welgeftelde brief is zijnen oorfprong verfchuldigd aan
de groote goedkeuring en bet zonder uitzondering goed ge.
volg,
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voig, dat de fteller had van zijne handelwijze ; zij verdient
dus bij iederen fchoolonderwijzer opmerking . Zij bevat zeer
goede, hoewel genoegzaam van elders bekende, berinnerin .
gen en opwekkingen ; voorts eene aanwijzing, hoe hij in zij .
n e fchool handelc, waarbij menigeen nog wel iets van hem
leeren zal . Het komt op klasfificatie nedr, die vooronderfteld words algemeen in zwang to zijn ; maar bier zoodanig
gerigt, dat flechts een twaalfcal fchoolkinderen hunnen pri .
mus en voorganger hebben, wiens task, en wijze van be .
vordering tot then eerepost, naauwkeurig wordt opgegeven ;
terwijl, voor bet overige, door bewijzen van vlijc, van afkeuring, getuigfchrift, prijsjes, enz . (in de bijzonderheden
moge men bet zelve nagaan) andere atrafoefening (als op .
fluiten, taak geven, fchandbord, ligchamelijke ftraf) weg
valt ;; en verzekert deze verdienftelijke fchoollee :aar, dot hij
alzoo achtiug, liefde en vertrouwen bewaart, bet kind met
lust en ijver tot pligt bezielt, en fleeds onder bepaalder toevoorzigt houdt . Gaarne gelooven wij, naar 's mIns onder .
vinding, dat bet alzoo worden kan ; en een ander fchoolleeraar moge, naar eigen' aanleg en bevind van zaken, bet
een of ander nog anders wijzigen, hij zal toch met vrucht
kunnen werken in dr nzelfden geest . Hij gevoele, met den
fchrijver, dot de zedelijke verbetering der fcholen een' gelijken tred had moeten houden met de wetenfcha,ppelijke. Hij
voele hoogen . innerlijken drang, om aan de veredeling en
verbetering des harte to werken ; en dat bet doe! van alle
onderwijs wezen moer : brave, befchaafrk en veriichte menfchen to vormen! „ Oordeelt zelve," zoo fluit de brief,
• maar oordeelt niet eerder, dan nadat gij bet (deze they
rie) eenigen tijd in uwe fcholen ingevoerd, en zelve be .
• merkt zulc hebben, welken invloed deze middelen op de
• zedelijkheid en de vlijt ewer leerlingen uitoefenen ; dan
• nadat gij zelve gezien zult hebben, met welke graagte
• uwe leerlingen alsdan naar de fchool zullen gaan, met wel• ken lust en ijver zij kunnen pligt zullen betrachten, welke
• achtiug en liefde zij a zullen toedragen, en eindelijk,
„ hoezeer dit alles uw ]even sangenamer en uwen zoo moei• jelijken post gemakkelijken zal maken . Wat ik u echter
• bij deszelfs inveering to herinneren, ja to bidden heb, is,
• dat gij van deze middelen alleen, hoe doelmatig ook, niet
• ages moer verwachten ; gij zelve moer hiertoe hot meeste
N n 2
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bijdragen ; geheel bet gedrag des onderwijzers moet met
den geese van dic plan inftemmen, en dan kan er waarlijk
door heczelve veel goeds in de fcholen gellicht worden .
Deze middelen zutlen maar alleen dienen, om ons een'
weg tot bet hart des kinds to banen, om ons de verbetering van hetzelve gemakkelijk to maken ; maar de verbetering zelve moet nit bet verttand en hart des onderwijzers
voortkouten . Hiertoe zijn alleen zinnelijke middelen niet
toereikend : want bet hart laat zich alleen door: bet hart
, erbeteren ."

Leerzame Verbalen uit de Bijbelfche Cefchiedenisfen, voor
Kinderen ; door J . F . F E D D E R S E N, redikant to Maagdenburg . Zijnde een Vervolg van bet Leven van Jezus voor
Kinderen ; van denzelfden Schrijver. Derde Druk. Cevolgd
naar de Spelling van den Heogleeraar M . S I E G E N BEE K .
3e dn4erdam, bij W. van Wet. In kl. 8vo . 244 Bl.
f : .I6 . :
Verbalen, grootendeels, en bij vervolg in geregelde orde,
uit bet 0 ., maar ook nit bet N. Verbond, kott en goed ontwikkeld, met regt gezonde prakcifche aanwending, eenvGudige versjes, en bier en dear uitboezemingen van bet hart,
of korte gebeden ; alles voor kinderen doelmatig gelteld .
Wij verblijden ons, dat, bij den grooten voorraad van foortgelijke nuttige boekjes voor kinderen, ook die van F E DD E R S E N (blijkens bet noodzakelijke van eenen vierden druk
van zijn Leven van Jezus en den derden van deze Leerzame
Verbalen) bij ons nog niet vergeten zijn .

rofodist, of Woordenlijst voor de Uitfpraak, door M . J.
Schoolopziener van bet 6de Diflrict, in de
rovuscie Groningen . Te Groningen , bij J. Oomkens . 1819 .
In kl. 8vo . VIII en 128 Bl. f : .5 . :

De

A D R I A N I,

D e waarde van dit boeksken beoordeelende near de verdien .
1}en van heczelve, verheugen we ons, dat hat zoo weinig
kost, dat bet aithans daaraan niet behoeft to haperen, bij de
ver-
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vervulling van onzen wenseh, „dat bet boe:kje in veler ban .
„ den kome! "
Wij betuigen dank san den Scllrijver, en, met hem, aan
den Heer W E s T F R, die hetn , wat bij had , mededeelde . De
opmerking der verkeerde uitfpraak, vooral van eigennamen,
zelfs door Onderwijzers, en van fommiger verlangen naar een
Schoolboek, in plaacs van bet oude Schoolboek der Gejlach.
ten , gaf aanleiding tot deze I oordenlijst, die niet sheen den
klemtoon aanwijst, maar ook van elk woord of naam eene
korte befchrijving geeft. Uit de Gefchiedenis, Aardrijksbefchrijving enz, zijn zulke namen opgenomen , die meest voorkomen, of wier verkeerde uitfpraak hun, die in vreetnde talon ziin geoefend, zeer ergerlijk zijn moet, maar vooral ook
vele Bijbelfche namen, omdat , zegt A D R I A N I, vele School,
onderwijzers tevens Vo#rlezers in de Kerken zijn . Wij voegen er bij : dewijl vele Voorlezers, die geene Onder'wijzers
zijn, zelfs in de aanzienlijkfte Gemeenten, zeer verre ten
achtere flaan bij menig Dorpfchoolmeester, is dit boekje bun
niet minder althans noodig .
De' lettergreep, op welke de klemroon past, is knrfijf ge .
drukt, en bet Voorberigt leers, hoe, in de vreemde namen,
eu, eus, de e en oe, en wanneer twee klinkers in d ne let .
tergreep, en wanneer in twee moeten worden uitgefproken .
Zie bier eenige ftaaltjes ter proeve :
B241 - eor, Afgod der Midianitetl . De twee . . leeren, dat
beide a's afzonderlijk moeten uitgedrukt worden, en de kur .
fijve letters, dat al en or den klemtoon behoeven .
erfeus, een der zoogenoemde halve Goden in de Fabel .
kunde, moet, blijkens bet teeken ^, uitgefproken worden,
21s makende eu eene lettergreep nit, die als vi mqec luiden .
Esfequebo , lees Ifekibo, vesting e nz . i n Guiana .
Mires, flad in Frankrijk, Het teeken A toont, dat de e
klinken moet als de Franfche ai.
Marlborough wordt uitgefproken 111albroeg, plaats in Engeland, met den titel van Hertogdom .
Oedipus, lees Eudipus, Thebaansch held, die onwetend
zijnen vader vermoordde, daarna zijne moeder trouwde, en
eindelijk zich zelven de oogen uitf{ak .
Debora, vrouwennam , wwelke echter, onder ons ook in ge .
bruik, doorgaans, verkeerd words uitgefproken, Debora .
Jammer is bet, dat in zulk een hulpboekje nog zoo vole
N n 3
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drukfeilen zijn ingeflohen. Dit worde, bij eene tweede op .
]age, toch voorgekomen! Tot volmaking zitner proeve wil
de Steller gaarne gebruik maken van dt aanmerkingen, hem
onder adres van den Drukker toegezonden . Dit, wenfchen
wij, gefchiede! Recenfent, die Diet beloven kan, wat hij
vervolgens zal does, neemt deze gelegenheld waar, oin den
Heer A D I A N I opmerkzaam to maken op Efrdim en Jochb.
Beth, wear de klemtoon op de tweede lectergreep moet val .
Jen ; zoo is, bet ook met Berfeba, Hizkfa ent . Is ook Beth.
fafda Diet berer dan Bethfdida, en Nehernia even als Jeremfa uit to fpreken ? Melanchton shoes op de e gedrukt wor.
den.
aralip6rnenon zegt Diet boeken enz ., maar aralipomd.
fra . Zoo vele woorden, als op ai uitgaan, ziec Recenfent
geceekend ^ ; dat is, dat ze eengrepig moeten uitgefproken
worden . Saul, daarentegen, niet, omdat bet aorfpronkelijk
nit twee lettergrepen beflaat . Maar is dan dat borfpronkelijke
de maatflaf, zoowel van fpelling als uitfpfaak, buiten opzigt
tot de wellnidendheid voor bet Nederlaudfche oor? Waarom
die dan Diet algemeen laten gelden ? Althans, wit zouden liever Abizaf, dan Abizai, en Haggat enz . hooren zeggen. De
Schrijver denke hierop eens no . Het ware to wenfchen, dat,
omtrenc de fpellitig en uitfpraak van vreemde namen en woorden, mindere ongelijkmatigheid, ja wanorde, onze Nederlandfche fchriften ontfierde, ; to meer, door, otntrenc eenige weinige, bepalingen gemaakc zijn en gevolgd worden . Dic is, no
den Siegenbeekfchen arbeid, eene zeer groote gaping gebleven . Doch, keeren we Dog eens tot A D It I A N I terug.
Hij houde ons ten goede , dat we ons zeer verwonderen
over bet Bemis der namen Egypte, Elihu , Behemoth, Hanan .
ja, Kolosfe, Hammaaloth, Mazzaroth, Matthenai, enz . want
we zoeken Diet . Onlangs hooreade voorlezen Nehemia VIII,
beklangden we zeer den man, die, tot ftichting der Gemeen .
ce, de kwade namen, (zoo heel men ze we! eens) welke
vs. 5 en 8 voorkomen, doorworilelde . Dit herinnerden we
ons tbans ; maar hec fpeet ons, dat A D R I A tN I toen Diet in
de kerk was . zijn medelijden had hem Dog eenige woorden
meer doen fchrijven . Agapen, Auto-Da-Fe's, Crefus, Tra .
tnorrtane enz . enz. vonden we ook Diet . Wij verWond .,ren
ons, nit hoofde der dikwijls to angfige bezorgdheid voor de
uitfpraai: . Wie zal, b . v ., aanwijzing behoeven, hoe hij bet
durp Hardinxveld of [Mormer to noemen hebbe, of was in
Kra .
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Kralingen of Krimmenie van den meesten nadruk is? Ala
zoo eens ooze • rovincii n waren doorgereisd ! In fommige
derzelve, intusfghen, komen heel wat moeijelijker namen
voor, en die vindt men overgellagen . Om een eenig voorbeeld to noemen, dat Recenfent invalt : St . iWichiels-Gestel
vond hij niet, hetwelk hij eens, tot groot gelach, hoorde
uitfpreken, alsof er fprake was van de gelleidheid van St .
Michiel. En hoe wonderlijk worden vele andere namen ge .
rabraakt, die hier• zijn overgeflagen !
Uit den Bijbel, de Couranten, de Berigten van bet Zendeling - genootfchap , de Boekzaal ook , verzamele A D R I A N r
nog eenigen voorraad, en dan zal hij niet eens vele monde .
Huge of fchrifteljke opgaven behoeven. Eene tweede oplage
zal toch wel noodzakelij k zijn, althans zoo, near onzen
wensch, dit boeksken aangeprezen en gebruikt worde, wear
bet noodig is. De ouders geven bet aan hunne kinderen •1
Zij zullen er veel nit leeren . De Schoolonderwijzer gebruike
bet in de fchool , en diene er zich zelven mede tot de voorlezing nit de H . Schrift ; en zij vooral, die geene onderwijzers maar toch lezers zijn, en van de Christelijke Gereente
sandacht en eerbied verlaugen, wanneer zij' zullen sanvangen

quit den heiligen Bijbel, mogen zich dit boekje aenfchaffen,
opdat hunne redikanten in geene verzoeking komen tot eene
onwaarheid, als bun gevraagd wordt, of bet voorlezen nit
de H . S . tot waarachtige flichting der Gemeente gefchiede l
Gelukkig, dat er al vele beterfchap komt, en van tijd tot
tijd een onbevoegde Voorlezer, die nog Stephdnus, Filemon,
Ttmothlus enz . uitgalmt, plaats maakt voor eenen, die, zonder gemaakt'heid , kunstmatig leest. Dit nerve meet toe, op.
dat er llichting zij, en Gods eigen woord, niet minder dan
dat des Leeraars, eerbiedig en gaarne gehoord worde, ook
door hen, die nu de voorlezing zelden bijwonen, of onder
dezelve lagchen moeten, of den tijd met allerlei praatjes zelfs
korten!
De waardige A D R I A N I verheuge zich over de vrucht
van zianen arbeid, en zij nogmaals gedankt voor den dienst,
dien hij bewezen heeft!

oi.
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L6TZ, ro&ZIJ EN

ItOSA.

oezij en

rofa . Blijfpel, in din Bedrijf. Aril' naar het
Hoogduitsch Van J. B . C . F . V . L 6 T z . Te Groningen, bij
W. van Boekeren . In hl. 8vo. 64 BI. f :-8 . :

Wij

zeggen gaarne, dat dir Blijfpel ons wezenlijk vermaak
gaf, niet zoo zeer van wege de vinding of treffende en vro .
Hike wendingen, (hoezeer wij op plan en uitvoering niet
veel ce zeggen ' weten , en een minnaar, die zich als lakkei
bij zijne fchoone indringt, in eenen ooni zijnen medevrijer
vindt, ontdekt wordc, en de hand der fchoone verkrijgt,
hoewel niet nieuw, echter Wet onaardig is) maar van wege
cen •a antal onfchuldige puntige gezegden, wasrmede hec nu
en dan doorweven is, en bij fommige van welke wij ons de
applaufe der aanfchouwers levendig voor1leiden ; b . v. daar
er over 'een lintje in her knoopsgat gefproken was : Die distinctie hebben thans zoo vele menfchen zonder distinetie , dat
het weldra eene distinctie zijn zal, wanneer men geene distinctie heeft.
De meeste menfchen hebben een karakter noodig, wijl zij
geen karakter hebben ; zoo heeft ook menigeen daarom alleen
geen karakter, wijl hij karakter heeft.
De millionairs zijn in deze tijden , ten minfle onder de Christelijke baronnen, eene groote zeldzaamheid .
De vrouwen zijn nooit ertzflig boos, als de mannen uit lief.
de tot haar domme flreken begaan . - enz.
De titel, oezij en rof,;, zal daarin gegrond zijn, dat de
jeugdige minnaar een poet was, wiens verzen men zijnen
ootn opdrong, en die ze zich eindelijk, als zijn mankfel,
moest laten aanfeunen, alhoewel hij veel liever gezien had,
dat men zijne liefdesverklaring in proza in ernilige overweging nam .

BOEKBESCHOUWING .
De Yoorwereld, of bewijzen voor het beflaan en den ondergang van meer dan ddne vroegere Zard/ehepp .ing .
Naar het Hoogduitsch Van J . G . J. B A E, a Nredikant to abflorf in het ller .og'lom
S T E D T ,
ri nswijk. Ijrij vertaald, omgewerkt en met eez ;ige
aanteekeningen vermeerderd, door Dr . A DI,O L L ,
Lid van het Utrechtsch Genootfchap van Krenflen en
i/etenfchappen, enz . Ifte Deal. flardrijks-Ondheidkundige Ferhandelingen . XIV en 376 BI.
2 - I z~ Gefchied
•
Oudheidkundige
herhardelinIlde Deel.
gen. VIII en 327 BI. Te Dordrecht, bij Blusff en
van lira-am . 1819 . In gr . Svo . f 2 - 1S - :

f

ii

eeds federt een aantal jaren hebben de ontdekkin+gen, die, meer of minder diep - in den fchoot der Aarde
-gedaan, ons een aantal onbekende, meestal verileen .
de, planten, land- en vooral waterdieren leerden ken •
nen, de aandacht van Natuuronderzoekers, en langzamerhand ook van andere beminnaars van befchaafJe
kundigheden, bezig gehouden . Eerst trokken de verbazend talrijke fchelpen, die geheele bergen gevormcf
hebben, daarna ook de landdieren, vooral de thans
uitgetlorvene Mammuth, en eindelijk de verfchillende
dierfoorten, in Duitschland en Frankrijk (door c uv i E R vooral in den Montmartre) gevonden , en geheel
van de onze verfchillende, de opmerking. Natuurlijk
trachtten de vrienden der Openbaring en Christelijke
Wijsgeeten deze onwederfprekeliike daadzaken, die
eenen zeer hoogen ouderdom der Aarde bewezen , met
de oudile Scheppingsgefebiedenis, ons door Di o z E S
medegedeeld, en zekerlijk uit de eerlle tijden des
menscbdoms afkomilig, to doen overeentlemmea . Men
00
-floeg
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floeg daartoe twee wegen in : de een zag in de dagen
van nt o z E s , volgens ewe zeer ongedwongene verklaring, (wanneer men den dichterlijken vorm der oudfte
oorkonden in bet oog houdt) groote tijdperken ; waarvan bet eerfte gekenfchetst was door de ontwikkeling
van bet licht , bet tweede door de vorming van den
dampkring,het derde door de nederploffing der bergen,
enz . Deze opvatting had zelfs bet voordeel, dat zij
zich met de nieuwfte ontdekkingen nopens ewe algemeene lichtftof, die door de zon flechts wordt aange .
trokken, (en ook, volgens m o z E s, v66r de zon beflond) alsmede met bet vroegere beftaan der water- dan
der landdieren, zeer wel liet overeenbrengen . Doch
hiertegen ftreden de herhaalde omwentelingen en overftroomingen, langduriger en geweldiger dan de Zondvloed, die de Aarde meer dan eenmaal moeten hebben
omgekeerd, en waarvan zich onbedriegelijke fporen in
de lagen der Aarde, en de daarin opgeflotene of ver .
fleende dierfoorten, vertoonen . Men liet dus bet eerRe vers van Gene/is, als eene algemeene inleiding tat
bet volgende, op zich zelf ftaan, en vertaalde of verklaarde bet volgende : de flarde was voest en ledig ge
worden ; nemende dus al bet volgende (waarbij toch
ook bet denkbeeld van tijdperken voor dagen niet geheel nit bet oog werd verloren) als eene vervorrning,
eene groote eata/lrophe van onzen Aardbol , waarbij
deszelfs vorige bewoners verdwenen, en, als ware
bet , eene nieuwe :llarde werd, voortgebragt , op welke
Gods magtwoord nu weder de kiemen des levens deed
ontluiken, en die Hij voornamelijk met bet edelfte
Schepfel, den redelijken mensch, bekroonde. De Mozaifche Scheppingsgefchiedenis behoefde dan niet die
van den oorfprong onzes 4ardbols to zijn ; genoeg, zoo
zij den oorfprong van ons Geflacht bevatte. En met
deze laatfte verklaring kwamen de ontdekkingen der'Natuurkundigen op eene treffende wijze overeen . De
grootfte mannen in dit vak, een c U V I E R , een B L trM E N B A C H, Coin flechts een pear der grootfte to
noe-
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noemen) vonden nergens mcnfchelijke overblijffelpn uit
eene vroegere wereld ; geene verfteening, als zoodanig
uitgegeven, kon de proef doorflaan, niaar bleek altiid
die van eenig dier to zijn . Dat bet tijdperk van de
ichepping des Menschdoms, in fpijt der blijkbaar fa .
belachtige Chaldeeuwfche, Indifche, Chinefche en Egyp.
tifche ((terrekundige) tijdperken, niet veel ouder kan
zijn , dan iii o z E s bet opgeeft , hebben de nieuwffe
onderzoekingen dier overleveringen zelve niet alleen,
maar van dcn oorfprong der kuniten en wetenfchappen,
volgens de Gefcbiedenis, blijkbaar betoogd ; mannen
41s LARCHER en DE GU1GNES haven zulks, en
CuvIER bewijst ifellig, dat Egypte zoo oud niet kan
geweest zijn als men voorgeeft : de aanfpoelingen van
den Nijl moeten oudtijds verbazend fuel zijn toegenot
men . De echte oorkonden des menschdoms klimmeu,
volgens hem, Diet hooger op dan 5 of 6oco jaren ; (b.
v. die der Chinezen, volgens . G A U B I L , niet hooger
dan den torenbouw van Babel .) De overlevering van
den Zondvloed, of eene fnelle, ras teruggetredene
overltrooming, waarin enkele meni'chen gefpaard werden, wordt bij alle Volken gevonden . De oude tern .
pels -, zoo men wil uit oudere tempels gebouwd, doer,
zegt hij, niets of tegen phyfifche daadzaken, die dgll
hoogeren ouderdom des Menschdoms wraken . Bij dit
gevoelen van c u v IE R voegt zich de fchrandere Oudheidkenner LANG LAS (*) . Hij houdt de beroemde
graffpelonken to Elloer (die volgens de Braminen 191$
jaren oud zijn) eerst voor een werk van ten hoogite zes
of zeven Eeuwen v66r C H R I s T u s geboorte, daar
men er bewijzen van Griekfche kunst in aantreft, die
flechts door middel van Ethiopia over Egypte kan ge,•
komen zijn . De vereeniging der Grottentempels bij
Bombay, in de nabijheid der Westkust van India,
pleit voor de afkomst der bouwmeesters uit Egypte,
niet
(*) Monutnens anciens et modernes de d'HindouJlan .
0 0 2
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niet omgekeerd .-- Tevens kwamen de grootfte Geleer .
den, een HERDER, DE LUG, C UVIER, BLUNIENBACH,CAM ER,BRUGMANS,VON HUMBOLDT,
A D E L U N G, V A T E a, overeen, dat bet Menschdom

hoogstwaarfchijnlijk flechts uit 66nen bloede (en wel
'in de omitreken van bet Kauka,ifche gebergte) is voortgebragt ; dat al bet verfchil in kleur, vorming enz .
flechts verfcheidenheden, geene afzonderlijke foorten
van menfchen to kennen geven, en dat de Neger zeer
gevoegelijk met den Europeaan van den paar menfchen
kan af(tammen . De vriend des Bijbels en die der Wijs •
begeerte verheugde zich over deze zusterlijke overeenfemming der beide bronnen van onze kennis, de Zinnenwereld en de Openbaring ; maar ziedaar eensklaps
een' beCtrijder van al de genoemde groote mannen, die
den Biibel voor een fprookje verklaart, waaraan zich
toch vooral niemand moet ftoren . Het is
de Heer
redikant to
ab/lorf in bet HerB A L L E N S T E D T,
togdom Brunsvijk, en dus van ambtswege verpligt,
de Openbaring to bandhaven, die verklaart „ niet aan
„ M o z E s- to gelooven, daar de Godsdienstwetenfchap
„ zelve gedurig teregtbrenging noodig heeft ; die van
„ M o z E s dezelve b . v . door C H R I S T U s ontvangen
„ heeft ," (en dus die van c H R I S T u s dezelve waarTchijnlijk door den Heer B A L L E N S T E D T zal ontvangen ?) Het ware to wenfchen, dat deze en dergelij .
ke beftrijaers der Openbaring, geliik v o L T A IRE en de
zijnen , openlijk voor hunne zaak uitkwamen , daar zij
thans, fchuilende onder den naam van Christenen en
vrienden van den iwelbegrepenen Biibel, de gronden van
ons geloof aan eenen almagtigen Schepper des Hemels
en der Aarde, tevens met al die grondflagen, waarop
de oudlie Gefchiedenis rusten moet, omverre werpen .
Volgens hem, is niet alleen de Aarde, maar ook de
Mensch , veel ouder dan bet Bijbelsch verhaal : hij beitond v66r die groote verandering, welke laatst aan oItzen bol eene andere gedaante gegeven beefs ; en de
reeds genoemde Geleerden hebben groot ongelijk, wan .
neer
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neer zjj bet betaan van menfchelijke overblijffelen en
verfteeningen ontkennen, enz .
Her Menschdom is
niet nit ~ n paar menfchen ontflaan ; er is nooit een
aradijs geweest : dit
ADAM of E V A , nooit een
fprookje is op verge na zoo geloofwaardig niet, als
verbalen der Braminen, Chinezen, Egyptenaren, enz .
(bl . 3", 33) maar waarfchijnlijk door eenen Indiaan of
Bramin verdicht, die A R I DI A N E S onder de gedaante
eener Slang voori'elde ; (de Schrijver toont bier, niet
eens bet onderfcheid tusfchen den Godsdienst van
z O r, O A S T E R en B R A I A to kennen ;) en dus is bet
in de Babylonifche gevangenis onder de Yoodfche volksverhalen opgenomen . Immers, dit moet zoo zijn .
Waarom ? De mensch, die op onderfcheidene plaatfen
der Aarde , zoo als bet verfchil tusfchen Negers en
Blanken toont, door de kracht der bewerktuigende Natuur is voortgebragt, was in den beginne ook nog dier .
liik en ruw, misfchien nader aan de apen dan aan de
menfchen . (flier komt de aap uit de mouw : ook d-.
Vertaler, die in bet algemeen zeer we] met zijn omge .
werkt oorfpronkelijk overeen1Iemi, heeft ontzaggelijk
veel op met D 0 0 R N I K , die ons en zich zelven de
eer heeft aangedaan, van ons tot befchaafde, of liever
verbasterde, apen to maken ; de uitmuntende weder .
legging door B A K K E R wordt daarentegen niet eens
aangehaald .) M o z E s , of wie de Schrijver der naar
hem genoemde Boeken moge geweest zijn, heeft ilechts
nit zucht tot tegenfpraak tegen de Egyptifche, Chaldeetiwfchc tijdrekenkunde, en die van bet eerwaardip
yolk der Hindoes, hunne ;o,ooo jaren tot zulk een
hlein getal van jaren doen ineenkrimpen . Over bet geheel
wordt de verhevene Schrijver van Genefrs even als een
fchooljongen door den Heer B A L L E N S T E D T gehekeld, waarover men verontwaardigd zou wezen, in .
then bet niet befpottelijk ware, een' Lilliputter tegen
een' reus to zien fchermen ! (Men leze, om zich daarvan to overtuigen, Ilde D . bl . 3t- ;7 .) Maar deze
zelfde Heer B A L LENS T E D T, die zoo ongeloovig is
0 0 3
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omtrent bet gezag der Heilige Schrift, welker verkondiging hem is opgedragen, is uitermate ligt to bevredi,gen , wanneer een L I N I v s bet jaargetal opgeeft van
den togt van B A C C H U S naar Indie (b1. 41) ; lets,
immraan anders geen mensch nneer gelooft . Deze verfchijning van B A C C H U S is bij hem iets zeer gewigtigs , en bewijst , tegen m o z E s en onze grootfte he.
dendaagfche Geleerden, „ dat de wereld nu reeds 8543
,, jaren oud is ." (1=lierbij wordt L A N G L A S aangebaald, „in zijn Recherehes f4fiatiques in de Verhande .
„ lingen der Academic to Calcutta." L A N G L A s heeft
dus in bet Fransch, in de 4faat. Refearches, eene
bijdrage geleverd ? Dit was ons nog nieuw .)
Bij al deze gewaagde Itellingen komt een toon van gezag, die, wel is waar, den onkundigen kan terneerilaan, wegflepen of overbluffen, maar bij den kundigen
Lezer een' medelijdenden glimlach moet wekken . Wanneer de Schrijver lets gefeld heeft als zijn gevoelen,
(zelfs tegen het gezag der grootfle mannen) zegt hij naderhand : Dit of dat is nutivelgenoegzaam beivezen . Zoo
b . v. Ilde 1). bl . 88 : „ Het is wel zoo goed als bewe•
„ zen , dat niet m o z r,, s zelf, maar veeleer een later,
„ ten tijde der Babylonifche gevangenfchap levend Is„ raeliet , welligt E S- R A , de overblijffels der Israeli~, tifche godsdienitige boeken verzamelde en tot een ge„ heel rangfchikte, tevens de arzifche Mythologic aan •
„ nemende, en de eerfte Hoofdftukken der vijf Boeken,
„ zoo doende, daarftellende . Taal toch en fl:ijl, beeld„ tenisfen en voorilellingen zijn to fraai en to befchaafd,
„ om aan den ruwen en onbel'chaafden leeftijd van M o„ z E s en zijn Volk to kunnen worden toegefchreven ."
Welk eene opeenftapeling van valschheden en uit de
lucht gegrepene itellingen ! Is de Godsdienst van AI o.
arzifche Mythologic? Is Hij, die tot e YR uS
z E s de
zegt : Ik vorm het licht, en fchep de duisternis ; Ik raak
den vrede, en fchep het kavaad, - is Hij niet meer dan
o R AI U Z D ? En wat taal en ftijl aangaat : de Heer B A LL E N S T E D T moge doorkneed zijn in de kennis der
Voor .
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Voorwereld ; maar hij, die overbefchaving en al te groote fraaiheid in de Gefchiedenis der Aartsvaderen ., in
A B R A H A M'S geloof en j A c o B's klagt en j o z , B it's
tra :aen vindt,-hij kept bet hart der menfchen van tie
to genwoordige wereld niet .
Wil men nog een kostelijk bewijs tegen de waarheid
der Bijbelfche verhalen hooren? B1 . -9 : „ De BlJbel
„ ftelt, wel is waar, de eerfte menfchen reeds als be .
• fchaafde wezens voor, die eene menfchelijke taal fpra .
„ ken , kennis hadden aan G o D en andere zaken ; die
„ offerden , veeteelt en akkerbouw dreven : maar wie
„ is er, die niet inzie, dat zulke menfchen, als daar
„ befchreven worden, geenszins de eerfte Aaxdbewo .
„ ners hebben kunnen wezen ; dat de wereld alreede
• vole duizende jaren bewoond nioest zijn geweest,
„ bevorens men zoo ver komen konde, ats A D A M met
„ zijne zonen reeds was, en dat derhalve to dier plaat„ fe alleen van reeds min of meer befchaafde natien
„ kan worden gefproken . Dit is cen klaar bewijs, dat
„ de verhalen, nopens de eerfle menfchen, af/lamnycn
„ uit latere tijden ." o Welk gene heerlijke petitio grin,
cipii! Dit : wie is er, die niet inzie, is , dus cen klaar
bewijs ? De Logica van Do . B ALL E N S T L D T verdient
waarlijk bewondering ! Wie ziet dus niet , om confequent
to redeneren, dat de vroegf{e menfchen apen, (bl .251)
ja nog flimmer dan dieren (bl . 163) waren ? Maar hoe
werd de mensch nu lets meer en beter dan het dier?
hoe leerde hij zich zelven , zijnen Maker, de Natuur ken .
nen? Geen Orang-Outang leert dit ooit, wat moeite
men zelfs aanwende ; ja geen verloren, in de bosfchen
verdwaald kind, aan zich zelf overgelaten, zal ooit
bet hemelfche vuur, de vonk der Godheid, verkrijgen,
die hem ads mensch onderfcheidr. „ Het is flechts,on„ der menfchen ," zegt r i c H T I , (en dims gezag zai
bier toch niet als partijdig gelden !) „ dat de mensch
• een mensch wordt . Opgevoed moesten zij worded"
(fprekende van de eerfte menfchen) ; „ een mensch kon
• dit niet doen , daar zij de eerfte menfchen waren ;
dus
Oo 4
11

Lezer ! wat die eigenlijk is, weten wij niet
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this was het noodig, dat zij door een ander redeljk

• hVezen, hetwelk geen mensch was, opgevoed wierden ."
de menfc.hen zijn eenmaal, door onwedrMaar :
peen
ltaanbare ratuurkrachten, of de vormdrift derNatuur,
in elk klimaar, op onderfcheidene tijden , nit de Aarde
gei'proten, en hebben zich zelve allengs (door een vol1lrekt onverklaarbaar wonder, hoezeer onze Schrijver
alle wonderwerken en onmiddellijke tusfchenkomttert
der Godheid fchuwt en verwerpt) uit hunnen ape>'1ltaac
tot redelijke menfchen verheven . En dit is niet Uns,
maar verfheidene malen gebeurd ; want zeer dikwerf is
de wereld met ]let menschdom door omwentelingen
vergaan . De Schrijver gelooft zelfs nog liever aan menfchen met flaarten (bl . iiS),dan aan de afitamming der
menl'chen uit een paar . o Hoe verheft deze nieuwere
verlichting oils getlacht boven de nude dwaasheid, die
het , als een kind, door den besten Vader eerst liet dragen,
tot Hij het allengskens waggelende, en eineelijk vastere
fchreden leerde zetten ! Maar deze Vaderlijke hand lastert B A L L E N S T E D T, wa-nneer hij , op eene wijze,
die elken Christen moet ergeren, den Schepper der wereld befchuldigt, ,, dat dezelve, volgens bet vcrhaal
„ bij DI o z E s , in den voortgAng en wasdom der be .
• fchaving een voorwerp van hat en van afkeer, ja
„ ~evaar voor de befnoeijing zijner Heerfchappij zou
• hebben gezien, en daarom den mensch zonder gena„ de nit Yet paradijs jaagt , opdat hij zich , door bet
• eten der verbodene vrueht, niet uit den ftaat der
• dierlijkheid verheffe!" Hier is elke aanmerking overtollig . De God van Do . BALL E N S T E D T - ja, l ie.
. Hij legt
ve
eons vooral kl •a ehten in de Natuur ; maar die kan clan
ook nu gerust hared gang gaan : de Godheid, niet veel
beter dan die van E R i c u R us, bemoeit er zich verder
niet mede . Als de meni'chen eens als kool nit den grond
zijn gegroeid, bier een paar, daar een paar, dan mo .
gen zij zich fpoediger of later, of geheel niet befcha .
ven ; 't is haar alles wel : zij kan en mag er niet tusfchen-
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fchenbeide komen ; want dit zou een wonder zijn, en
liever dan t6n wonder to doen, mope bet menschdom
Eeuwen lang als apen, of slimmer dan dieren, daarbeen leven !
De beoordeeling van den geest, en gedeeltelijk ook
van den inhoud van dit work, heeft ons to lang bezig
gehouden, om van de overige zaken, die bet bevat,en
Van den vorm , veel to zeggen . De regtvaardigheid eischt
nogtans , dat wij erkennen, in bet eerfle Deel veel goeds
bijeen gevonden to hebben nopens de eigenlijk zoo ge .
noemde (en thans door elk, die aanfpraak op Geologijche kunde maakt, aangenomene) Voorwereld ; dat is to
zeggen, den toelland der Aarde, eer er menfchen beftonden, en v66r bare tegenwoordige inrigting . Zoodra de Schrijver zijne hypothefen-zucht en zijne alles
vermogende, verborgene tooverkracht - de vormdrift
der Natuur --last varen , (die alle, ook bewerktuigde, wezens heeft voortgebragt, en nog, zelfs hier en
daar zonder zaad of kiemen, voortbrengt) deelt hij ons
belangrijke ontdekkingen der Geleerden mede over de
vorming der Aarde naar hare verfchillende tijdperken,
Karen hoogen ouderdom , ontdekkingen uit bet plantenen dierenrijk der vroegere were) d,(barbaarsch door den
Vertaler overgezet, voor -wereldlijkc ontdekkingen enz .)
Dit hoofdftuk is inzonderheid zeer lezenswaardig, en
behelst de nafporingen der Geleerden omtrent de'houts .
kolen, fleenkolen, (befchouwd als begravene bosfchen)
den fpelonkbeer, den rhinoceros, den tijger, de hyena,
bet elandsdier , bet Megatherium of den luikard , den
Mammuth (of liever Mastodonte) van den Ohio, die zich
door zijne randen onderfcheidt van den eigenlijken of
Siberifchen Mammuth, (hierover wordt in bet bijzonder zeer uitvoerig en doelmati,g gehandeld) de gevondene tanden en beenderen bij Canflatt in bet lVartembergfche , die bij Osterore van elefanten, rhinocerosfen,
hyena's, en andere, thans nog in Duitschland levende
dieren , de beenderen - eilanden van Nicuw - Siberia, (ten
Noordoosten van bet Dude) den oorfpronkelijken flier bij
0 0 5
Off-
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Offleben, en eindelijk de dieren van bet vroegere tijdperk, waarvan de gipsgroeven bijThiede de overblijffels
vertoonen. Want de eenhorens, waarvan BARROW
(wiens naam onzen Schrijver ontdacht is) bij de Bosch.'
jesmannen (de Troglodyten van B A L L E N S T E D T) af.
beeldingen gevonden heeft, kunnen even zoowel nooit
beflaan hebben, als de wondergedaanten, die de Oos .
terlingen b . v. to erfepolis en elders op hunne gebou.
wen vertoonen ; en de eenhoren, ~ij uedlinburg in
1776 ontdekt, kan zeer wet een rhinoceros of een ander dier van then aard zijn geweest . Voorts worden
voorbeelden opgegeven van levende padden in 1 eenen,
en een infekt in verkoold bout gevonden,die de Scbrij .
ver bet fterke geloof heeft, van uit zijne Foorwereld
afkomflig, dus circa $ooo jaren oud, to achten ! Na
komt hij tot menfchelijke overblijffelen . Tegen c uV I E R, B L U nI E N B A C H en andere, reeds boven ge.
noemde, flerren van de eerfte grootte flelt BA L L E NS T E D T uittrekfels uit den Freimlithige, de Zeitung fur
die elegante elt, bet Morgenblatt, bet Brunswijkfche
lVlagazijn, de grigendzeitung en dergeluke Journalenkost, zonder waarborg van Schrijvers, of toch met onbekende of althans onberoemde namen aan bet hoofd .
Veel, van hetgene bier words aangevoerd en te huis gebragt op deVoorwereld, kan even zoo goed tot vroegere
tijdperken van deze behooren ; gelijk de oude grafplaatf'en
in Kamfchatka en Duitschland : en ijzeren haken, tusfchen bet verkoolde bout gevonden, leveren waarlijk geen
afdoend bewijs op voor menfchen in de vroegere wereld,
daar bet , volgens B A L L E N S T E D T zel Ven , (bl . 29o)
nog niet genoegzaam blijkt, dat er onder de overblijffelen van dieren uit die wereld ook fomwijlen menfchelijke beenderen worden gevonden . Daarop wordt in dit Deel
nog gehandeld over de Reuzen in de Voorwereld, ken .
merken der Voorwereld en barer vodrtbrengfelen ; meerdere warmte, vruchtbaarheid, grootte, fl :erkte, duurzaamheid en- langlevendheid. (Wij lezen bier ., bl . 315,
van een' barn/teenboom, die wel nergens, dan in de
her-
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berfenen van den Schrijver, zal beftaan hebben .) Oar.
zaken van den Ondergang der hoorwereld ; (bier fehijnt
z A L L E N S TED T, maar ook flechts voor een oogenblik, ri o z E s regt to willen doen , bl . 319 .) Deze
oorzaak is niet de Zondvloed ten tijde van N 0 A c'H ;
deze toch kon niet algemeen zijn : ook geene langzame
vermindering van de warmte des dampkrings of der
Aardea maar waarfchijnlijk eene of andere plotfeleke en geweldige verandering, hetzij door den Root eener
komeet, eene inwendtge uitbarfling, of eenen grooten
vloed uit'het Zuiden. - Achter dit en bet tweede Deel
(hetwelk meer bepaaldelijk tegen bet Mozaliche verhaal
der afkomst uit thn menfcbenpaar, der befchaving door
mededeeling, der aradijsgefchiedenis, der nieuwheid
des menschdoms enz . i s ingerigt , en waarvan wij boven
bet noodige, naar ons inzien, reeds gezegd hebben)
vindt men vrij breede Aanteekeningen van den Vertaler .
De Heer M o L L had zijnen tijd beter kunnen befteden .
Wij zien er voor hem geene eer in , dat hij bet geloof
van velen in de waarheid van een Boek, dat hun blijdfchap in bet ]even en rust in bet fterven fchenkt, helpt
ondermijnen : hij ligt daardoor geen' fluijer op, zoo als
hij bet in de Voorrede tot bet tweede Deel wil doen
voorkomen , maar opent flechts de deur van een doolhof, waarin de ongelukkige zwerver, die denReiligen
gidfen van Gefchiedenis en Openharing vaartwel zegt,
zich eindelijk, na lange en tnoeijelijke kronkelwegen,
aan den oever van bet onpeilbare meer der onzekerheid
van alles verliest, met nacht en nevelen omtogeh!

roeve eener Regtsgeleerde Verdediging van de onfchuld
onzes Heeren en Zaligmakers Yezus Christus , door
J . R 0 E ii E R , Christen -Leeraar to Leyden . Te Leyden, bif A. en J . Honkoop . 1S2o. In gr . Svo . X11
en 137 Bl- f z-5- :

B ekend is de belangrijke Verhandeling van wijlen Dr .
R E N-
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welke eens eenen Recenfent (wij rncenen
in de Biblioth. van Theol. Letterk.) deed wenfcben,
dat, gelijk R E N S I N G een Geneeskundig oogpunt koos,
een ander 's Heilands Lijdensgefchiedenis uit een Regtsgeleerd mogte befchouwen . R o E M E R beproeft aan then
wensch to beantwoorden, die tot nog toe Iliet vervuld
werd, en wij verheugen ons, dat bet Mengehverk van
S C H E L T E M A hem heeft aangemoedigd, o m bet on.
derhavige lukje to ontwerpen . Het verwijt : „ ne Ator ultra crepidam," wordt in de Voorrede zeer goed
afgewend . Daar ook lezen wij R o E M E R's wenseh ,
dat een kundig en in de Regtsgeleerdheid ervaren man
zich aangemoedigd moge gevoelen, om de taak, die hij
begon, voldingender to behandelen : dit is de wensch
van Recenfent zoo zeer niet . R o E M E R voldingt alleen de onfchuld van Jezus voldingend genoeg, en dat
kan wel niet beter gefchieden ; maar, daar zijne bedoe •
ling zich niet verder uitftrekte, en hij alleen bet Regts .
geding voor ilatus behandelt, blijft bet zees wenfchelijk, dat eens, door een' daartoe juist bevoegden, de
geheele Lijdensgefchiedenis uit de Regtsgeleerdheid opgehelderd worde .
Deze roeve beftaat, behalve nit eerie Inleiding over
de Joodfche Staatsgefteldheid en deform der Romeinfche Regtspleging, die den Lezer in ftaat moet fcellen,
om den gang van bet met Jezus gevoerde Regtsgeding,
bier nu voorts verhaald, juist to beoordeelen, ult Lien
,4fdeelingen, in een'regt onderhoudeuden itiji en zuivere taal gefleld ; nu en dan verheft zich de 1tijl bevallig .
E .ne uitdrukking, op bI . 3, „ bet zwaard opgeheven
voor de deugd," had minder dubbelzinnig kunnen Jul.
den, hoezeer ze dat niet in bet verband zijn kan .
De Afdeelingen zijn : I . De befchuldiging van Jezus,
voor den Landvoogd, in bet gemeen .
De erfoon
van den befchuldigde . 3 . Onderzoek, of Jezus de misdaad van beleedigde Majesteit hebbe kunnen bedrijven .
4 . Betoog, dat Hij, to voren, niets gedaan heeft, betgene de befchuldiging bewijzen kan . 5. Onderzoek,
of
R E N S I N G,
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of Hij gedacht hebbe naar de Koninklijke waardigheid
to dingen. 6. Zijne wijsheid . 7. De befchuldigers van
Hem. 8 . Overweging der befchuldiging, in bet bijr
zondex . g . Het flilzwijgen van Jezus voor zijne Regters . io. Zijne pleitrede . Hierop volgt bet Be/luit,
uit het overwinnend betoog afgeleid ; en bier leest men
de taal der zegepraal, niet zonder medegevoerd to worden tot diepen eerbied voor den heiligen Lijder .
Recenfent moet R o E m E R voor deze proeve zijner
bekwaamheid danken, en prijst dezelve alien Chris .
tenleeraren aan ; dat is, niet alleen aan de Remon .
f}rantsch-Gereformeerde redikanten, (fchoon men,
tegenwoordig, aan deze bijna alleen, bij then titel,
fchijnt to moeten denken .) Veel, zeer veel, ook wel
eens iets, dat men bier niet zoude gezocht hebben,
kunnen zij, die de Lijdensgefchiedenis van Jezus be .
handelen, bier leeren ; en dat K o E M E R zijner zake
meester was, zal wel niemand betwijfelen .
Vooral behaagde ons de eer/le 4fdeeling, in welke
men veel lezenswaardigs vindt over den aard van bet
misdrijf van gekwetfle Majesteit, en de vijfde ; maar
zeer fchoon is vooral de negende, en, gelijk gezegd is
bet Befluit.
De Heer R o E m E R, die, to regt, ooren nosh woor •
den betuigt to hebben voor onbefcheidene, partijdige,
liefdelooze en onchristelijke veroordeeling, zal wel zoo
verdraagzaam zijn, dat hij op een paar aanmerkingen
des Recenfents , die van deze betuiging ook de zijue
maakt, dezelve niet kan toepasfen .
In de vierde dfdeeling twee openbare bedrijven van
Jezus verdedigende, als niets dienende tot bewijs der
befchuldiging, merkt R o E M E R op , dat Jezus aan bet
gebeurde geheel onfchuldig , en bet yolk alleen er de
oorzaak van was . Onzes oordeels is bier toch to veel
uit bet oog verloren bet geheel planmatig handelen van
Jezus ter voorbereiding en fchikking der bedoelde voor .
vallen, waardoor ze juist toen en juist zoo moesten
plaats hebben . Dit, verzuinrd op to merken, fl;elt,
mee.
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meenen wij, den Heiland to lijdeliik voor, wiens han .
delwijze toch niet moeijelijk to verdedigen valt . Ook
wil Recenfent R o E M E R wel nazeggen : „ Jezus wil„ de , to voren , nooit voor Koning verklaard zijn ,"
indien dit maar niet beteekene gehouden zijn, hetwelk
bier to weinig in bet licht Nat . Immers , dat Jezus
zelf als Israels Koning wilde erkend wezen, blijkt,
dunkt ons, ontegenzeggelijk, uic zijne intrede in de
Hoolscittad . R o E M E R vergelijke eens , wat onlangs
hierover fchreef D E K 0 N I N G, in deszelfs Dagelijk .
fche Oefeningen enz . I . bl . 15. aanm . 3.
Eene andere aanmerking betreft de pleitrede van Je .
zus , JO- XVII1 : 36, 37 en XIX : i I , welke R 0 E M E R
goedgevonden heeft in eene uitvoerige omfchriiving op
to nemen . Wat bij ook in de Voorrede, en in eene
Noot onder den tekst, zegge, -dat beroep op de Stoifche
(telling : „ alleen de Wijze is Koning ," die ontwikkeling derzelve door Jezus, die ontleding van het lot van
's Heilands antwoord aan ilatus, - bet is alles goed
en wel, naar R OE ME R'S taal en denkwijze beoordeeld ; maar die had hIj aan Jezus niet moeten leenen,
wiens antwoord wij, hoe kort ook, bij Jaannes veel
liever lezen, dan zoo uitgebreid bii R o E M E R .
Vooral fchijnt R 0 E M E R to weinig to hebben gelet
op bet verfchily tusfchen de veroerdeeling bij bet Sanhedrin en de aamklagt bij ilatus . Aan dezen geeft men
eerst op bet einde de Godslastering aan, op welke men
Jezus bij Cajaphas had veroordeeld ; en men weet, wel.
ken verbazenden invloed die eindelijke aangifte op den
Romein maakte . Al ware bet alleen hierom, en om de
houding, die de Joodfche Raad aanneemt, zullen wij
er nooit toe komen, Gods Zoon en de Christus voor
fynoniem to houden, zoo als R O E M E R fchijnt to willen, die ecbter, bl . ios, de uitdrukking Gods Zoon
verklaart van eene waardigheid, die Jezus gemeen had
met alien, die bun geloof door hunne deugd bevestigen, en ook Zonen en Dochteren des Allerhoogtten
zijn . Wij zeggen ronduit, bet N . V. geeft een geheel
an*

ROEVE .

547

ander onderfcheid op tusfchen Gods Zoon en Kinds.
ren Gods .

Behoudens deze aanmerkingen, en onze bevreem •
ding, dat bet gedrag des Landvoogds geheel is voorbij.
gegaan, (dit was immers niet noodzakelijk ?) danker
wij hem , nog eens , voor zijne roeve ; en hij verheu.
ge zich over derzelver goed onthaal, vooral bij zijne
medebroeders in de bediening des Evangelies !
Hebben de Zielen der 4fgeflorvenen kennis van, en
werking op onze, na hunnen dood voorgevallene,
omflandigheden ? 1 t zegt hieromtrent het geloof der
7oden, Heidenen en Christenen, vat de H . Schrift,
en vat de Redo ? ? ? Door I . I. BANGER, Christenle raar bij de Eyangelifche Lutherfche Gemecute to
Sappemeer . Te Groningen, by W. Zuidema. i8i9.
In gr. svo . 82 Bl- f : - i4- :

]Reeds menigmaal werd dit zelfde onderwerp door on .
derfcheidene Godgeleerden behandeld, doch altij&met
eene onbevredigende uitkomst, En geen wonder ; zoo.
dra de adem des sevens is opgehouden, het ligchaam
werkeloos wordt, de flof zich ontbindt, en elk uitzigt
op de hoedanigheid eener nieuwe ftandsverwisfeling niet
meer dan loutere gisfing blijft, moeten ook de gevolg .
trekkingen voor de afgeftorvenen in dezelfde onzeker .
heid deelen . En waartoe zouden ook derzelver kennis
en werking dienen, daar men toch altijd naar een nieuw
en ftellig bewijs voor die werking zoude moeten zoeken, hetgene zeer ligtelijk tot dweeperij en bijgeloof
zoude voeren? - De Schrijver beantwoordt de geop .
perde vragen allezins ontkennende . Ten aanzien der H .
Schriftuur, behandelt hij de meeste plaatfen , welke door .
pans voor dit gevoelen worden bijgebragt, en ontzenuwt derzelver kracht voor dit onderfteld bewijs door
acne redelijke , op woord en zamenhang gegronde ver .
kla-
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klaring . Bij bet onderzoek der Rede, kent bij den afgefforvenen wel bet herinneringsvermogen van hunnen
vorigen toeftand op aarde toe, en leert, dat zij hunne
geliefden niet vergeten, evenmin als deze met ware liefde aan lien blljven denken ; maar hij ontkent derzelver
werking op onzen geest, als overtollig, nutteloos, en
geheel. fl:rijdig met die wijze van omgang en ervaring,
welke in dit Ieven plaats heeft, en zonder welke wij
ons geenen anderen werkkring kunnen voorftellen . Zelfs
de uitzondering, welke een of ander voorval of verbaal daaromtrent fchijnt to maken , bij wijze van voorfpellenden droom als anderzins, wordt door hem to
regt als eenigzins bewijsbaar in twijfel getrokken , omdat
ons de mauler van voorftelin-gen onbekend is , welke
zich menigwerf herhalen en verievendigen, nadat zij
eenmaal in onzen geest met kracht aanwezig waren . Allerwegen verdient deze Verhandeling met oplettendbeid gelezen en nagedacht to worden .
.Alatuur- en ziektekundige Onderzoekingen over het gerusficum)
bruik van het r. uisfisch Zuur (Acidum
of 4cidum Hydrocyanicum , in We behandeling van de
ziekten van de burst, en bijzonder in de longtering ;
door F . M AGE N D I E , Hoogleeraar in de Ontleed-,
.Natuur en Ziektekunde to arijs . hoorafgegaan
door Gene befchrijving van de fcheikundige en phyfifche eigen/chappen van dit Zuur en deszelfs berel .
dingswijzen naar A . B. G R A N V I L L E, M. D . to
Londen . Uit het Fransch en Engelsch vertaald en
met eenige Waarnemingen verrij kt door H . J . s c x o ufi E N , M. D . to Arnf erdam . Aldaar, bij C . G .
Sulpke . i8ao . In gr . 3vo . XII en 78 13 f :-Iu- :

D
eze Verhandeling bevat, in de eerfte plaats, eene
zeer korte fcheikundige befchouwing van bet
waarbij de bereidingswijzen van s
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van v A U U E L r N worden medegedeeld ; in de tweede, eerie reeks van waarnemingen, welke deszelfs nut
in onderfcheidene borstziekten, in bet bijzonder in den
kinkhoest en in de longterlng, tiewiizen, en welke
tvij voornamelijk aan den beroemden at A G E N D I If vera
fchuldlgd zijn . Deze fchijnt bet vooral in de knobbelachtige longteting to hebben toegediend ., G t A N V I LLE deszelfs gebruik meer vitgeftrekt to hebben, b . v,
in katarrhale aandoeningen, zelfs in verkoudheid . Daar
bet nut van bet Laurierkerswater i als verdoovend en
oplosfend middel, federt lang algemeen erketld is, en
dit geneesmiddel Blaauwzuur bevat, welks hevige wer .
king op bet dierlijk geftel genoegzaam bewijst, dat bet
groote veranderingen in hetzelve to weeg brengt, ken
hetzelve, met omzigtigheid gebruikt, zeer weldadige
uitwerkfelen hebben. De bier medegedeelde waarnemingen verdienen dus getoetst en nagevolgd to worden,
waartoe dit wetkje eene genoegzaam veilige handleiding
oplevert . Het feheikundig gedeelte is wel oppervlakkig
genoeg, maar bier obk van minder aanbelang ; wij moeten alleen doers bpmerken, dat hot niet onverf€hillig
is, welke bereidingswijze men volge : die van VAUU E L I Ic geeft een min clerk zuur dan die van
$ C H IS E L E, na de verandering, welke L A I' L A NC H E er in heeft aangebragt . De eerll:e is dus to verkiezen, mits men zorg drage ; dat door de zwavelwaterlto$richt alle kwik worde weggenomen ; er ontttaat
anders lip een bezinkfel in, hetwelk bewijst, dat er
nog kwik in voorhanden is ; bet geneesmiddel is darn
*tinder zuiver 0 en dus onzekerder;

I;t7EICGESCH . 1820 . NO. I ; .
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De Ziekten van het Gehoor, of zekere middelen, on
het fuizen der ooren, de hardhoorendheid en doofheid to verminderen en langzamerhand volkomen to
eenezen ; benevens eene aanwijzing, on de ooren en
het gehoor goed to behouden, gebreken van dezelve to
verbeteren, voor to komen, en de lastige zoogenaamde oorkramp volkomen to her/lellen . Door Dr. ALERR C it TS .
Uit het Hoogduitsch vertaald door
r, J . 0 0 z, Doctor en praktiferend Heelmeester to
Moordrecht . Te Rotterdarh, bij J . Hendrikfen. In
gr . 3vo. VIII en 57 BI. f :-i2- :

.V at de ziekten van bet gehoor zeer moeiielijk zijn
to behandelen, en dat zij, wegens de gebrekkige ken .
nis van dit zintuig, dikwijis kwalijk behandeld worden,
zal ieder den Schriiver deter Verhandeling toeftemmen ;
maar elk zal bet daarom to vreemder en ongepaster
voorkomen, dat een Geneesheer, die overtuigd zegt
to zijn van bet gewigt zijns onderwerps, daarover zoo
oppervlakkig en ligtvaardig fpreekt . Het zintuig des
gehoors befchrijvende , gewaagt hij alleen van bet uitwendig oor, zonder een' flap vender in deszelfs zameuftel to dringen ; en hoe weinig kennis hij van de eigen .
lijke werking dezes deeds zelf heeft, toont hij reeds
in bet eerfte Hoofdftuk . Zeer ongepast prijst bij,
bet reinigen van den gehoorgang, door wasfchen, oor .
lepeltjes enz . , door bet wegnemen van bet oorfmeer,
zonder verdere bepaling, aan ; geeft de koude, als de
hoofd-, bijna als de denige oorzaak van oorkwalen,
op, en fchijnt zeer met bet bedekt houden der ooren
ingenomen, hetwelk blijkbaar met de natuur flrijdt, en
ook niet voldoet aan bet oogmerk : want door de zotte
onttrekking van die deelen onzes ligchaams, welke natuurlijk aan de lucht zijn blootgefteld, aan de werking
van
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van dezelve, maken wij ze hoe ]anger hoe gevnelig'~r
en vatbaarder voor allerlei ongemakken . Tot verf'erking des gehoors bepaalt hii zich genoegzaam geheel tot
prikkelende mid .lelen, en toont, in de geheele Verhandeling, bet onderfcheid tusfchen prikkelen en verllerken niet zeer duidelijk voor oogen to hebben . Vreemd
is bet ook , de ziekten der ooren in zulke to verdeelen ,
welke met geene volkomene doofheid gepaard gaan, en
zulke, waarbij bet verlies des gehoors plaats heeft .
Onder de eerfte worden de verfchillende foorten van
oorpijn gerekend , welke toch waarlijk geene afzondera
like ziekte uitmaakt . Bij de oorzaken der hardhoorendheld en doofheid wordt weinig op de gebrekkige getleld •
heid van het zintuig zelf gezien, enz . Het is waar,
het werkje is, naar bet plan des Schrijvers, voor g ee .
n e Geneeskundigen, maar voor bet Volk gefchreven .
Dit geeft ondertusfchen geene verfchooning voor de
oppervlakkige bewerking, en voor bet aanprijzen van
beftige geileesmiddelen, gelijk b. v . ammonia, kamfer,
opium, enz. Wij willen echter dit werkje niet alle
waarde ontzeggen : bet bevat enkele zeer goede aanmerkingen, b . v . betreffende hot misbruik van ver •
zwakkende en ontlastende midiielen ; maar daarentegeu
is de prikkelende geneeswijze wat veel op den voor .
grond gt ;zet, en wij weten niet, wat meer nadeelig is .

t'oor/lel tot verbetering van den(de) Haven van Im/ler
dam Aldaar en to 's Gravenhage, bij do Gebroeders
van Cleef. iSig . In gr. 8vo . 14 131A f :-u- :

D

e gedurige aanwas van flib binnen de Haven der
Hoofdftad was meermalen bet voorwerp van overpein .
zing, voorftellen en vruchtelooze proeven tot voorkoming . De Schrijver van dit werkje, die zich in een
kort Voorberigt A . W A R I N teekent,1telt voor, bet aanleg .
p 2
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lcggen van een nieuw en ruim ftroombed in het IJ voor
de ftad , breed omtrent tusfchen 400 en 50o el , waarvan
hij alhier in de bijgevcegde Kaart het ontwerp behoorlijk omfchrijft, en hetwelk hij voor de kleinere fcheep .
vaart , en ook voor die naar de Zuiderzee,, doelmatig
oordeelt . Hoe welgemeend en nuttig welligt dit ontwerp in vorigen tijd moge geweest zijn,moot echrer de
tegenwoordige aanleg der twee Schutfluizen nabij het
Tolhuis enz . bet vermoeden doen ontftaan, of het albier voorkomende plan wel meer uitvoerliik en nuttig
zij, daar men beweert, dat uit denzelven aanleg eene
nieuwe en genoegzame fchuring voor de flib ontftaan zal .

Antiquiteiten ; een oudheidkundig Tijdjchrift, bezorgel
door NICOLAUS WESTENDOR , V D . M . ilk
Stuk . Te Groningen, bij J. Oomkens . 1819 . In gr.
Svo . 85 BI.,f t- :- :

O

p nicuws vertoont zich in dit Tijdfchri€t bet bewijs
van herltvende zucht voor cen lettervak, dat maar al
to jammerlijk verwaarloosd is . De I-ieer N . W E S T E Nredikant bij de Hervormden to Losdorp, kotr
D O R ,
digt daarbij zijn voornemen aan, om een oudheidkundig
Tijdfchrift in enkele Stukken 's jaars uit to geven,
waarbij gedenkteekenen tan vroegere eeuwen , of ontdekkingen op vaderlandfchen bodem, voor de nakomelingfchap zullen bewaard worden . Dit ifte Stuk behelst een paar Verhandelingen van den Schrijver, en
nog cone andere .
De eer[te betreft eenen ontdekten Grafheuvel to Termunterzijl, drie honderd fchreden van Termunten, aan
de regterzijde van den weg, die derwaarts gaat, zoo
als die, na menigvuldige verlaging van deze hoogte, en
het to voorfchijn komen vanmenfchenbeenderen,fchern
yen van anrden kruiken enz, , het denkbeeld eener graf.
itede heeft opgeleverd . Dezelve is 9o voet breed, en
f rekt
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ftrekt zich 40 voet uit van bet westen naar bet oosten . Moeijelijk bleef de gisfing, of dezelve tot inlanders, dan wel tot geborene Romeinen behoorde . De
Schrijver is, na menigvuldige vergelijkingen en gehoudene correspondentien, van oordeel , dat deze Grafheuvel
is opgerigt bij gelegenheid, dat G R R M A N i C U s ,eenen
inval of ftrooptogt in bet hart van Germane bedoelettde, in deze omftreken geland, en, nadat de tijd daar .
toe verloopen was, alhier weder is teruggekeerd, om
zijne legerbenden naa-r de Eems terug to brengen . Deze gisfing wordt door velerlei bedenkingen gefcbraagd,
en voorts den beminnaren der oudheid ter nadere overweging aanbevolen . Eerie befchrijving van bet alhier
gevondene ftuk ijzer met een' koperen ring, van twee
koperen fporen, en van onderfcheidene urnen van verfchillende kleur, met de bijzonderheden, daartoe behoorende, wordt door eene plaar opgebelderd .
De tweede deelt bet berigt mede van den Heer j . ki .
R A R S T E N , Hoofd-Ingeiiieur van den Waterftaat, no .
pens de opgegravene Urnen Order Ylagtwedde, aan de
lihkerzijde van den rijweg naar Ter .4,pet. Dezelve zijn
zeven in getal en verfchillende van kleur en grootte,
behoorende waarfchijnlijk almede tot eenen nu gedeelte .
lijk opgegravenen G rafheuvel , of van de Romeinfche
Legers en Hulptroepen, of van de toenmaals nog on .
befchaafde Inwoners dezer Itreken . Zij zijn desgelijks
op eene piaat afgeteekend .
De derde is wederom van den Uitgever dZzes Tijd .
fchrifts , en behelst eene Voorlezing over de oude Grafheuvelen, voornamelijk met betrekking tot de rovin .
cie Drenthe, en bepaaldelijk in het Gooregt , te Tinaarloe, to Segefe, bij Rolde, bij Bailoo, tusfchen Sleen,
Koevorden en Emmen, nabij Valte enz . Zij beftaan
doorgaans alle uit opgeworpene aarde, met kleine keifteenen doormengd, en bevattende grove aarden potten
met beenderen, asch, houtskool en aarde. Daar men
in dezelve niets vindt, dat aan Romeinfchen oorfprong
doet denken, dienen zij veeleer phouden to worden
voor
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voor grafplaatfen onzer Voorvaderen, die aldaar v66r
de invoering van bet Christendom gewoond hebben, en
waarvan elke familie hare begraafplaats had .
Allezins moeten wij deze onderneming van den Heer
W E S T E N D O R
toejuichen, en wenfchen, dat dit
Tijdfchrift zoo veel vertier en ondertteuning van vaderlandfche kunstminnaren moge ondervinden , dat wij ons
Cerlang met eene geregelde voortzetting van dezen ge .
leerden arbeid vleijen mogen .
M.

gefchetst
in eenige Tafereelen uit de Romeinfche Gefchiedenis,
gedurende zijn leven . Door Mr . M . C . V A N Ii ALL,
.kidder der Orde van den Nederlandfchen Leeuw,
en ZI id van het Koninklijk Infiituut . Ijie Deel. Te
Amflerdam, bij J . van der Hey . I8zo. In gr . £vo .
X en 2io BI. f 4-IS- :
VALERIUS MESSALA CORVINIIS,

llet is bekend, welke eere VAN HALL, en, dour
hem, onze Nederlandfche Letterkunde, ook buiten
ons alerland heeft verworven, toed hij, ten jare 2809,
zijnen linius uitgaf. Zijn Mesfala zal wel naast denzelven geplaatst worden, (loop den beminnaar der Gefchiedenis en fraaije Letteren . Keurig is de typografi .
fche uitvoering, en bet kunstwerk (want hoe moet bet
anders heeten?) prijkt met verfcheidene vignetten, die
over bet geheel niet nalaten kunnen den kieschiten fmaak to
bevallen. Dewijl de Recenfent ook der Recenfenten, denzelfden Uitgever hebbende, reeds een uitvoerig verflag
aangaande dit werk gegeven heeft , en de Steller dezer
aankondiging de opgave onnoodig acht van den inhou3
dezes boeks, die toch wel door alien, aan welke zalke
werken befteed zijn, in bet boek zelf met gretig verlangen zal gelezen worden ; dewijl, daarenboven, de
op dit werk gemaakte aanmerkingen hier niet behoeven
zf;eichreven, en althans door geene gewigtiger kunnen
ver-
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vervangen worden, vergenoege zich onze Lezer met
onze eenvoudige aanprijzing . Goede wijn behoeft geen'
krans . VAN HALL zij gelukgewenscht met zijnen
welgellaagden en aan hem zoo goed toevertrouwden arbeid, dien hij, der Nederlandfche Letterkunde tot eere,
voorfpoedig voltooije !
Tot onze blijdfchap ziet er dit werk, ten aanzien van
taal en interpunctie, beter uit, dan 's mans linius . Is
M L S S A L A minder bekend , thans behoeft er aan de
kennis aangaande hem niets to ontbreken . Maar niet al .
teen hem, de eeuw van A U G U S T U S, en menigen
belangrijken perfoon uit dezelve, leert ons v A N H A L L
fomtijds z66 kennen, ais men, bij an ,iere Schrijvers,
in bet geheel niet leeren kan . Men ziet hen handelen ;
men neemt deel in hun lot ; men vermeerdert zijne menfchenkennis bij hunne opengelegde karakters ; men
verzamelt eenen fchat van leering uit hunne wijsheid,
en men verkwikt zich aan hunne gezangen . Hetzij
V A N H ALL hen fprekende invoert , of zelf, over hen ,
oils onderhoudt, men zal wel nergens onvoldaan zijn .
Laat ons deze aankondiging befluiten met een g edeel .
t o van het Clot der voorrede, hetwelk evenzeer eene
hulde is aan den achtingwaardigen Hoogleeraar C RAS,
als eene gewigtige aanbeveling van dit boekgefchenk.
„ Ook de beroemde en onvergetelijke Hoogleeraar c R A s"
deze ziju V A N H A L L'S, ons zoo treffende, woorden -- „ nam, nog op zijn merkwaardig fterfbedde, in
„ mijn werk op het vriendfchappeliikfte deel , ]as hetzelve
„ toen nog met de hem altijd eigene fcherpzinnigheid
„ en naauwkeurigheid, en deelde, flechts weinige da .
„ gen v66r zijnen dood, mij belangrijke opmerkingen
„ daarover fchriftelijk mede ; aanmerkingen, die mij
„ eeuwig dierbaar zullen blijven, als bet laatfte ge„ fchenk van eenen ttervenden vriend en van eenen
„ Wijzen, die, na eert Lang, altijd werkzaam en hoogst„ nuttig leven, met dezelfde helderheid en opgeruimd„ heid van geest, die hem in de kracht zijner iaren
p 4
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„ nooit begaf, in zeer boogen ouderdom zoo gereed was de
„ gewesten der onflerfelijkheid blijmoedig in to pan ."
De ouderdom van V A N H ALL , door geene verdrietige beziglieden belemmerd, brenge nog vele vruchten
voort, en het goede en fchoone worde ook door hem ,
op zijne wijze , bevorderd ! Wij vergasten ons altijd aan

de

voortbrengfelen van zgnen geest,

en

verlang en

ook

naar een' tweeden bundel Gedichten .

Tooneel- en Mengel-

poezij ,

door A .

B a E L O o.

hage, bij de Wed . J . Allart en Comp.
VIII en 180 Di.

1820 .

In 's Graven,
In gr. 8va.

f 3- :- :

„

Alwdderom een Bundel Gedichten, en van een' Jongeling,
nog weinig, of in 't geheel niet, als beoefenaar der Dichtkunde
bekend!" -- Dezen uitroep, en een gefronst voorhoofd er
bij, verwacht de Dichter. Eilievel waarom juist dat knorrig
gezigt, eer men heeft gelezen? Wat fcheelt bet, of de Dich •
ter jong, en, als Dichter, onbekend is, levert hij maar
oe •
zij? De mister der Dichtitunde en bet getal der Dichters,
in onze dagen, veroorzaken toch, dat veler gerijmel ons niet
zoo gemelijk maakt. Verfchijnt er een nieuw Dichtwerk,
waarom don pier met blijdfchap uitgeroepen :
,, Zlwederom
enz .," hopende, dat de lezing des werks die blijdfchap zal
bevestigen . Moor B EEL o o zoude, door zijne Voorrede ,
ons van de lezing zijns werks wel affchrikken, althans 21s
wij, geachte Lezers! zoo gehumeurd waren, als hij van
Immers, als bun gefronst
zijne geachte Lezers vermdedt .
gelaat no de lezing zljner verzen eenigzins is opgehelderd,
zal zijne zegepraal volkomen zijn ; en echter kan hij dat ge •
fronste voorhoofd maar eessigermate billijken . Och! bad hij
dat geheele Voorwerk maar weggelaten, dat ons de aanleiding tot de uitgave zijner oezij mededeelt I Her is zoo al
bet gewone kompliment. Hij vertelt ons, dat bet bier voor1 :omend Treurfpel aan de tweede klasfe van bet Koninklijk
jnflituut ingezonden geweest is, maar den prijs niet ver •
hreeg, die, trouwens, aan meesterJlakken ontgiug.
(Wet
i''eii ! (lot 's niet Koninklijk of Nederlandsch van dat Inllituut 1) B E E LO O'S vrienden , ecbter, drongen flerk aan op

da
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de ultgsve van dat fink . Daar kwam hij fchoorvoetende toe ;
loch nu was hij er ook door, en, als her ons niet to veel
geld 7,oude gekost hebben, had bij er gaarne nog een Bltj1 el bijgedaan, ow alles bij elkander to hebben ; maar dat
krijgen we nu in eene tweede Verzameling, als men hem
wear aanfpoort om iets uit to geven.
Recenfent wit hem daartoe wet opwekken, onder voor .
waarde, dat hill de fijne fchaaf, zoo als men zegt, eerst
coed over iets en a1les, dat hij uitgeefc, late gasn, en be .
paalt zich nu bet langfie bij her hier voorkomend Treurfpel,
Nuneitor en 4mulius .
Hij waagt veel, die, nog jong, zijn dichterlijk talent be.
proeft aan her Treurfpel, en heeft, voorzeker, geene fchan .
Ode nog behaald, al behaolde hij den prijs niet, die aan mees .
terfiukken toekomt . Geene foort van fchriften -- op deze
verklaring van B L A I R dingen we niets of - is een zoo zehere proeffleen van eene groudige kennis van bet menfchelijk
hart ; en die is toch wet de eigendom Met van elken jongeling. Wij hebben ze dan ook bier niet ontdekr ; en, is her
waar, dat deze foort van Dramatifche oezij , door her werken op onze hartstogten, vooral aan de verheffgg van deug& .
tame neigingen moat dienstbaar zijn, bij dit zedelljk doel
fchiet des Dichters fink veel to kort . Het onderwerp zetf
(men weet, hoe veal dpisternis de echte gefchiedenis omzweeft ; hoe verfehillen L I V i U s en R L U T A R C Ii U S in derzelver vooritelling!) fchijnt ons daartoe ook niet zeer ge .
fchikt, althans alleen onder de bewerking van eene fikfche
jand en veel beleid,
Amulius openbaart zijn voornemen, om zijnen broeder om
to brengen, aan Claudius , die her hem echter ontraadt , maar
bet San Numitor bekend maakt . Dozen wordt, door den
Koning, een landfirooper in handen gefield, welken de
I-loofdman der Lijfwacht gaat halen, wvaardoor Numitor aan.
leiding krijgt tot eene alleenfpraak . Zoo verre bet Eer(te
Bedrijf.
Veel onnatuurlifts komt bier voor. De fnoode Amulius
biecht, vrij uitvoerig, zich zelven en zijnen vertrouweling
zijne gruwelen voor ; maar, zoo misdadig ais hij zich be .
lijdc, zoo beklagelijk maakt hem, wien al zijne misdaden
voor oogen fiaan als fpoken, zijne wanhoop . Hierasn is her,
denkelijk, ook toe re fchrijven, dat bij zoo dwaas redeneren
en
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en vragen kan, hoe hij toch duizelig kan wezen, Jlaande op
den top des roetns ; er bijvoegeude, dat hij zich t*h n og
verhefen zoude . Claudius, een man van deze geloofsbelij .
denis
,, De deugd eischt ieders hulde, offeboon wij hear verzaken .'
zoekt toch, onder allerlei mooije praatjes, zijn' Koning of
to brengen van deszelfs voornemen, en houdc daartoe eene
redevoering over bet onbetan?ende van dat plan. Hij is een
goed hyfiognomist, inaakt van Numitor tegelijk eene foort
van atriarch en een' Dondergod, en roept nit :
"Wit ziet hem eenmaal flechts, die reeds zijn hart niet kent?"

Zoo ver, L A V A T E R 1 hebc gij bet coch nooit gebragt ! Zoo
knap een Redenaer is hij Met. Hij brengt bet, met z1jne
waarfcbuwingen aan Numitor, wet zoo ver, dot deze terftond, ook at op bet gelaat af, van de opregtheid van zijn
berouw overtuigd is ; maar met bet troosten goat bet zoo
goed niet : ,,Wij grijpen, zegt hij, dikwijls near eene fclfim,
„ die fpeedig is vervlogen ;" maar geene zwarigheid : bet kan
verkeeren. Op een' weak van bet noodlot, ,, werdt die feba„ duw flraks een beeld ." Is bet wonder, dat Numitor uit'
roept : ,, Wat wit die duistre taall" Claudius antwoordt :
„ Zij zegt : niet alles is voor ons geheet verloren,
s Wat we aan ons minnend hart, ooze oogen zien ontrukt ." enz,
Bet is to hopen, Lezer 1 dat ge er nu zoo wat aeh ter komt,
dewiji ieder de beste uitlegger is van zijne eigene woorden,
en Claudius betuigt
„ Ik kan Been' klaarder' zin aan mijne woorden geven ."
Willen we den nu maar zeggen, dat bet genoeg is opgebel.
decd, war eene vervlogene fehim is, in een beeld veranderd?
Vindt ge bet niet heel broederlijk van Amulius, die toch
zijn' broeder den pals wit brekea, dat hij hem dien llrooper
toezendt, ,, opdat gij ," zoo zeide hij , „u regt verfchaffe ?"
(verfcbaffet .)
Die landlrooper was er geen van profesfie.
a Ben
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• E n zaehte majesteit blinkt op zijn fchoon gelaat ;
• Het boezemc eerbied in', maar doct in 'c minst niec vreezenss
zegt de Kommandant ; dus alwedr een hyfiognomist!
VolgensbtTwed Berijf sdiejongeli regtdank,
baar, da ; hem Numitor voor zich duldde, om deze bondige
reden, dewijl hij nu zijne enfchuld veel klaarder hem bewij .
zen kende, dan - wanner hij daartoe Met in de gelegenheid
was. Hij doet bet dan ook . Ziju breeder Romulus, wiens
gewaad de wacht verblind had, komc hierop aan, en, daar.
Deze kwam van den
op, beider voedaervader Faustulus .
Koning ; op zijn verzoek was hij daar gebragt, ziende geen'
anderen weg, om bet gevaar to ontgaan, waarin hem zijne
belang(lelling in Romulus gellort had, vooral om den kprf, in
welken de beide broeders, vd6r twintig jaren, op den vloed
gelegd waren, en dien hij bij zich had, teen hij Romulus
gjng zoeken, omdat men nook weet, hoe een ding to pas
Ran komen. Uit hem wist de Koning, dat zijne neven nog
leefdeu ; maar words door hem, omtrent hun verblijf, mis .
leid . Dit veroorzaakt thans de ontdekking aan Nuniitor, dat
zijn gevangene en deszelfs broeder zijne eigene kleiazonen
waren., aan welke hij nu een droevig verhaal doer van bet
lot hunner moeder, hares eed aan Vesta gefchonden hebben .
de, omgebragt door dezelfde wreedheid, die hiar tot dien
eed dwong ; waarop Romulus, wiens bleed verJlijft, en ook
kookt, den ondergang des wreedaards zweert .
Sylvia was, intusfchen, door Claudius, die twintig jaren,
verhorgen gehouden, en komc thans voor den dag, terwiji
(hiermede vangt bet Derde Bedrijf aan) Amulius bezig is san
Claudius to verhalen, hoe benaauwd hij bet door een droom r
gezigt had , in hetwelk hij Sylvia had herkend . Gelukkig
dat Claudius niet van zijn fluk raakt, en de Koning haar nog
houdt voor een fpook, voor hetwelk hij zich wegpakt naar
de andere zijde van bet tooneel. Zij hervindc vader en kinderen, en bet beiluit komt tot fland, war zij er tegen in •
brenge, dat, zoodra bet avond is, Romulus zal aanvallen,
en bet yolk, door Claudius tot oplland ce bewegen, in Nu .
mitor zijn' ouden Koning wederzien zal .
De alleenfpraak van Sylvia, die bet Vierde Bedrijf openc,
had wel war korter kunnen zijn, maar hinderde ons minder
in haar, dan de doorgaans zoo lange redeneringen in de twee
vo.

S60

A . BEELGO

vorige Bedrijven, die toch de aandoening zelden opwekkeu.
Remus brengt goede tijding aangaande den volksgeest terug ;
en hierdoor merken wij, dat Romulus bet mis had, toen hij
zijne moeder troostte : „ Blisft Remus u niet bij?" Nu, deze
had bet ook zoo begrepen ; want blj zeide : „ ' k Volg haast
„ uw fchreln ;" maar Numitor bad ook gezegd : •„ Yolg ons,
„ mij en uwe moeder," en : „ Cij, Remus! blijft mij bij ."

Vu, er loopt wel meer in de war. Numitor, even to voren,
entvlamd in woede en heat, en begeerende, aan bet bloed,
,dot aan zijns breeders zwaard rookie, deszelfs eisc/z to vol .
doer, wit nu weAr at bet Iced vergeven, en den broeder fpa .

ren. Deze, razend op bet yolk, dat zich tegen hensm gelleld
heeft, en dat Wet met gejuich(!), wenscht zijn' broeder to
fpreken, die hem ook wel ontmoeten durft , niec gelooven .
de, dat zijne drift hem tot her ergile konde vervoeren. Dac
had hij echter niet geraden ; want, toen bij den broeder at.
les verweet, onder anderen, dat hij, met tijgerklaauw, en
tanden uitgevast(?), zijne kinderen had verfcheurd, words
hij gewaarfchuwd door Annulius : " Mijn dohk xal u terflond
„ doen zwilgen." Daarvoor is Numitor toch niet bang, wei .
gerende bet verblljf van Romulus en Remus to oncdekken.
Men begrijpi , hoe boos de ciran words, vooral dear de
Hoofdman hem nu bet volksoproer komt verhalen, en dat
bet zelfs Sylvia van zijne hand eischte . Numitor zoude dan
ook nu gegrepen zijn door de wachc, ware niec Sylvia met
Karen dolk tusfchenbeide gekomen . Nu merke de Koning,
dat zij vooral geene fchim was-, en evenmin een beeld ; en
zij ware door hem doorfloken , ware Remus niet toegefcho .
ten, en hadde Claudius Met betuigd thans tot deugden we.
der to keeren . De wachc was er toch Ja, en krijgc bevel
om ze altemaal to palcken ; dock -- dear komt ook niet van .
Sommigen , ja, voegen zich op zijde van Amulius, maar an .
deren van Numitor ; en dear flaan ze, zoo bet fchijnc , zeer
ftil en bedaard . Er komt nieuwe verontrustende tijding, bet .
welk Amulius, hoofdzakelijk, doer zeggen, dat hij hen ai •
len wel zal vinden, maar eerst bet oproerig yolk ftralfen gaas.
Blaar in bet laatile Bedrijf words hij zelf geftraft ; althans
bet loopt bloedig ma hem af . Het is moeijelijk to gisfen, hoe
die zamenfpraak met zijn' broeder er in komt , die alleen hem ,
verzeld van den Hoofdman , ontmoet, en hoe die zoo ein .
digs . Over Romulus is men zeer bekommerd ; doch hij ver.
fchijnt
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fchijbt ze1f, terwijl zijne moeder bijna bezweken is . Om ha.
rentwille had hij zijn verhaal we[ wat mogen bekorten , wait
bet is om flaauw to worden ; maar dan had ook zijne we]_
fprekeudheid zoo niet gefchitterd . Uit den ergften nood was
de overwinning gerezen ; doch, daar men van Remus nets
vernam, ontbreekt er nog veel tan de blijdfchap . Maar ziet!
Remus verfchijnc, en de door hem gevangene Koning . Deze
is nog zeer brutaal, en zoude door Romulus zijn afgemaakr,
had bet de goede Numitor niet belet ; tnaar nu maakc hij
zich zelven van kant, onder dezen uitroep :
„ 1k v.loek u , Numitor! - dat u . . . mijn fchim ontroere -„ Ik haat u eeuwig --'k fterfl"
Neem een voorbeeld, Lezer! on zijn' broeder, en zie bedaard to blijyen. Deze zegt in dic ontzettend tijdftip :
,, Dat men van bier hem voere!"
£n doarop ontvangt Numitor 's vo' .ks hulde? Dat juist niet ;
maar wij zien hem - naar buiten gean, om zich to laten
lien. Zoo wordt de ondeugd gel/raft , en de deugd beloond!
Recenfent maakt op verfcheidene bijzonderheden geene
®anmerking, noch op de voordraAt zelve der gefchiedenis .
B E E L O o zal zelf moeten overtuigd zijn van bet onnHtuurlijke zijner voorflelliug, met opzigt tot de karakters en aarr
doeningen ; en dic alleen wilden we doen zien .
Zeker ontbreekt bet hem niet tan dichterlijk talent ; maar,
ons is bet duidelijk, in de ontwikkeling daarvan zal hij geIukkiger flagen, wanneer hij zich der eenvoudigheid meer be .
vlijtigc, loopende anders gevaar van onbegrijpelijkheid, of
van . . . . wildheid, zouden wij zeggen ; doch misfchien gaar
die wel voor verhevenheid door . Nu dan, elk zijn' fmaak!
Wat is, bl . 4, die geest, op den croon druifchende of fui .
zende? Begrijpt ge wel, Lezerl dat, als de blikfem van bet
oog des helds op zijn zwaard terugkaatsc, dat zwaard niec in
de fcbeede moet wezen? Bl. 1, word ; u anders dit geleerd .
Bleeke fchimmen, die er akelig rood uiczien, begrimden van
de Wetf! b l . n o. Marren is binden, of talmen, vertoeven :
maar, war is dan iemand marren om brood, bl . 21 ? De Hel.
den (of ziju bet hunne toonen, bl . 26 ?) fluisteren „Amen,"
en
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en zinken dan weg in bet graf. Die k*rte predikatie is Diet
krachtig ! Toen her jaar x815 naderde, beefde de geheele a ar.
d e van den tred des grijzen en gefpierden tijds, en, nit den
damp van then ouden Heer, worden, op bet einde van dat
jaar, beelden opgeroepenl De Enget des levens fplijt de
zwaarlte zerk open, op bl . 45. BI . 76 ziec gij eene zwaan
liggen, trotsch op pluimen, de roam van 't vijvernat, maar
wier hats nu verbroken fchijnt en wier clerk nederhangt . Wit
ligt zij flit, in 't riet gedoken! Welnu , ze is immers dood,
dat ftomme dierl Is dat dan niet natuurlijk?
Geenszins outzeggen wij verdienfen aan de ftukjes, op
welke onze aanmerkingeu betrekkelijk zijn, noch aan andere .
Dat op Osfian, dat op Bingky beeft zelfs vele dichterlijke
waarde. Maar, wij herhalen bet, nEELOO zij eenvoudiger,
en hij zal natuurlijker zijn. Hij zinge met minder opzet om
hoog to zingen, en hl zal ook verhevener zingen. De link.
jes, geticeld : Het Slot to Muiden, en 4fwisfeling, bevielen
ons, denkelijk om die reden, best .
Er zijn Errata (waarom nit juist ,Latijn geprant?) sange.
wezen, ook zulke feilen, die er niet zijn, maar niet weinige
overgelagen. Recenfent zocht ze Diet op ; maar dat ramp
mannelijk en vrouwelijk voorkomt, en do voorfpoed Karen
hoorn, en rotfen hunne voeten gekregen hebben, hinderde
hem . Onfluime voor onflulmige, en menfchenheid voor menscb .
heid to fchrijven , om bet rum , is dat niet wit to veel Li .
centia
oetica ; zoowel als , om dezelfde oorzaak, eeti Yolk
eerst to verflaan en dan ce breidelen, bl . 98? Geheelverkeerd
is de conftructie bl . 44 :
„ Dan immers juicht van vreugd, als nu, verlost van nooden,
„ De fchepeling de haven ziet ."
„ TVaar andre Goden outers rooken," is onveritaaubaor :
moet bet andren zijn ?
De Dichter doe met doze aanmerkingeu zijn voordeel, en
behale roan op cnzen Zgngbergl
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Romancen , Balladen en Legenden . Ilde -Stukje.

Te Rotterdam,

bij J. Immerzeel, Jun . 1819 . In gr. 8vo . ioo Bl. f i-16- :

Wij

hebben ons over bet eerfle Stukje dezer Romancen,
Balladen en Legenden zoo duidelijk, en over den Dichter of
Navolger derzelve, den to regt beroemden T o L L E N s, zoo
loffelijle uitgelaten, dat wij er weinig of fchier niets hebben
bij to voegen , dan alleen , dat wij door dit tweede Stukje
d'aarin volkomen bevestigd zijn, dat wij, als ware en wel .
meenende vrienden van den man en zijne gedichten, naar
waarheid gefproken hebben . Als proeven, hoe men in Duitsch.
land, ondanks losheid A genie, pog bij Nederland in fijnen
fmaak en oordeel ten achterera is, kunnen doze Navolgingen
zelve gerust dienen, ten zij men ze liever befchouwe als
proeven , hoe de groote T o L LEN s, ook in verlorene oogen .
blikken, door bet overbreagen vanvreemde, losfe gedichtjes,
die door allerlei wendingen daartoe bijzonder gefchikc zijn,
zieh odtfpant en oefent. Bet best in die bundeltje beviel
ons, nevens de inderdaad wilde Jager van den vaiven B u Rc E R (die, ware hLj zoo wild niet geweest, zijnen roem onbevlekt zou hebben overgebragt) en de Doodgraver van s E t .
DEL, Nannij, Mar HHAUG, hoewel de toepasfing niet dan
met veel voorzigtigheids dienr to gefchieden . Het denkbeeld,
echter, de gemakkelijke gang, de eenvoudige uitdrukking,
en de uitilekende overbrenging, (trouwens deze is in aRe
voortreffeiijk) maken bet voor ons ter overname meest ver .
kieslijk . Zie bier hetzelve :
De blonde Nannij, vol van vuur,
Vergat hair' pligt in 't groenend dal,
En baarde, in 't aaklig winteruur,
Een knaapjen in den runderftal .
„ Red, red mij , zuster! hulp en nod 1
„ Bewaar uw bloed voor fchimp en finaad ;
Verberg mij met mljn' zuigeling . . .
•
• Neenl" zei de zuster, ,, neeni" en grog.
De blonde Nannij, bloo en mat,
Den boezem en de haren los,
Sloop
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Sloop angflig, langs een duister pad,
Naar de ijzerfnelterij in 't bosch :
a, Bewaar uw bloed voor fchitnp en hoon
„ Verberg mij, broeder! berg mijn' zoon :
• Gij krijgt er 's hemels zegen voor . . ."
y, Wegl" riep de broeder, , weg, gij floor!"
De vader kwam van 't naehtmaal wedr,
Godvruchtig en geflieht van zin :
Daar valt zij aan zijn voeten neer
En roept zijn deernis roerend in :
't Is wear, ik heb to fnood misdaan,
• Doch neem mU flechte als dienstmaagd aan . . ."
• Neen, fchandvlek ! leaf At fchimp en fmaad
• Weg!" riep de vader, „weg, op fraat!"
Toen viel zij, overflelpt vdn (mart,
Haar moeder, nit befchreid, tL voet :
„ Ontfluit uw ffhuldig kind uw hart ;
• Vergeef mij, wit ik bitter boet! " -• Zie voortaaa, kind, flechts beter toe ;
„ Vergeve u God, als lit u doe !
• Gij weec niet hoe ik nog u min ! . . .
• Kom," fprak de moeder, „ fchdap, kom in .'
Wij meenen in beidb onze beoordeelingen getoond to hebben, dat wij opregt zijn, en bijzonder, dat wij ZEER HOo
loopen met den onvergelijkelijken Diehter . Wij becuigen bier
gaarne en openlijk, dat, fchoon wij oorfpronkelijke dichcwerken vats hem liever hadden gewenseht, zijne zeer zeldzame verdienflen bij ons zoo hoog than, dac ook vreemde kleinigheden, door zijne onnavolgbare wijze van behandeling,
to regt nog belang inboezemen, en uit then hoofde iuzonderheid aanbeveling verdienen .

Lesfen over de gexelligeWelvoegelijkheid , door j . C s R. D 0 L Z .
Uit het Hoogduitsch naar den derden verbettrden Druk . Te
Zutphen, bij H . C. A : Thiemei 1820. In kl. 8vo. 2?3 Ble

f :-I2- :

Do autheur is ook

door

zijn ervarenheid
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bekend, -- bet onderwerp en de manier van uitvoering zijn
belangrijk , - en cue man beeft Lien jaren aan dit boekje ge.
arbeid : dit a1les ze-t her voorberigt ; en, vcegt bet er bij,
bet enkel doorbladeren van bet werkje zal een' ieder overtui .
gen , dat bet good en voortreTolijk is . Onze taak was aizoo
Met moefielijk ; wij hadden maar in to zien en to doorblade .
ran, en vonden in 76 paragrafen aangeteekend, waarop een
welvoegelijk gedrag gegrond is, en de voorwaarden tot hetzelve ; waarop dan de welvoegelijkheidleer, in veler-, bijna
fchreven wij daar duizender . lei opzigten gebijzonderd, wordt
voorgedragen, waarvan wij, ter proeve van bet diep naden .
ken des flellers, tien jaren lang, bet volgende, dat ons daar
juist in bet oog valr, goad affchrijven
„ De zindelijke zal alle ocbcenden, of zoo menigmasi bet
• uoodig is, zijn boar behoorlijk kamulen, opdat bet niet,
• gelijk bet haar van den onzindelijken, eene bewaarplaats
• van flroo, vederen, of wel van eene foort van levende
• wezens zij . Hij zal daarom ook nict in de onwelvoegelij .
• ke verlegenheid komen van met de vingers in bet hanr to
• moeten zirten en zich to krabbren . Nnardien lange, met
• vuil gevulde, nagels aan de vingers eene zeer walgelijke
„ vertooning maken, zoo zat de beminnaar der zindelijkheid
de einden der nagels noon over de vingers been laten
• groeijen, mast zorg dragen om ze ten gepasten tijde to
„ korten, Tegen do zindelijkheid en welvoegelijkheid fri1dc
• verder, wel niet her fnuiten van den ueus in bet algemeen,
• wanneer bet door middel van eenen zakdoek, maar wan .
„ veer bet zonder dien, of oak met denzelven, maar op
„ eene to veal geruisch makeude wijze, in bet bijzijn van an .
„ deren, gefchiedc . De zindelijite zal daarom, wanneer hij
„ deze noodzakelijke verrigting, in bet bijzijn van anderen,
• niet vermijden kan, zich daarbij zoo min mogelijk doen
• hooren, ook bet gezigt van anderen afwend=n, en vooral
„ nier de lompheid begaan, na gedane reinigiug, in ziinen
„ zakdoek re zien . Even zoo zal hij ook niet alleen een re
,, fterk niezen, door hot voorhouden van zijnen zakdoek,
,, verhoedeii, mast ook anderen en zichzelven daardoorvoor
• de vuile bevochtiging, die ligt een- gevolg van her heftige
„ onbedekte niezen zijn kan, bevciligen . Zijn fpeekfel zal
• hij geenszins in elk vercrek , -min de eerfle de beste plants
• nanst hem, op den grond uitweerpen, maar , zender iers to
IIOF.ICBI:SCH . 1820 NO . I ; .
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„ laten merken, naar de kwispedoor, zoo er die it, em .
„ zien," euz . enz . enz.
Ziet dear jets van de belangrijke onderrigtingen, die me!l
noodig Weld uit Duitschland voor ons to doen overkomen en
to vertolken ! Wij wenCchen der Nederlandfche natie mot deze vrueht van rienjarige Duitfcht geleerdheid geluk , en voc .
gen er eeniglijk, tot een waardig aanhangfel, nog bij, de
herinnering van den vader van T It I S T R A M, en diens omzig.
tigheid bij de keuze van een' gouveriueur of opvoeder voor
zijn kind, welken hij aanmerkte ais den fpiegel, waarin bet
kind zich van den ochtend tot den avond zon moeten befchouwen, volgens welken bet zijn gelaat en geCtalte, en
misfchien de binnenlle gevoelens van zijn hart, zou moeten
fchikken ; en daarom wilde hij er gaarne een' hebben, die
zoo veel moeelijk overal gepolijst was, en regt bekwanni
voor zijnen zoon, om zich to fpiegelen : -- Dit vend oem
T O B I A S zeer verflandig.
De oude T R I S T R A M beweerde, dat er in alles zekere
draai en bonding van her ligchaam is, welke bewijzen, dat
een man inwendig goed is ; en dat Y T II A G O R A S een man
van letteren was, bleek reeds bij bet opbinden van een' IA .
kebos ; en hij hield flaaude, dat een man van verftand zijn'
hoed niet kan nederleggen ' bij bet intreden van een vertrek,
of denzelven bij bet heengaan opvatten, zonder dat hem iets
ontllippe, hatwelk hem doet ontdekkeu . Om deze redenen
wit ik niet, veer de zorgvuldige man voort, dat de gouver .
neur dien ik kiezen zat voor miju' zoon, zal wezen lispend,
of fcheel, of pinkoogend, of grof van flem, of fluursch van
opflag, of mil van uitzigt ; of dat hij op zijne lippen zal
bijten, of op zijne tanden kuarfen, of door den neus fpre .
ken, of daarin penteren, of dien opblazen. Ook zal hij
Met to fchielijk moeten gaan, of to langznam ; of zijne ar.
men op elkander leggen, want dat is lniheid ; of die bij bet
lijf laten nederhangen, want dat is gekheid ; of die in den
zak fleken, want dat is nonfens. Hij zal ook niet mogen
kloppen, knijpen of tikken met de vingers, of z ine nagels
afbijten of affnijden, of rogchelen, of fpuweii, of opfnui .
Yen, of trommeleri met banden of voeten in eenig gezel .
fchap . Ook zal hij (naar bet voorfchrift van F It A S M U S)
niet mogen fpreken tegen iemand, die watert, of zich op .
bouden over eenige onreinigheden . - Da, is nu wederom zeer
zot,
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Sot, zeide oom TO S IA s bij zich zelven, die, bet eindelijk
Diet langer kunnende uithoudelr, vroeg : Waarom moet hij
Diet liever zijn rondborjlig en edelmoedig en menschlievend en
dapper! flat zal hij ook moeten zijn, antwoordde de eude,
en gaf zijnen broeder de hand, En hierin zal de Heer DOLZ
ook wel van hetzelfde gevoelen zijn . Hij nerve ons maar
Diet euvel, dot wij hem eens bij de ftukken wilden aantoonen,
dat er ook in de welvoegelijkheidsleer meester boven mees .
ter is . Zijn boekje kan, voor zoo ver bet door ons daaruic
medegedeelde betreft, in een' of anderen afgelegen' hoek van
bet Ma Iand misfchien nag wel voortrekeliike dierater;r
doer,

Handleiding tot bet fchrijven van allerlei foorten van BrieYen , en regelen en voorbeelden . Naar den tweeden Druk.
Uit bet Jloogduitsch vertaald door w . G . R E D D I N G I U S,
redikant to Midlurn (in Reiderland) . Te liinfchoteoa, v{d
H. V. Huifingh . 1 .820 . In kl. 8vo . f i . : . :
1l et heugt ons, dat ors nog eenmaal foortgelijk Ilandboekje
ter hand kavam ;-inderdaad, daar vinMn wij bet nog in onzen
prullenhoek ; bet is, zien wij, oorfpronkelijk Hollandsch, en
zag in I8Io teUtrecht, bijj .vAN SCHOONHOVEN,betlic1t .
Wij gelooven, dat bet en vollediger en beter is, en wij zov .
den dus meenen, dat bet gelijkfoortig vreemd produkt, het .
welk ons tin words aangeboden, zonder remands fchade, ge .
beel had kunnen achterwege blijven ; ten zij misfchien des .
zelfs vertaling den weleerwaardigen en zeer geleerden
rediker to Midluni, is Reiderland, eerie aangename verpoozirg
gegeven hebbe van zijnen geleerden en flichtelijkeu tarbeid
vocr bet Midlurs godsdienflig publiett . Dit is waarfchijulijkk
bet geval, en zoodanig genoegen gunnen wij hem hartelijk ;
de boog kan Diet altijd gefpannen zijn ; ieder zljn' fmaakl en
deze foort van fmaak is even weinig onreerend voor eenen Ne .
derlandfchen Geestelijke, als bet Dr . ti U N A S T R O K I U s tot
oneer was , d'kt hij , (die groote man, volgens S T E R N E) in
zijue ledige uren,. een bijzonder vermaak vond in ezelsfisarten nit to kammen, en de doode haven met zijne tanden uit
to trekken, fchoon hij altijd een tangetje in zijn' zak droeg .
In .
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Indien wij ons wdl herinneren, (want wij geven ons den
tijd niet om her op to zoeken) hebben wij, bij de aanme ; .
ding van bet vroegere, flraks genoemdeboekje, voorgefield,
iedere briefwisfeling to bekorten, door, zoo bij her fchrijven
als beantwoorden van brieven, eenvoudig naar dat werkje,
bladzijde zoo of zooveel, to verwijzen, hergene veel tijd,
papier en inkt fparen zou ; en daartoe is ook dit, nu door
den geleerden RED D I N G I U S vertaalde, werkje eenigermnte
gefchikt. Eenigerrnate ; want ook in dezen is bet atndere
werkje vollediger . Voor eenen of anderen domtneen fehoolmeester, die zelf zijnen fchooljongens geenen to lijk goe .
den brief kan in de pen geven , en hen echrer in her opfiel .
len van brieven wit oefenen, is her boekje misfchien van
cenig belang. De tweede drnk in her Hoogduitsch moge een
goed debiet hebben, waarmede wij den ons onbekenden Heer
J . THIEL, to TVeener, gelukwenfchen ; wij gelooven, dat de
Heer U UI SIN G x , to TVinfchoten, zich in zijne rekening op
ssiet weinige koopers en lezers vergisfen zal . Maar wij, die
geen gegeven paard to nnauwkeurig in den bek willen zien,
zullen deze Handleiding bij her Handboekje, flraks genoemd,
in veiligheid zoeken cc ftellen tegen de fpotzuchr van mees .
ter en fchooljongens, aan welke her, lieten wij her flingeren,
welligt zou zijn bloorgefleld .
-
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De Recenfent van S A N D A w's Dichtfluk : De rroulyen t
vraagt verfchooning voor zijne onwetendheid, dat aan bet eerfte gedeelte van zijoen wensch reeds large voldaan, en derhalve zijn verlangen naar eenc tweede nitgave van s A N D A W'S
Gedichten en Redevoeringen overtollig was.
Hij vernatn
zijne dwaling, die ook den Redacteur ontfnapt was, toevallig, maar to laat . Hij verontfchuldigt dezelve darmede,
dat hem die tweede u~tgave nimmer nog onder de oogen
'Awam, hetgene hij, nit hoofde zijnet ingenomenheid met l
war van S A N D A W iS, naauwelijks kan begrijpen, maar alleen wijt aan zijne afgelegenheid van her Rijk der Lerreren,
waardoor hem veel onbekend blijft . S A N V A W zelf zall
bem Itiet kwalijk nenien, hetgene, bij mindere hoogachring
voor lien Dichter, in de pen zoude gebleven zijn . Aan bet
andere gedeelte van zijnen wensch blijf_ de Recei :fom zich
zeer ernflig houden, en wenscht nog bovendien, dat niets,
uic zijue dichtader gevloeid, ergens onbekend of ongezegend zij !

BOEKBESCHOUWING.
Ret Ileimwee. Naar het Iloogduitsch van H I, N 13 R 1$A
STILLING . .Ijle Decl. Te fm lerdam, bij J. C .
. In gr. 8vo . LXXV1, III
Sepp en Zoon . 182o
en 454 B1. f 4 12-- :
'let lust ons , onze Lezers met dit werk wat nader be,
kend to maken , welks vertaling reeds lang door j u N c# .
8 T ILL I N G's vrienden is to gemoet gezien , en he ; .
welk hem den naam van een' Ziener van den eeritert
rang heeft verworven . De nagedachtenis van dezen
zonderiinben en, ja , ook grooten man is ons dierbaar
uit hoofde van het menigvuldig goede, door hem gefticht, en de ongeveinsde Godzaligheid , die hij hens be.
ginfel was en doel . Hem heoordeelende naar den geese
des tijds, op welken hij gewerkt beeft, en den invloed
zijner gef'chiedenis op zijnen geest en hart in het oog host .
dende, zal men hem gewis nimmer kunnen minaclitent
Alles, wat ons van hem werd gegeven, verdiende opmerking en onderfcheiding ; en zelfs zijne Theorie dci'
Geestenkunde - man ergere zich niet ! --heeft hem aatI
de achting des onpartijdigen niet molten onttrekken . at
de man dwaalde, droomde, dweepte,, enz . wie kan da>;
ontkennen ? Maar verdiende hij daarom verfmadirig ,
ulcer dan b . v . de tiViisgeer, evenzeer veer dwa!ing j
droom en dweeperij vatbaar, enkel daarom, omdat MI
een mensch is? o ! Men inoet vooral den man veei kufl •
nen vergeven, wiens leven eene navolging was Vats
Hem, die het land doorging, goeddoende aan alien, e#1
die zeker zijne vrome droomen niet zal ffraffen . W1)
hadden, wel is waar, zijne Theorie a buiten fehade, Wet
kunnen misfen ; maar dan hadden we ook tt n o tt#'S
Rrn1t en Luinz moeten ontberen, een tegengift (dit
onthoude men !) tegen s T I L L I N G en tegen zoo tree>i
r
;Cheer.
nor&nzacH, 1820- No . 14 .
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nieer . Hoe bet wezen moge, noch om die Geestenleere, noch om 's mans profetiin, zij fret alleen de ligt .
geloovige , en de met S T I L L I N G dweepende vrome,
die zijn Heimwee wit lezen ! Elk ontvange bet althans
met achting, die des Sehrijvers Kindschheid, .7ongefingsjaren en Vreemdelingfchap zicb cog gaarne dankbaar herinnert ; een boek, waaraan wij bet laatfte ge.
zang van BELL A DI I hebben to danken, waarin hij be .
tuigt
S T ILL I N G I 'k wit op God vertrouwen,
Hcm beminnen zoo als gij !
En (deze zijn de allerlaatJle woorden, die wij, tot nog
toe, van BELL A M I kunnen)
mijn' God ook vreezen,
En gij zult mijn voorbeeld zijn.

STILLING ! 'k wil

Het Heimwee zal echter to groot en to dour zijn, om
zoo algemeen nuttig to wezen, en derhalve ook om
fchadelijk to zgn ; dat 's eene gerustftelling van belang!
Immers zij, die zl;; ike boekwerken betalen en doorlezen
kunnen, zijn imnmrs mannen, die een gezond en vast
oordeel bezitten, en dos alles kunnen, durven en wit .
len beproeven, en bet goede bewaren! Ergo .
Wij trefen hier eerst eene' oorrede aan'van den Ver .
taler s E
.
Bet belangrijkfte in dezelve is, war hij
zegt van de verannderiing de±es werks, dat uit vier, in
plaats van vijf Deelen beftaan zal, dewiil hij den Sleu .
eel, (bet vijfde Deel in bet oorfpronkelijke) voor zoo
veel die op elk der Deelen betrekking heeft, bij wijze
van Inleiding, telkens zal voorafgeven ; hetgene wij
niet antlers dan zeer goedkeuren kunnen . I-Iierop verhaalt ons s E
, wati Heimwee is , verontfchuldigt dat
woord, en verdedigt de gepastheid van hetzelve, als
naam voor dit gefchrift, dat eens Christens Reize naar
de Eeuwigheid beheizen zal . Dit vinden wij, voor bet
minst , niet noodzakelijk ; maar s E
is uiterst naauwkeurig . Hij geeft verliag, dat hij niet alleen door op •
bet-
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belderingen en aanmerkingen , maar ook door aanwijzin.
gen der Bijbelplaatfen, en door de Griekfche woorden
uit Matth . XIII : 35, ook zoo als ze in falm LXXVIII :
2 ftaan, op bet titelblad in bet Hebreeuwscll to plaat .
fen -- den Nederlandfchen Lezer eenen dicnst bewezen
heeft . Het minst behaagt ons (niet omdat wij Recen .
fenten zijn - o neen ! maar omdat wij Christen - men%
fchen zijn) het overige der Voorrede , waarin s E p p
fpreekt van ziju doel met deze vertaling . Wij willen,
om he : belang der zake, hierop eens hechten . Die van
vroomheid en Godzaligheid fpreekt, mag, of hij Recen .
fent of Schrijver of Vertaler eens werks is, op geenen
anderen toon fpreken, dan die duidelijk leert, dat men
bet met aulus eens is, die de Liefde bet voornaami'e
betlanddeel noemt van den innerlijken Godsdienst, en dat
men afkeerig is van alles , wat , zelfs van verre, zweemt
naar hetgene men wel eens geestelijken hoogmoed plagt
to noemen . Maar flu -- s a p fchrijft : „ hen, voor
„ wie dit gefchrift to vroem zijn mogt, verzoeken wij
„ bun geld en tijd liever aan iets antlers to befteden"
(dan aan dit boek) -- maar, Breeder in Christus!
fchoon gij voor reden geeft, dat ge ongaarne iemand
ergert, is doze toon de cc ht-christelijke wel? En gg
wensclit immers anderen ook in bet bezit van ware
vrommheid ? Wij lezen verder : „ Het zij toejuiching,
„ bet zij fpot en verachting de vrucht zij van mijnen
„ moeijelijken arbeid, zulks doet niets ter zake ." Dat
doet wel veel ter zake ; daarvan hangt immers bet nut,
dat wij tlichten , grootilendeeals af? Zoude bet u niet aan
bet harte pan, als de goede zaak befpot en veracht
werd? ook om. dergenen wille, die zich daarin bezon .
digen? Wie zijn die baatzuchtigen, om wier oordeel
men zich niet kan bekommeren? Het is goed, dat
aE
, uit zijne gelijkenis, dit niet overbrenngt ; bet
ware echter nog beter gezwegen, daar nu iemand den .
ken kan, dat zulke benamingen op cigen' lof nederkomen , en die is nooit welriekend . S E
beflait met
sen' A.postolifchen zegenwensch . Goed en best! Maar
R r

aan

572

8 . STILLING

aan wie? „ Aan u, mime Vrienden I maar vooral aan
„ u , mijne Geliefden," zegt hij .
Vie zijner lezers,
dat is, zoo als wij merkten, zulke, die dit boek niet
is vroom achten, onderfcheidt hij zoo zonderling? Is
dat Evangelisch ? Ms zoo eons een prediker des Evangelies , de allervroomte dienaar van Christus , de gemeente zegende ? Deden dat de Apostelen ? S T I LL I N G maakt ook dat onderfcheid niet , hetwelk , juist
omdat het- vreemd is, meer kan hinderen, dan iemand
nag lief zijn .
De Opdragt des Schrijvers zelven aan den Graauwet,
Man, dien zijne lezers wel nader zullen leeren kennen, en dien hij betitelt : „ Hoogedel Verheven
„ welwijze Heer!" doet onwillekeurig denken aan de
Opdragt van ,lsmus aan zijn' Vriend Hain . Er komt
bier ook een erntlig oordeel in omtrent Boekbeoordeelaren, bij welke het oordeel , dat bij S T I L L I N G he,
ilist, dat van den patroon dezes werks, weinig bekommering baart, en die den GraauwenMan een flaapverwekkend middel wanen to kunnen bijbrengen (bijbrengen?) Daar ons deze fchoen niet past, trekkeh
wij hem niet aan . Wij hebben deze Opdragt aardig gevonden ; rnaar onzen fmaak (de gustibus non disputandum) hinderde toch, bier en daar, een beeld ; neeni
eens : de Graauwe Man zijn' finaitifchen blikfem flin .
gerende op die trotfche Dame, die op haar hinnekend
ros ronddraaft, enz.
Zeer lezenswaardig is de volgende Opdragt aan alle
Heimweelijdende Lezers, enz .
STILLING verhaalt
bier, op zijnen trant, wat hem aanleiding gaf, eerst
tot zoodanig werk, en voorts tot deszelfs naam . Op
zijn achtflce jaar wilde hij al een tweede B v N J A N zijn,
en eene Reize naar de Eeuwigheid fchrijven . Belang•
rijk Nat hij zich uit over de oorzaken, waarom hij naderhand zijn voornemen, deeds behouden, echter on •
uitgevoerd liet . Niet zonder nut zal men lezen, hoe
zalig ST ILL I N G was, toen hij al, wat hij van Godsdienst en Godsvrucht wist, zoo weinig betwijfelde,
als
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a's dat tweemaal twee vier is ; hoe hij twintig jaren to
ilrijden had, toen hij waande de bewijsbaarheid van
hetgene tegen zijne vorige gevoelens overfond to mogen vooronderflellen ; en hoe hij, niettegenftaande dit
alles, een Christen blijven konde . Men moot bier den
vromen man zelven hooren, en achting en liefde zall
elken Christen voor hem innemen, al ware bet ook,
dat men hem in alles niet kon bijvallen , wat hij van
zijne heoefening der Isantiaanfche wijsgeerte zegt, en
hoe hij daardoor tot de volkomenfte zeker]eid vats zijn
geloof kwam . Evenwel aan de befchrijving der Chris .
tens-reizee werd niet gedacht, voordat de uitgever van
S T I L L I N G's Landhuishoudkundige Schriftsn hetn een'
Root gaf ; dat is, een woord, dat als eene vonk op
tondel viel , - en nu befloot s T I L L I N G , zijne eigene proefondervindelijke waarnemingen, door eene langdurige overweging van bet profetisch woord, die h :j
daaruit getrokken had, in verband to brengen . (Deze
woordvoeging laat vermoeden, dat de vertaling bier
niet we! geflaagd is . De Iloogduitfche uitgave bezit
Recenfent niet. De zin is echter wel to raden .) I-lij
bepaalde zijne keus tot den ftiil van den Tristram Shandy van s T E R N .H . Heimwee is de naam van zijn werk
hoe ]anger hoe nioeijelijker words de vreemdelingsreis,
zoodat de Christen, overal uitgelloten, bet heimwee
wel krijgen moet : daarom fchreef hij ook in een album : „ Zalig zij, die bet Heimwee hebben ! Want ze
„ zullen to huis komen ;" en federt werd dit papierenkind zoo gedoopt . Hij wiist verder de gepastheid van
dezen naam aan . Hierbij gewagende van zulke, die
de Christelijke kerk met den wijn derBabylonifche hoer
willen drenken, voegt hij er een woord bij over Openb .
XVII : 5. Indien alle lezers der Letteroefeningen dat
woord verftaan, dan zijn er meer uitverkorenen, dan
vader S T I L L I N G dacht. De verborgenheid dier hoer,
die elk moet tegenwerken , en die Inisfehien weldra
openbaar wordt, Nat over tegen de, in heerlijkheid
uitblinkende, verborgenheid van bet rijk van Jezus,
die echter zeer onderfcheiden is van de verborgenheid
der
R r 3

574

He STILLING

der Godzaligheid, i Tim . III : i6, dewijl zij eerst zal
geopenbaard worden, als Hij in zijne heerlijkheid verfchijnt . Elks verpligting, om deze verborgenheid van
bet Godsrijk to bevorderen , words ernftig aangedrongen. Het Heimwee geeft de wijze op, hoe men dat
moet aanleggen . „ Die bet vatten kan, zal bet vat •
„ ten," zegt S T I L L I N G ; „ maar wij zullen ons niet
„ to veel aan den vijand bloorgeven : hij , die met verborgenheden aangevallen wordt, moet zich ook met
•
• verborgenheden verdedigen : zulks is dan ook de re• den, waarom men dergelijke verborgenheden nidt
• openbaren kan ." Nadat S T ILL I N G de Ridders der
orde van bet heilige kruis vermaand heeft, om niets to
doen, dan op bevel van hunnen Grootmeester, waarfchuwt hij , laat{lelijk , tegen die lantaarnopftekertjes
en lampmannetjes , de harizeers onzer dagen, die, onder anderen, waken, dat de Romeinen niet komen, om
land en yolk to veroveren, en juist door dat waken den
zoogenoemden Romeinen ter prooije worden . „Ja waar„ lijk," roept hij uit, „ den Romeinen - wie dit
• leest, maar ook vertlaat, lette er op ! Ik heb bet ge• zegd, en mijne ziel gered ! " - Om foortgelijke verborgenheden, ware bet wel to wenfchen, dat men bier
eene dagteekening laze . Het is zes en twintig jaren,
meenen wij , geleden , dat s T ILL I N G zoo fchreef.
Zoo uitvoerig wilden we eens bij bet Voorwerk van
dit zonderlinge boek zijn, om er de aandacht onzer Le .
zers op to vestigen . Wii gaan over tot een verf ag van
den inhoud dezes Deels . Hetzelve behelst vier Boeken, waarop de Inleiding, of Sleutel, voorafgaat .
Men moet eerct die Inleiding lezen, om elk Boek to
verftaan, en dezelve gelladig raadplegen : wij zouden
ze, in plaats van Sleutel, die ons de deur eenmaal opent,
en dan brengt, waar wij zijn willen, liever anders, b .
v . bet licht op den kandelaar, noemen , dat men telkens,
ter befchouwing van s T I L L I N G's beelden, behoeft
omhoog to houden .
lu bet tertle BOA vindt men :
1 . Dc
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rp . De opwekking van bet Heimwee door den armett
redikant . Voor Christiaan was de Licfde tot den
Naasten de opwekking van bet Heirnwce, onder bet
wijs beftier zijner Ouderen . Ernst Gabriel van Oos.
tenheim is zijn Vader . Dit beteekent de voorbereidende
Genade, om derzelver ernst, Goddclijke kracht, en
corfprong nit bet eeuwig Oosten. Met deze werkt al .
tijd, op hare wijze, de Moeder mode, die aan bet
klokje of de fchel trekt , zoo dikwijls er eene nieuwe
toedragt van zaken begint . Zij is de M.oe ?erl ;ike Yoor .
.zieniglieid, die, vooral bij menfchen van hooge roe .
ping, fleeds opmerkzaam is en maakt op elke verande,
ring in de Goddelijke leiding of Heimwee-refs . De
Vader voedt op zonder dwang, vooral werkende zoo,
dat alies bij zijn l>ind als van zelf komt, hoewel bet
buiten hem eigenlijk niets vermag . Belangrijk inderdaad
is de opmerking, dat door metaschlievende weldadigheid de overgang tot bet werkdadig Christendom ge*
makkelijk gemaakt words . Daarom verfchijnt bier de
acme redikant, tevens een voorbeeld des lijdenden
Christens ; en zijn toefland, Christiaan bewegende,
was voor hem, hetgene eens een muggenlteek was voor
de Keizerin ELIZABETH, eerie allergewigtigfte en
yeel beflisfende verandering, waarom dan ook ziiue
Moeder aan de fchel trok . Men Ieest met genoegen de
redding des armen mans door Christiaan ; terwiji men
met hem nieuwsgierig gemaakt is naar
ao . De gefchiedenis met den Rotsbewoner . Ben geest
verfchijnt op den muur van een' Rotsburg , ( Gods geestelijken tempel op aarde .) Die geest beet Urania Sophia
van Edang, d. i . de Hemelfche wijsheid en genade .
(Edang, van achteren of gefpeld .) Eenzaam wandelt
deze op die verhevene ruine, bij den day, dat is, on .
zigtbaar bij bet licht der nieuwmodifche Filozofie ;-maar,
laat zich bet verftand eerst door de zon der Geestenwereld doorgloeijen, eer bet zelf verlichten wil, dan,
bij dat licht der maan, is Urania zigtbaar . De gewone
mensch houdt hair voor een fpookfel , dat men niet kan
a.
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iiaderen dan door den dood . Christiaan's Vader onderhoudt hem , in eene tulle landflrcck, werwaarts hij hem
geleid heeft, (de mensch, die den weg der heiliging
inflaat, moet buiten bet gewoel der verfijnde zinnelijkheid zijn) over den herfstdood en bet heimwee der natuur, en doet hem dat verfchijnfel naderen, ontmoeten, kentien, De voorbereidende Genade den mensch
vatbaar gemaakt hebbende, wordt hij met de waarheid
van den Godsdienst vertrouwd . Ben groote hoop, allen
xnannen, hebben bet over dat verfchijnfel heel druk ;
en bet gerucht verfpreidt zich , dat bet de geest is van
cen' overleden' Burgemeester, of dat bet een fpotboef
is, (Bijgeloof of Huichelarif.) Velen zien bet aan ;
maar daarbij blijft bet . Christiaan nadert , met zijn' Vader Urania, en, haar zijn I-Icimwee geopenbaard hebbende, wordt hij tegen alle bezwaren bemoedigd, onder anderen met deze woorden : , Gij behoeft maar on„ veranderlijk to willen, zoo kunt gij zeker ." Hem
wordt geboden, na zeven dagen voorbereidens, op den
dvond van den zevenden dag allcen terug to komen, om
haar onderrigt to vernemen . Het ;evental herinnert de
S61ieppingj zoo beet ook 's menfchen heiliging . Chris
tiarxn overpeinst drie vragen, die hem zijn Vader op •
geeft . Waarom heb ik bet Heimwee? \Vat houdt mijne
tleiging naar bet Vaderland zoo gefpannen ? Hoe zal ik
to huis komen ? Zijn geest moet daartoe gezuiverd work
dcn van bet aardfche, om zich zoo op to heffen, en
rich, in zijn wa r Vaderland, to gen zing vel r kran,
ken, uit to zetten I enz . (want Christiaan is ten werkwig in bet rijk der waarheid beftemd .) Na een tusfchenbedriif, op den avond van den zesden dag, eene ver •
tooning der onfluimige natuur in den herfst , f'rekkende
alleen, om, aan den avond van den tegenwoordigen
zesden grooten werelddag, 's Heeren dienaren voor
ziine komst to berei ien, wordt de plegtigheid van den
zevenden dag verhaald, op welken Christiaan met den
tiaam Fugevrius (welgeboren) ingew1jd words . Verbazend zinnebeeldig is deze geheele inwijdingsgefchiedenis ,
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nis, in welke alles zijne bepaalde beteekenis heeft, en
Eugenius zijnen geest en vuurdoop ontvangt . Men
moet dat in bet book zelf lezen, en zal dan althans
Eugenius is nu
S T I L L I N G's vernuft bewonderen .
een Kruisridder ; want one tijd vordert niet alleen
Christus-belijders, maar ftrijders, hefden, die met
waarheid, geduld en liefde oorlogen . Na eenige aanmerkingen en wenken enz . (van welke STILLING
zegt : , die ik elk verzoek wet in acht to nemen, en
„ dan to paard gefftegen, want vooruit is de weg")
leest men
3° . De onderneming der reis zelve . Gelijk overal,
bier is bet bijzonder duidelijk, S T I L L I N G's fchriften
en zijne gefchiedenis hangen aaneen . Zij gaan naar
Frankfort. Wie? Bugenius en zijn bediende Hans
Eerlijk : doze is bet eerlijk, regtfchapen temperament,,
zoo als vooral den Kruisridder past. Gelijk bij elken
Christen, bij hem vooral komt bet op een' bediende,
die dikwijls meer invloed heeft dan hij mag, op bet
temperament , veel aan . De reis is aangevangen , d . i .
de beoefening der Evangelieleer . Bij den eerften inkeer
in zich zelven fmaakt die reiziger at de vreugde, welke
de bewustheid der veiligheid aanbrengt, bier onder bet
beeld der eer/le nachtherberg voorgeReld . Maar flu
4° . De Graautive Man in de herberg. Deze is de
tuchtigende Genade, of bet Geweten, die de leidsman
wordt des reizigers, door wien nu beide Ouders bun
beftier uitoefenen . De Kastelein, bij wien men aan
tafel gaat, is de oude mensch . Bij hem is een Advo .
caat, de Ligtzinnigheid, des zondaars gevolmagtigde
en verdediger ; een 4mbtman, de heerfchende Hartstogt van den onbekeerden toefland ; een Seeretaris, of
Geheimfchrijver, bijziende, kortzigtig, alles door eels
kijkglaasje naar zich toe halende ; deze is de flangenlist,
van welke zich de zondige hartstogten bedienen ; een
Koopman, de Woekerzucht ; een Hesfisch Ofcier, de
natuurlijke Edelmoedigheid ; en 4nonymus, een aan
Eugenius nog onbekende olicie- beambte der Voorzie .
It r 5
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nigheid, der tuchtigende Genade tot hulpe toegevoegd .
Alleen de Graauwe Man eet niet mede ; wel ilnonymus'.
Hiervoor wordt rcden gegeven . De eerfle is alien tot
fchrik, en door zijne ontdekkingen verwijdert hij Geheimfehrijver, Ambtman, Koopman en fldvocaat . De
Ilesfifche Ojficier wendt zich vriendelijk tot den Graauwen Man, die hem zijne waardigheid (laaft door de
berinnering van de edelfl ;e verborgene daad, die hij be .
dreve had, en door de openbaring van een Gode al .
leen bekend zieisgeheim . Ook de Waard gaat, zoowel
als deze, been . Hij wordt echter van den Graauwen
Man betaxld, met eene bijgevoegde vermaning tot
meerdere weldadigheid . Eugenius verflaat niets van
bet gefprek tusfchen llnonymus en den Graauu'rok,
nadat deze hem bevolen had, wat hij in bet vijfde Art .
ten uitvoer brengr. Recenfent kan niet nalaten, alien
naar dit tooneel in de herberg to wijzen . I-let hart des
aanvangenden Christens is nu gereinigd van alle zondige hartstogten ; de Moederlijke Voorzienigheid flaat
we6r aan de fchel . tiVat zal bet nu zijn ? De reine
menfchenliefde moet uit Karen druk bevrijd worden,
en in een' kring van werkzaamheid gebragt -- aan zulke trekken erkent men S T I L L I N G'S hart, en eerbiedigt hem . Men leze vooral
5 o . De gefchiedenis van Gerold's Tf7eduu~e. Deze is
de reine, zuivere Menfchenliefde . Zij was gehuwd met
Gerold, bet natuurlijke Vertrouwen op God . Maar de
Wmbtman, (en nu wordt bet verwijt, hem door den
Graauuwen Man gedaan , opgeheiderd) de zondige Hartstogt , was aan bet geluk dier beide gevaarlijk geweest . In
des 1Imbtmans ziel was de edele neiging tot menfchenliefde vervormd tot die van den wellust . V66r Gerold's
huwelijk had cce Arnbtman die fchoone onfchuld, maar
to vergeefs, belaagd , en voorts verdrukt . Hij teunde
op zijn' Schoonvader, bet Vernuft, Minister van een'
hbrst, afwezig in dienst als Generaal ; die zedekunde,
die, als hoofd, flaat aan de legermagt der valfche verlichting, en alles door vernuft en hartstogt, Minister
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en ,fmbtman, in zijn eigen land, regeren liet . Door
een' Sluipsnoordenaar, Geldzucht, had de 4mbtman
naderhand den man van Gernholda doen ombrengen,
en uit Karen boedel vernietigd een bewijs van eene leeningvan ioo carolinen, aan dien moordenaar eens door
Gerold gedaan . Toen Eugenius to Reinheim bij den
redikant (bet Evangelisch gebod der liefde) zich bet
ongeval van vrouw Gerold verhtlen liet, klaagt zich
daar de moordenaar zelf aan, verbrijzeld van boetvaardigheid ; een onbekende brengt ioo carolinen, en men
verneemt, dat de Minister gevangen, en 's ifmbtmans
buis bezet is . Hierop volgt
6° . Een geval met een' good. Hans Eerlijk vertelt
bet aan zijn' Heer . Deze good (men moet zijne ruiling
van een paard voor een horologie enz . zelf lezen) be .
teekent de voorzigtigheid der flange, den Christen zoo
onontbeerlijk, als de flangenlist niet to dulden was .
7° . Het afgelegen huis van een Zwitfersch Mennoniet . Een kind (de Voorzienigheid leidt tot haar groot
doel dikwijls door de geringfte middelen) overhandigt
aan Eugenius een briefje, waarin hij zijn' naam en bet
bevel las om dat kind to volgen . Dit briefje van de
Rotsbewoners, Gods genadewerkingen, zoo befleld, is
veilig. Men volgt, tangs een' weg, dien men zelf
niet zoude hebben verkozen, en moet wdzen in een
huis, daar Eugenius zich bijna fchaamde to gaan . Zelfverloochening en nederigheid moet geleerd worden .
I-lier woonde Urania met haar' Vader, eenzaam, 1±i1,
een huisgezin geheell uit de mode . Een tnelsje van
Griekfche houding, maar aan een fpinnewiel, zoo ziet
er de Hemelfche waarheid bij den eerflen opflog uit, en
de oude Zwitfer, bet zaligmakend geloof, maken grooten indruk . Urania verbindt reeds Eugenius aan zich .
De Zwitfer, bet geloof, de lamp op tatel zettende,
gaat voor bet zinnelijk vernuft een licht op , dat niemand kan behagen , maar elk, die niet reeds zoo als
Eugenius is voorbereid, zoude doen terugbeven . Ware
bet anders, elk werd dan terfl:ond Christen . Maar BEu .
ge.
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genius Nat de proef, om bet zinneli~ke to verloochenett
om bet zedelijke fchoon, door, en ontdekt dan toch de
Hemelfche fehoonheid van Urania . Want hetzelfde
kind bragt hem een' brief, waarin hem geraden werd,
zich door haar de oogen to laten genezen , en haar ten
hnwelijk to vragen . Het gebeurde . Wetende, dat bet
masker des doods leven en £choon bedekte, vroeg en
verkreeg hij haar woord . Hier is den reinen alles rein .
De nachtrust van Eugenics en zijn ontwaken verbeelden
den vrede des gemoeds en de ware verlichting van hem,
die de waarheid vindt, en zich door bet geloof laat
wekken . Hij wordt plegtig door de waarheid, die hem
tot Kruisridder gezalfd en gedoopt had, zoo verlicht,
dat hem nu alles in deszelfs ware gedaante voorkomt,
enz . enz . Van Urania affcheid nemende, die hem altijd, waar bet . behoeft, zal nabij zijn, zet hij de reize
Voort .
Ook bier heeft meer dan ddne bijzonderheid opzigt
tot elken Christen, en bepaalder tot de door S T I LL I N G zoo genoemde Kruisridders ; maar ook profeti •
fche bedoeling, van welke de vrome man niet meer dan
wenken geeft, zoodat Eugenius b . v. ook de Kerk be .
teekent, de inwijding door de Rotshewoners de Her .
vorming, en de verloving met Urania op de Christenheid in de eerfle helft der tide Keaw ziet .
(Bet vervolg en fot hierna .)

Tijdrekenkundige Yerhandeling, dienende ter bevestiging en verklaring van eene tijdrekenkundige Tafel
voor de Gefchicdenis der Israelieten en andere Azia •
tifche Volken, vergeleken met die der Grieken en
Romeinen, door J . T E R E L H+W IJ K, A . L . 2W. ,
7. U. er hil. Dr . Te Zwolle, bij Clement, de
Vri en van Stdgeren . ISIS . In gr . Svo . VIII en
30o BI. Te .zamen f 4 -16 -
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met veel lof had betoond, in eene Verhandelifig over
de Maten, Gewigten en Munten der oude Volken,
waarvan wij in I$iv kortelijk verflag gegeven hebben,
levert hij ons eene tijdrekenkundige . Verh.andeling en
Tafel, welke beide, bij elkander behoorende, een nieuw
blijk zijn van zijne uitttekende en prijzenswaardige werk .
zaamheid in cen duister en moeijelijk vak . Opmerkeljjk
is bet, dat, in ttn en hetzelfde jaar 1 ,818, twee gelijkfoortige werken over het aangelegen onderwerp der
Tijdrekenkunde in ons vaderland en in onze moedertaal
uitgekomen zijn, die beide de onvermoeide vlijt en-naauwkeurige behandeling, welke de Nederlandfche Geleerden kenfchetfen, op bet roemrijkst aan den dag leg. Wij bedoelen, namelijk,den TUdmeter, of beknop,gen
te Tijdlijst der gevijde Gefchiedenis, opgefteld door r .
B o s V E L D, welke, met bet eerfte Deel der Bijlagen
over de tijdrekening der Egyptenaren, na 's mans flood
uitgekomen, en dit jaar (1819) in dit Maatrdwerk reeds
behoorlijk aangekondigd en naar waarde aanbevolen is .
Beide hebben dit in bet bijzonder gemeen, flat zij niet
vroeger opklimmen dan tot bet jaar van Abraiianis geboorte, omdat v66r lien tijd de tijdrekening veel to onzeker is ; dat zij, nagenoeg, bij hetzelfde tijdvak ophouden, dewijl T E tt E L T W IJ K niet verder gaat dan
tot de verwoesting van .Jeruzalem door de Romeinen,
en B o s v E L D, fchoon eenige jaren verder gaande, bet
echter niet verder brengt, dan tot aan bet einde der
eeuw, waarin die verwoesting voorviel : beide, eindelijk , berekenen de jaren naar onze tijdrekening, als zijn .
de die berekening voor ons Christenen de eenvoudigffe
en natuurlijkfie, en rekenen dus , tot aan bet begin dier
tijdrekening, achteruit, bepalende telkens bet jaar v66r
die tijdrekening, tot hetwelk zij de geheurtenisfen bren .
gen . Met dat al is er in bet oogtnerk der beide Schrij .
vers, zoowel als in hunne behandeling, een zeer groot
onderfcheid . B o s V E L D bepaalt zich in zijn' Tijdmeter tot de gewijde Gefchiedenis, en behandelt dezelve
met eenige uitvoerigheid ; terwijl hij flechts hier en daar
lets
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lets van de ongewijde Gefchiedenis er in aanroert, en,
voor zoo verre deze van belang is voor de tijdrekening
der gewijde Gefchiedenis , dezelve in bijlagen uitvoetrig
bearbeid heeft ; gelijk blijkt, niet alleen nit bet boven
aangetogene, maar ook uit bet andere Deel, eenigen
tijd naderhand uitgekomen . TER E L K W IJ K'S ogk
merk ftrekt zich verder ult . Hij leert niet alleen de tijd,
rekening van de gefchiedenis der Israelieten, maar ook
die der gefchiedenis van andere Aziatifche volken, met
vergelijking van de gefchiedenis der Grieken en Romeinen : en dit levert hij kortelijk, en brengt hij, als ware
bet , onder bet oog in zijne tijdrekenkundige Tafel ; term
wiji hij, al wat hij noodig oordeelt, met gepaste uit .
voerigheid bevestigt en verklaart in zijne tijdrekenkun.
dige Verhandeling . Ook komen zij beide niet overeen in
de berekening der jaren, gelijk al in den beginne blijken
kan, dewijl B o S V E L n bet jaar van Abrahams geboor.
to ftelt in bet jaar 2317, en T E R E L K W IJ K in bet
jaar 1997, vbbr de Christelijke tijdrekening ; een verfchil, dat niemand, der zake eenigzins kundig, zal
bevreemden, daar er, met alle tnogelijke moeite, altijd
lets onzekers in de oude tijdrekening gebleven is en
blijken zal .
Dan, Mat ons ook iets meer bepaalds en bijzonders
opteekener., betreffende de onderhavige Verhandeling
en de daarbij behoorende tijdrekenkundige Tafel . In de
Verhandeling wordt, in 15 Hoofdftukken, gefproken
over de jaren en jaartellingen, - over de verdeeling
van de Israelietifche gefchiedenis in tijdperken, en derzelver verbinding met de gemeene jaartelling, - over
bet tijdperk tusfchen Abrahams geboorte en den uit .
togt der Israelieten nit Egypre,-over bet tijdperktusk
fchen den uittogt en Tempelbouw, -over bet tijdperk
tusfchen den Tempelbouw en de verwoesting van Jeruzalem door Nebucadnezar, - van de oude tijdrekening
der Grieken,- over de tijdrekening van bet E?yptisch
Rijk, - van de Asfyrifche en Medifche Rijken,
van bet l3abylonisch Chaldeeuwfche Rijk, - van de
over.
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overblijffelen der tijdrekening van de Tyriers, - van
bet Rijk van Lydien, - van bet erzifche Rijk,
over de tijdrekening der Israelieten, van de Gabyloni .
fiche ballingfchap, tot den dood van ,Alexander den
Grooten, -over de opvolgers van Alexander in Egypte en Syrie, en de eertte Romeinfche Keizers, - eindelijk, over de tijdrekening der Joden, van den tijd van
Alexander den Grooten, tot de verwoesting van Jeruzalem . Al deze ftukken worden , overeenkomftig des
Schriivers ho fdoogmerk , tijdrekenkundig behandeld,
met invlechting, -echter, bier en daar, van belangrijke
gefchiedkundige aanmerkingen en uitweidingen, waar
dit to pas fcheen to komen . Op deze i5 Hoofdftukken
volgt nog een 16de , hetwelk de inrigting en bet gebruik der tijdrekenkundige Tafel opgeeft ; en dit brengt
ons dus van zelf tot eene bijzondere befchouwing derzelve .
De Heer T E R E L K W TJ K, dan, had, geli;k hij
zelf betuigt in zijne Verhandeling, bl . 295 en volgg.,
een groot gebrek opgemerkt in bijna alle tijdrekenkurdige Tafels, welke tot nu toe in her licht verfthenen
zijn ; dat daarbij, namelijk, geene juiste verdeeling,
naar eene vaste fchaal, is in aclit genomen, maar gelijke tijdperken dikivijls daarop eene ongelijke ruimte
bellaan , naar mate der daarin voorkomende gebeurtenis .
fen . Dit gebrek heeft hij in zijne Tafel getracht to vermijden, en dezelve naar eene vaste fchaal ontworpen,
Daar hij van gedaehte is, dat men thans, vooral nadat
de invoering van bet metrieke ftelfel van Maten en Gewigten in ons vaderland befloten is, alle fchalen, zon .
der eenige uitzondering, van den meter of elle behoort
to ontleenen, heeft hij aan elke eeuw de lengte van
eenen decimeter of palm gegeven : een jaar bevat dus
de lengte van een' millimeter of ftreep, en de meter of
elle is aan loco jaren gelijk . Elke gebeurtenis is, zoo
veel mogelijk, geplaatst tegen her jaar, waarin zij
voorviel, op de naast de Tafel gevonden wordende
fchaal. De regeertijden van onderfeheidene opvolgingen
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gen van Koningen zijn door gekleurde lijnen aangewezen, en de ]evens van eenige vermaarde mannen, zoo
veel de ruimte toeliet, door enkele lijnen . Deze inrigting kwam hem voor de beste en tot bet oogmerk meest
gefchikt to zijn , dewijl alles daardoor met eenen opflag
van bet oog, zonder eenige moeite, kan overzien
worden .
Wij belluiten, om kort to gaan, dat dit werk, zelfs
na den . Tijdmeter van n o s v E L D, geenszins als overtollig of onnut kan befchouwd worden . Afzonderlijk
is bet van groot belang voor de ftudie der nude Gefchiedenis in bet algemeen , en , bij bet, overeenkomftig zijn oogmerk, meer bepaald werk van B o s V E L D
gevoegd, vult bet datgene aan, hetwelk tot de fiudie
der oude en algemeene Gefchiedenis kan gerekend worden to behooren .
Tijdrekenkundig Schoolboek , dooi J . T E R E L K W IJ K,
A. L . M. , .7. U. et hil. Dr . En : 4ltoosdurende
Almanak voor de Yuliaanfche en Gregoriaanfche, of
oude en nieuwe Stijlen : tot dit Schoolboek behoorende ; door denzelfden . Te Zwolle, bij Clement, de
Vri en van StBgeren . 1818 . In ki . 8vo . VIII, 84
en 2 1 Bd. Te zamen f :-14- :

W ij laten de korte aankondiging dezer beide in den
deeltje uitgegevene en tot elkander behoorende ftukjes
terftond volgen op de meer uitvoerige vermelding der
tijdrekenkundige Verhandeling en Kaart van den Heer
TER
E L K W IJ K, als zijnde vermaagfchapt in onder .
werp, fchoon verfchillend in bedoeling . Daar er nog
geen volledig Schoolboek is over de Tijdrekenkunde,
heeft de in dat vak zoo kundige man zich de lastige,
doch lofwaardige moeite getroost, om kort en duidelijk bijeen to brengen bet voornaamfte, tot de kennis
daarvan behoorende, met bijvoeging van een' altoosduren-
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renden Almanak . Indien, gelijk wij wenfchen en ho .
pen, dit werkje genoegzaam getrokken worde, is de
Schrijver voornemens, bet noodigtte over de Joodfehe
en andere jaarvormen, hetwelk hij, om de palen, die
hij zich had voorgefchreven, niet ver to overfehrijden 0
thans achterwege heeft gelaten, naderhand uit to geven . Deze zullen dan nuttige bijdragerl tot het onder •
havige werkje zijn .

T'erhandeling over de Typhus, welke, in den heldtogt
van i8i5, bij het iJle fIrmde-korps der Nederland*
fche Armee heerschte ; alsmede omtrent de verfchijnfelei en gcneesWijze eener ziekte, veroorzaakt na
voorafgegane zware xiekten door afwijkingen in do
dieet : benevens eene Waarneming over de Tetanus.
Door Doctor B E C K E R s, G/Icier van GezondhFid
der lfie Klasfe . Te Utrecht, bij S . Alter . In gr.
$yo . XV1 en 157 iil- f e- :- :

H et grootile en tevens belangrijkfle gedeelte

dezer
verhandeling loopt over de verfchijnfelen en de genees .
wijze eenet ziekte, die na voorafgegane zware aiek+
ten door afwijkingen in de dieet onttlaat, en over een o
waargenomen' tetanus . Hetgene de fcbrijver in bet
eerfte gedeelte der verhandeling over - den typhus zelven
zegt, voegt, hoe belangrijk en hoe waar op zich zelf,
weinig tot onze kennis dier gevaarlijke krankte . Zoo.
veel meeiien wij uit zijue aanmerkingen en waarnem
mingen to molten opmaken, dat in dezelve de herfenen,
en vooral de ingewanden van den onderbuilc , het fterksc
waren aangedaan . Wij zouden die aandoening bijna als
eene op ontfleking gevolgde verfterving aanmerken, in .
then wij niet wisten, hoe twijfelachtig do teekenen van
plaats gehad hebbende ontfteking zijn , en hoe dikwijis
men voor een gevolg van hevige ont(leking houdt, bet .
gene een gevolg van den dood , eh de daardoor veroorSOEKBESCH . 1820. No . 14.
1 s
zaak•
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zaakte outmenging der deelen, is . trVii zien ook, dat de
fchrijver Diet zoo in elken typhus cene ontileking ziet ,
als velen dit thans wel doen, en dat hij, hoewel to
regt twee tijdperken onderfcheidende, waarvan het eerfle ontilekingachtig is, en eene ontflekingwerende bebandeling vordert, echter het tweede tijdperk als Diet
ontflekingachtig aanmerkt, daarin prikkelende en bederfwerende middelen aanwendt , en , naar zijne verzekering, met een gelukkig gevolg .
De ziekte, waarvan de fchrijver voorts fpreekt, als
tit eene afwijking in de dieet ten aanzien der fpijzen
ontflaande, welke zeer dikwijls in hospitalen wordt
waargenomen, fchijnt eene gastrifche koorts geweest
to zijn, welke niet zelden in typhus overging, zoo als
de behandeling ook uitwijst .
Eene waarneming, betreffende een' hardnekkigen tetanus, na eene wonde van den linkerduim, befluit dit
werkje . De algemeene aandoening van het zenuw- en
fpiergeflel ontflond door gemoedsaandoening, maar werd
door de wonde onderhouden. De Stutzfche geneeswijze voldeed bier volkomen . Deze waarneming bewijst
echter, dat men Diet to fpoedig moot ophouden met het
toedienen van opium, dat men hetzelve en de alkalien
in korte tusfchenpoozen moet toedienen, en dat, zoo
er eene wonde aanwezig is, men dezelve met alle moge7yke oplettendheid onderzoeken en behandelen moet .

Gezantfchopsreis naar, en Befchrijving van het Koningrijk Kabul, en naburige Landen en Volken,
door MOUNT STUART EL HINSTONE, In 1303
Engelsch Gezant aan het Hof van Kabul . Ilet Engelsch vrij gevolgd. Te Haarlem, bij de Wed . A.
Loosjes, z . In gr. 3vo . I/ie Decd SIG, Aide Deed
ag,z Bl. f $-g- :

D e veroveringep der Britten op het vaste

land van
In .

E L
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Indie zijn geenszins nutteloos geweest voor de weten-

fchap .

Behalv'e, de groote ontdekkingen van w. J o •
en andere Geleerden der Maatfchappij van ealcu£t?3, hebben wij belangrijke berigteii
van de naburige tanden - van Ava door s y M E s , vats
Boutan en Thibet door T uR N E tt, van erzie door
MALCOLM, MACDONALD KINNEIR
en MO*
It I ER, van Betudfjistan door
o T T I N G E R, van dd
Sieks door IA A L C o L at - ontvangen , en worden nu in
deze keurige Reis naar een zeer,weinig bekend Gewest
overgebragt, naar bet Koniugrijk Afghanistan, of bet
land der Afghanen, een Mohamraedaansch Volk tusfchen
AM en erzie, hetwelk de hooge bergen van den wes .
telijken Imaus bewoont, en in bet begin der achttiende
Eeuw, onder MIR-wEls en MAC HMUD, zelflt
erzie veroverde, tot bet, door N A D I E R s c II A Il
overwonnen, nogtans van erzie onafhankelijk bleef,
en onder A H M L D en Z E MAN S C H A H geene kleine
rol in de omwentelingen van Indie gedurende de act to
tiende Eeuw fpeelde . Natuurlijk was de aanleiding tot
deze Reis, ondelnomen door een kostbaar en talrijk
Gezantfchap , niet gebeel wetenfc'happelijk : de bees
voor ondernemngen der Franfchen, misfehien met de
Rusfen (na deli Vrede van Tilfst) vereenigd , naar Indie,
deed den Heer E L 1-11 N S T 0 N E naar dat 'Gewest aff
vaardigen, alwaar eene kort daarna gevolg :je troonsome
wenteliog zijne bemoeijingen fchijnt verijdekl se hebben ; fchoon ook bet gewaande gevaar met den kort
daarop gevolgden omkeer van zaken in Europe ver•
dween .
Het is waar, hetgene de Vertaler in zijne Voorrede
zegt : behalve etkele befcheiden van B E R N I E It , it R vs I N S K I , en de (meer uitvoerige) berigten van den £itgetschman h o R S T E R, bezaten wii niets over bet mag.
tige, door 14 miltioenen zielen b'ewoonde, Konif g•
rijk der Afghanen. Maar des to vollediger wordt dezit
gaping in dit werk aangevuld , hetwelk met flog e6*
Deel volledig zal zijn . Na een onde'rhoudend vefflag
N E S, C 0 L E B i2 0 0 K E,
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der Reize, (bl . 1-r42) heeft -de Schrijver, volgens
eene zeer goede fchikking, al de aardrijkskundige, f1atistieke, gefchied-, natuurkundige en ethnographifche
berigten omtrent bet Rijk der ~4fghanen in afzonderlijke
Hoofddeelen bijeengetrokken, en dus een niet alleen
belangrijk, maar ook aangenaam geheel geleverd ; terwijl de berigten in de meeste Reisbefchrijvlngen, tusfchen de lotgevallen der reizigers ingevlochten, bet
verhaal afbreken, en zich toch minder in bet geheugen
prenten .
Wij than waarlijk, bij den overvloed van bijkans geheel nieuwe floffe , verlegen , hoe den Lezer dit boek
to doen kennen . Een doorloopend verflag van alles
zou ons veelt ever afleiden, en ons befiek geheel to
buiten gaan . Wij zullen ons dus voornamelijk tot bet
reisverhaal zelf bepalen, en daarna van bet grootfte deel
des werks -- • de land- en volksbefchrijving - eenige
kenfchetfende trekken opgeven . De reizigers kwamen
uit Indie in de groote woestijn, die zich nit Arabie,
de kusten en bet midden van erzie tot bij den Indus
uitflrekt, en, aldaar door Tind afgebroken, achter hetzelve op nieuws van bet zuidwesten naar bet noordoosten eenen natuurljken voormuur tusfchen Indii en
dfghanistan vormt . Eerst is bet land met flruiken bedekt ; dan ziet men naakte zandheuvelen van ao tot 100
duet hoog, door tallooze ratten en wijde ezels bewoond . Elders is de woestijn eene vlakte van hard en
dor Teem, dat onder de hoeven der paarden als eene
plank klinkt . Te midden dezer woestijn vindt men nog .
tans verfcheidene groote fteden, vooral Bikanier en
Choerog (Tfchuru) , doch ook ellendige plaatfen , zoo
als uggul. Hier en daar ziet men eenig groen tus .
fchen de heesters. Het water is op fommige plaatfen
30o voet onder den grond, en wordt getrokken nit
putten, die flechts 3 voet middellijns hebben ; daarbij
is bet brak en fchaarsch ; doch groeijen er watermeloenen in overvloed, van 3 of 4 voet in den omtrek . De
gemeene inwoners dezer Ltreken heeten jauts (Dfjauts,
Dfcha-
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Dfchaten), en zijn mismaakte en diep armoedige, trage
menfchen ; de hoogere klasfen altijd dronken van opium .
Men ziet in deze woestijn bet bekende verfchijnfel van
bet mirage, of bet optisch bedrog van meren of rivieren vol water to midden der woestijne. Deze woestijn
is ten oosten bepaald door bet Rijk der Britten in Indie,
ten noorden door bet gebied der Sieks, en ten westen
door Afghanistan, of bet Rijk van Kabul, waartoe ook
Multan behoort . Geheel verfchillend is bet karakter
der bewoners van haren oosteliiken en westelijken zoom :
dth r, in eene 'brandende luchtflreek en effene vlakten,
de lijdelijke, onderworpene, befchaafde, dock valfche
flindees ; bier, in een koeler, bergachtiger klimaat,
eene meer vrije, edele Natie, die wet een' Koning
heeft, dock wiens gezag door eene patriarchate flam .
regermg (niet ongelijk aan dien van Oud-Israel) zeer
fierk gewijzigd is, „waar alien beweren geliik to fiaan,
„ en met oneenigheden, onrust,woelingen, en de on .
„ veiligbeid van eigene wraak, meer tevreden zijn,
„ dan met een' Vorst en I-leer ; " (Ilde D . bl. 294) een
flaat sgeftel das , waar de grondlioffen tot eenen vrijen
regeringsvorm voorhanden zijn, die in bet flaaffche Indie en erzie (Volken, wier karakter bet Despotismus
in den grond bedorven heeft) zijn uitgewischt . Het
Rijk der Afghans firekt zich van de eeuwige fneeuwgebergten van Himmalah en Hindoe-kosj (flindu-Cush)
-- van 2I tot 24,000 voet hoog tot de brandende
woestijn toe uit . Vandaar een groot verfchil van klimaat ; en de temperatuur verfchilt op dezelfde plaats
(de vlakte van
efchawer) van 120 tot 25 graden van
Fahrenheit . In fommige fireken ligt drie of vier maan'
den fang fneeuw, en kan men to paard de bevrozene
rivieren over rijden : to Siwi, daarentegen, is de hette
zoo drukkend , dat men zegt : „ o Heere ! daar Gij Siwi
„ hadt, waarom badt Gij dan nog noon, eene Hel to
„ fcheppen
De vijf Rivieren vats A I, E X A N D E R vloeijen gedeeltelijk door dit land, .gedeeltelijk (en wet voornamelljk) door dat der Sieks, of undjab ( undfchab) .
S s 3
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Vandaar eene gxoote vruchtbaarheid, doch meer van
Engelfche of Europefche, dan van Indifche voortbreng.
Helen , aithans in bet midden des lands Men heeft er
tarwe, gerst, boonen, erwten, wortelen, rapen,
andere Europefche moeskruiden , appelen , peren , prui .
men, granaten, perziken enz . flet gras is er zeer aan,
genaam groen, niet zoo dor als in Hindostgn.
Bet Gezantfchap kwam eerst aan den, in de Gefehiedenis van ALEXANDER bekenden, Otyphafss, (den
eindpaal der togten van then werelddwinger ;) van daar
aan den Hyfudrus (Suttedsfje), to Multan aan den
4ce/ines, uit de vereeniging van den Hydaspcs en By.
drdotes gevormd, (de flad is 42 Eng . mijlen in deli
pmtrek, beeft een' muur van 40 of 5o voet hoog, een
kasteel, tapijt- en zijdefabrijken) en eindelijk aan den
Indus, welke rivier men overzette, waar die Toio ellen breed is . Men trok nu den regter- of wester-oever
langs, Naar mate men meer noordelijk kwam , werd de
kleur der bewoners lichter, bet voorkomen en de kleeding beter . Te Callabagh, een' naauwen bergpas aan
den Indus, verliet het Gezantfchap de vlakte . Hier is
een zoutgebergte, fleil langs de rivier, fours ter hoog .
te van ioo voct , oprijzende . Uit dit gebergte ontfpringen zoutbronnen, die den grond met eene fchitterend
Witte korst bedekken, en zonderling affleken bij de
bloedroode aarde en den helderen , zilveren 1 room van
den Indus . Het is eene vertooning, zoo als met
flechts in bet land der wonderen, in Indict, ziet . Het
Gezantfchap had nu, bij een' bezwaarlijken togt door
de bergen, veel van plasregens to lijden . Nu weder in
de vlakte neergedaald, -- waar men een heerlijk gezigt
van den Hindoc - kosj (den Indifchen Kaukafus) had -•
efchawer, de toenmalig-p
1.wamen onze reizigers to
verbliifplaats van den Koning, meer dan vijf Engelfeha
miiien in den 4tntrek, en met ioo,ooo inwoners be.
volkt ; de huizen meesC van ongebakkene tigchelflee.
lien, tusfchen houten vakken gemetfeld, drie verdiepingeo hoog ; de benedenae zijn winkels . De andere
voor-
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voornaamfle fleden, des Rijks (die echter niett door bet
Gezantfchap bezocht werden) zijn Kabul, eigenlbk de
Hoofdilad, hoogerop in bet gebergte, Cachemire, met
150 tot 2oo,ooo inwoners, (deze lead met haar gebied,
een aardsch aradijs, is tbans ook aan de 4fghans on..
derworpen, die daardoor den belangrijken handel in
fhawls bekonien) en in bet westelijk gedeelte des Rijks
Kandahar en Herat in Chorasfan . (Ghiznah, of Ghazna, niet verre achter Kabul, was v66r acht Eeuwen
de Hoofdflad van M A H M v D , wiens Rijk zich van den
Tigris tot den Ganges, en van den 5axartes tot do
Indifche golf uit(ltekte. Thans is die Hoofdllad ver.
vallen .) Na een gehoor to ejchawer bij den Koning
gehad en een vriendelijk onthaal genoten to hebben,
noodzaakten de ongelukkige berigten uit bet noorden
en westen (Cachemire was afgevatlen, had 's Konings
leger verflagen , en de fteden Kandahar en Kabul waren
in handen der opflandelingen) bet Gezantfchap tot den
Aftogt, om geene getuigen van lien oorlog to zijn,
daar men geene partij trekken wilde . Op den terugweg, then zij Tangs een' anderen weg, dan z .ij gekomen
waren, meer'noordelijk door undjab, namen ti troffen
hen, bij de intrede in bet land der Sieks, de ruwe zeden, de barbaarfche taal en de naakte ligchantien van
dit Hindoefche Volk. De flad Rawil indi, eene hunner
hoofdplaatfen, is nogtans grout, volkrijk en fraai .
Niet verre van daar zagen zij de overblijffelen van een
waarfchijnlijk Grieksch gebonw, op de hoogte van het
oude Taxile, zekerlijk een gedenkftuk van ALEX A ND E, R .
To Yollalpore (Df ellalpoer , .Dfchellalpoer) nan
den Hyd<,spes vertoont zich nog treffend bet tooneel
van den veld(lag tusfchen ALEX A N D E R en o it u s,
volgens de befehrijving van
. C u R T I v s . Het onunfjab is bet bests bevruchtbaarfle gedeelte van
bouwd ; bet geheel nog voor geen derder Alles is bier
vlah en zonder boomen . Alleen de heilige clad der
Seeks, Umritf:r, fchijnt in bloei toe to nemen ; de
overige fleden, daarentegen, vervallen geweldig, en
S 3 4
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bet groote .Lahor fpoedt zich ten ondergang, hoetiwel
frog door zijne praalgebouwen cen voorwerp van be .
wondering .
Na dit reisverhaal volgen flu deze Hoofdthukken :
Boek . Iardrijkskundige Befchrijving. i . Ligging
en grenzen van Afghanistan, 62 tot 77° oostelijke
lengte, en 24 tot 37° noorderbreedte, tttsfchen den
oostelijken Kaukafus ten noorden, Hindostan ten oosten, de erzifche zee ten zuiden, en eene woestijn,
die bet van erzie fcheidt , ten westen . De loop der
onderfcheidene grenzen, die der gebergteh en rivieren,
wordt nu verder zeer in bijzonderheden opgegeven s
die ons echter, in deze onbekende ftreken, bijkans geheel onverftaanbaar, en dus nutteloos waren, bij ge .
mis eener Kaart van dit land, die ons de Uiagevers wel
bij bet derde Deel beloven, maar alsdan ook de drie
Deelen tegelijk hadden moeten uitgeven, a . Gebergten, en 3. Rivieren van Afghanistan . De oostelijke
.Kaukafus of Imaus, meer westelijk
aropamifus ge.
noemd, trekt zich ten noordwesten, zuidwesten en
westen been tot in erzie, waar dezelve zich waar •
fchijnlijk met den westelijken Kaukafus vereenigt . Van
dit gebergte daalt de Indus, de Lattak, en de vijf Rivieren van undfchab naar de vlakte, op eene groote
bergketen, de Salomons -keten genaamd, met verfcheidene gelijkloopende bergketenen, die zich van hot noon .
den naar bet zuiden rigten : tusfchen de oostelijke en
westelijke rovincien der Afghans ontfpringen de Ka.
kttlflroom,,de Kurum, de Ililmend enz., alle zeer grooto rivieren, die veel vruchtbaarheid fchenken . 4. Natuurlijke en flaatkundige verdeeling van Afghanistan .

rpok, bij gebrek eener Kaart, ongemeen duister,en bijlcans onverltaanbaar . $. Luchtgeflel van Afghanistan
Rega. tliervan is boven reeds iets gezegd . 6. Dieren,
planters en delfJofen in flfghanistan . Leeuwen, hyena's, beeren, zwart en rood wild, onder de tamme
dieren vooral bet paard en de kameel, meest de dromme .
OOrjs, zeldzanaer de tweebultige Baktrifche kameel, de
In-
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voor den ploeg, bet fchaap met den vet .

Ilaart, de geit, de bond en de kat . Onder de boomen vindt

Noord-Euro .
pefche boomfoorten .
II Boek . Algemeen berigt omtrent de inwoners van Afghanistan . i . Inleiding. Oorfprong en nude GeJchiedenis der
Afghanen . Dit Volk houdc zich zelf voox nakomelingen des
Volks van Israel, en wel uit zekeren AFGHAN, kleinzoon
van S A U L ; na de Asfyrifcke ballingfchap zou een gedeelte
hunner Vaderen naar dic land, een ander near Arabie getogen
zijn . De fleer EL H I N S T ONE verwerpt echter dit gevoe.
len, dock befcheiden ; maar een aanteekenaar onder den tekst
(wien wij alle reden hebben, voor den Hoog •duitfchen Vertaler to houden ; zie hierbeneden) doer zulks op een' zeer
iloucen, befisfenden toon, en zegt van den grooten WILLIAM l o N E s, die dic gevoelen mede voorllond, dgt hij
van alle kritiek gevoel ontbloot was, en dat zijne gefchiedkun .
dige nafporingen nimmer tot een bevredigend refultaat gllei .
den . Nu ! vele Duitfchers hebben ook een kritiek gevoel en
bevredigende refultaten op hunne eigene hand, die andere
Adamskinderen belagchelijk vinden . Wij vereeren w . 1 ON z s
als den ijsbreker, en nog onbereikten kenner derlndifcheLet.
terkunde . Ook de uicmuntende Schrijvers van bet Engelfche
Maandwerk uarterly Review (i8r6 . Maart) geven ednige,
gansch niet onverwerpelijke, gronden op, die bet gevoelett
van de afkomst der Afghanen uit de tien flammen van Israel
verfierken ; als : de getuigenis der beste . erzifche Gefchiedfchrijvers, en van bijna alle Mahomedaanfche Schrijvers ; de
eigene overleveringen deretfghanen ; dat hunne gellachten door
oude Joodfche namen onderfeheiden zijn, (fehoon zij dic, fe .
dert hunne bekeering tot den Islam, zorgvuldig verbergen ;)
de overeenkomst van bet oeschtoesch (hunne taal) met bet
Chaldeeuwsch ; de genealogifche Iijst, onder j. MALCOLM
berustende, dat de Afghanfche groote familien onmiddellijk
van de Koningen van Israel afftamden ; de uitfpraak der taslkundige Zendelingen C A R E Y en MARS N M A N, dat de
oeschtoefche fpraak veel meer Hebreeuwfche woorden heeft
dan eenige andere ; bet gezegde van een' geleerden Afghan,
dat zijn Volk Beni Israel (Israellers), maar geene Tuhodi
(Joden) zijn ; eindelijk de arendsneuzen en Israelitifcke ge .
laatstrekken der inwoners, die dadelijk de Heeren van bet
men op bet gebergte dennen, eiken en andere
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Gezantrchap troffen . 2 . Yerdeeling en Regering van bet 4fghanfche Yolk . (Ook hiervan is boven reeds eenig denkbeeld
gegeven .) 3 . Buwelijken, toe/land der Vrouwen, Begrafenis ,
fen , enz . De Afghanen koopen , volgens de Aziatifche manier, hunne Vrouwen . De leviraats-wet van M o z E s , dat
de broeder verpligt is, de kinderlooze wednwe zijns broeders to trouwen, heerscht ook hier . Er fchijnt veel meer
eigenlijke liefde bij de Afghans bekend to zijn, dan bij de
ben omringende volken van Maven . Eenigen verwerven hunne
bruid, door hunnen fehoonvader to dienen, zoo als JACOB
RACHEL verwierf : ons Noardhollandsch kweesten (iets ongehoords in Azie) is er zelfs niet onbekend . (Dit noemen Zij
Namfud Bof, de genoegens der verloofden .) Vele jonge lieden
grin buitenslands, om zich een genoegzaatn vermogen ter bekoming hunner geliefde to verwerven . Schakingen zijn ge .
meenzaam . Een hunner gedichten behelst de liefdesgefchie •
denis van A D A at en D o E R R H A N 1, die wel lets heeft van
bet treurig einde van Y R A M U S en THIS B >V , Of ROMEO,
en 7 U L I A, 4. Opvoeding, Taal- en Letterkunde der Afgha
nen . De Mullahs, of
riesters, befturen de opvoeding ;
loch geen vierde gedeelte der mindere flanden Iran zijne taal
lezen . Het oeschtoesch is eene mannelijke, doch rnwe, taal,
meestal nit bet Nieuw- erzisch of Oud-Zend en ehlwi af.
komflig. Het erzisch is zeer in gebruik, en bet algemeene
voorbeeld der Letterkunde . De Odendichter R EM AN words
bet meeste geacht : onze Schrijver, echter, houdc meet van
den Dichter K A S C H A L, een' krijgsman, die den groocen
Mogpl A U R U N G-z E B durfde bevechten . S . Godsdienst,
Sekten, Mullahs, Bijgeloef. De Afghans zijn regtzinnige
Sunnictfche Mohammedanen, doch olntrent audere Godsdieniten vrij verdraagzaam . Met alleen Ketters of Schr ten , maar
zelfs Ongeloovigen (Christenen, Uindoes enz .) mogen in bet
land wonen, en zelfs hooge posten bekleeden . Fr zijn ook
vrljdenkers onder de Mehommedanen, en zelfs eene fekre,
die men voor antheisten zou kunnen houden ; anderen iijn
zelfs Godloochenaars ; nog anderen prediken her alleen wectige bezit der goederen door leden hunner gezindte . Ter zijde van dit ongeloof beefs veel bjjgeloof plants . 6. Gastvrijheid, roefzuchtige Ceweonten enz . Herbergzaamheid en roof.
2Ucht gaan bij de Afghans , gelijk bij de Arabieren der woeso
tijn, in de hologile mate gepaard . Weigert men, in iemands
hula
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huis of tent binnengetreden, van de gastvrijheid gebruik to
waken, zonder bet inwilligen van zeker verzoek door den
gastheer, zoo moet deze dit Iaatfle doer , op verbeurre zijr
ner eer. Nog flerkere aanfpraak op onderfland geeft her zenden van een' fluijer door eene Vrouw. Moord gaat met de
rooverijen der Afghans nooit gepaard . 7 . Zeden, Gewoon#en
en Karakter der Afghans. De westeWke Afghans zijn doorgaans , in verfcheidene opzigten, becer en befchaafder dan de
oostelijke . Her vrije herdersleven wordc door de meeste
Afghans zeer bemind. Her Volk is gezellig, houdt van verhalen, zingen, jagen en andere tijdkortingen, zelfs kinderfpe .
len . Hunne Haven worden zacht behandeld . De kleeding
verandert naar de Mode ; en her is een zeer ongegrond denk .
beeld, dat deze in her Oosten altijd, of zelfs ]gag, dezelfde
blijfr. Men zou de erzifche Weeding volgens C H A R D I N
aldaar thans even vreemd viuden, als bij ons de allonge-p,a.
ruiken . De zeden der Afghans vereenigen onafhankelijkheid
met deftigheid, leergierigheid, werkzaamheid en gezond ver .
(land . Ik ken, zegt de Schrijver, in Azie geen olk, dat
minder gebreken heeft . 8 . Inwoners der Steden . Schets der
onderfcheidene flanden, aus kooplieden, winkeliers en handwerkslieden (in 32 gilden) enz . De policie is goed . De
leefwijze der gemeenere, der burgerklasfe, en 9 . die der
Grooten des Rijks, worth in bijzonderhedan b efchreven . i o.
Koophandel van Kabul. Natunrlijk alleen landhandel, door,
lien bet Rijk geene haven heeft, en naauwelijks tot aan de
zee reikt : dezelve worth flechts met kameelen gedreven, en
heeft plants met erzie, over Kandahar en Herat, Indie,
over efchawer, Multan enz ., bet vrije en Chinefche Tru •
kestan (Tartarije), over Cachemire, efchywer, en vooral
Kabul, een weinig met Thibet en Arable ; die met Indie is
de aanzienlijkfte ; paarden en fhawls zijn de voornaamile arti,
helen van uitvoer. ii . Landbouw en Landhuishorikunde van
Kabul. Men beeft vijfderlei landbouwers ; eigenaars, pack .
ters, kolonisten, daghuurders en lijfeigenen .
Doorgaans
worth tweemaal in bet jaar geoogst. 1e . Tadfchiks, Hisdkis
en andere Inwoners van Afghanistan . De Tadfchiks zilju tegen.
woordige erzianen, waarfchijnlijk oude erzen, met Ara.
bieren vermengd . Zij bewonen de vlakten, zijn gezetene
Iandbotwers en ijverige Suenieten : do meeste zijn onkrijgs.
haftig ; wear fommige flammea bebben zich buns onafhanke .
lij k
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lijk weten to houden . De Hindkis of Dfauts (Dfchaten)
zijn Mohammedaanfche Hindoes, talrijker, doch flechter en
min geacht dan de Tedfchiks. Ook vindt men vele Heiden.
fche Hindoes, Kifilbafchen, landgenooten van den thans in
erzie heerfchenden Koningsttam, en Schuten enz .
Ziet daar eene vlugtige fchets van dit helangrijke werk,
waarvan wij bet derde en laatite Deel met verlangen to gemoet zien . Wij vteezen echter, dat bet weder eene Verca .
ling van eene Vertaling is, namelijk nit bet Hoogduitsoh . Behalve een aantal Duitfche uitdrulckingen, gaven ons de aan •
teekeningen , die waarlijk nit geen' Hollandfchen koker zija
voortgekomen, en vooral de fpelling der eigennamen, grond
voor dit vermoeden . Geen Hollandsch Overzetter zal b . v.
Jauts door Dfchaten, Jollalpore door Dfchellalpur overbrengen, maar wel een Duitfcher, die juist zoo fpreekt . Waarom, indien men zulks om eene of andere reden gedaan hebbe,
bet niec op den titel vermeld? Of waarom niet, nog liever,
bet oorfpronkelijke gevolgd? Dit zal toch wel to bekomen
zijn . Anders last de vertaling zich zeer goed iezen .

Schetfen en Tafereelen eener Reis naar Konflantinopel, gedaan
door den Baron L . V O N S T U R M E R, in de laatfle maanden van bet jaar 18 16 . Naar de Uitgave door ) o s a p s
G 0 L U C H O W S K I nit bet Hoogduitsch vertaald. Te Groningen, bij W. Wouters . In gr. 8vo. XYI en o5 BI. f i . z6- :

Iwelndien
wij eenigzins den fmaak van onze Landgenooten, en
bijzonder van bet aank6mend gefacl

;t, kenneu, dan ver .
zadigt zich hun leeslust, zoo men de Romans ter zijde
ftelt, wel bet liefst met Reisbefchrijvingen ; en vleijen wij
ons daarom , dac 'bet voor ons liggende werkje geen ongun .
ilig onthaal bejegend is . Wij hopen ten minfle, dat een nan .
tal Nederlanders niet zoo zeer moge verflingerd zijn om rond
to zwerven en to willen vertoeven bij de bekoorlijke en
veelat overdrevene tooneelen der verdichting, of men zal
nog oog en oor overhebben ter befchouwing der wereld
en van bet menfchelijk leven, gelijk bet in waarheid is, en,
behalve door eigene ervarenis, voorzeker bet best gekend
kaa worden uit de Gefcbiedenis eu Reisverhalen . Te meer
ope-
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openen wij ons verflag met deze aanmerkingen, dewiji ook
de Hoogduitfche Uitgever zijne Voorrede aanvangt met eene
aanprijzing van bet reizen, als inzonderheid nuttig ter opbeuring van den geest, tot vermeerdering van ware kennis en
uitbanning van vooroordeelen, ter befehaving, eindelijk, en
zelfvolmaking des Jongelings , die met een gezond verfiand
en hart, en tot een waardig doel, zich buitenslands begeeft .
Mag dit nu aan duizenden onder ons even weinig 21s aan
Recenfent zelven gebeuren, die bijkans, gelijk een kluizenaar, aan zijue kamer, huis en beroep gebonden is ; en beeft
bet ook veel bedenkelijkheids in voor Rijken of Aanzieniijken, om hunne Zonen, naar gebruik van den ouden tijd,
Europa rond to zenden (*) ; wij durven dan, met den Heer
G 0 L U C H 0 W S x 1, in de tweeds plaats, buiten eenig gevaar
voor ligchaam en zeden, volmondig, en boven menig werk,
waarin verbeelding of vernuft hare wegflepende rol fpeelt,
bet lezen aanprijzen eener welgefchrevene Reize, gelijk aan
die wij thans beoordeelen zouden . Immers, hoezeer bet bijkomend oogmerk van den Baron v o N S T ii R M E R, om no .
pens de reisroute , posterijen enz . zijne Duitfche Landgenoo,
ten voor to lichten, minder voor ons, dan voor hen, die
oostelijker op wonen, van aangelegenheid zij, een zoo nieu .
we togt van II'eenen naar Kou/lantinopel mag even weinig,
als elders, de opmerkzaamheid ontgaan van den weetgierigen
Nederlander . Wij willen ook daarom niet pogen, de nienw,
gierigheid
d door een-uitvoerig verhaal van den inhoud to voldoen, maar veeleer dezelve ter lezing nit to lokken . Dus
teekenen wij flechts nit de Voorrede Van G O L U C HOW S tt t
aan, dat bet werkje nit Brieven aan eenen Vriend zamengc .
i1eld en tot een geregeld opUel is vervormd, waarbij de
weg, door den Reiziger afgelegd, geleidelijk gevolgd wordt
van plants tot plants . Dus nemen wij verder daaruit alleen
Let volgende over : » Men ziet zich als in eene geheel ver .
„ fchil.
(*) Die zucht, buitenfporig als zij voormaals, met name
in ruisfen, fchijnt geweest to ziju, zoodat reizen door Eu.
ropa louter mode wend, en een noodig vereischte tot eene
befchasfde opvoeding, is naar verdienfie gehekeld door den
Koninkiijken Dichrer, in deszelfs Oeuvres du hilofophe dd
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„ fchillende wereld verplaatst,; een Europeesch oog herkeut
„ zich zelf niet meer ; de uitwendige gedaante, waarin men
• altes gewoon was to befchouwen, is als afgefneden, en
• een nieuw beeld treedc in hare plaats . De Oosterfche waan.
• wijsheid, de Oosterfche opgeblazenheid, de Oosterfche
„ gehelmzinnigheid, bet Oosterfche despotismus, kortom bet
• ganfche Oosterfche blijft steeds voor vele Europeanen een
• nooit gezien, een belangrijk verfchijnfel ." Men verwachte
intusfchen, ondanks den that, geene volkomene inlichting no .
pens Turkife, of bet Turkfche Rijk.ZelfsomtrndHf,
flad, bet eigenlijke Konffantihopel, waar hij niet toefde, nog
minder wegens her Serail, en wat dies meet zij, treft men
bier nets aan, maar beroept zich de Schrljver deswege op
de uitvoerige werken van anderen . Daarentegen geeft de Baron hetgene hij betocfde, Schetfen en Tafereelen zijner Reize,
en vangt zijn verflag aau met zijn vertrek uit Ternesu'ar, ons
bekend makende met de aangename of onsangename ontmoetingen op zijnen togt, met kost, nachtleger, herbergen, koffijhuizen, wegen, wagens , paarden, postwegen, rusthoudin.
gell, en voorts, wat hem merkwaardig voorkwam . Onder.
houdend, met rsen wootd, en wdl gefchreven mogen wij dit
boek noemen. De Scbrijver deelt ongezocht, wanneer bet
eenzelvige van den weg vervelen zoude, zijne overdenkingen
en aanmerkingen mede . Nergens verliest de Lezer den Man
uit bet oog ; die belang weet in to boezemen , en wien men
niet kan nalaten onder de wijsgeerige waarnemers re rang •
fchikken : ja, naar gelange men met hem door Zevenbergen,
TYallachije, Bulgarije en in Turkije, tot aau de Hoofdtlad,
voortreist, krijgt zijn verhaal deeds meerdere adngelegenheid .
Ook na hem vergezeld to hebben op den langen en dikwerf
moeijelijken togt deelt men in zijne verrukking bij de aankomst to era, befchouwt met verwondering bet uirgebreide
en prachtige Konflantinopel, en geeft er gereedetijk de be .
fchrijving aan dier digt bebouwde, volkrijke en van binnen
onbevallige Stad ; om, met den Reiziger, to feheep, voorbij
bet Serail, en Tangs den Bosforus, tusfchen de bekoorlijke
en welige boorden van Europa en 4zie, of to varen naar her
zomerverblijf det Europefche Gezanten, bet bij uit[lek fraai
geiegen Bujukdertn (de Bathykolpos der Ouden), alwaar de
teedetlievende Zoon aflapt, en toeft, in bet aanzienlijk vaderlijk lusthuis . -- Achteraen bet werk vinden wij eene Trigo.
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gonometrifche berekening van den afftand tusfchen KonJlanti .
nopef en H"eenen, welke, daar zij de regte lij n bepaalt op
roim 193 mijlen , tot bevesciging dienen mag van de opgave
des Barons, die den afgelegden weg berekent op 2I3-233
mijlen .
Alvorens de pen neder to leggen, rekenen wij ons verpligt,
onzen Lezers een proefje to geven van den ftijl , en bet on .
derhoud, dat hun bier wacht . Bij den rijkdotn, evenwel,
en verfcheidenheid der ftoffe, viel ons de keuze eenigains
moeijelijk ; doch bepaalden wij ons ten laatlte tot de befchrijving der koJdjhuizen to Rasgrad, Gene pleats in Badge.
rile, 12 uren van Ruschfchuk.
„ Op de openlijke" (wij zouden liever opene bier Wen)
„ uitnekken der veelvuldige koffijhuizen zaten, onder gc.
verwde linnen daken, met kruiswijze order bet lijf geflagene
beenen, verfcheidene Iediggaande Turken ; zij rookten tabak,
dronken koffij, en keken de voorbijgangers aan . Men}g een
brags op die wijze den ganfchen dog door, in gedachteloosheid, of diepzinnigheid, zoo ass men bet noernen wil, vet .
zonken . Met veel fmaak slurps hij den zwarten drank in,
en rookt uit zijne lange pijp, zonder zich om zijnen nabaur
to bekreunen. Behaive kof ij en tab* , words er antlers ge .
wooniijk niet terftond jets nangeboden . Met c!`e eerfte is men
vrij gul ; en de bedienden bieden dezelve den bedelaar niet
tninder eerbiedig aan, dan de(n) rijken. Flier zag ik den
geest der gastvrijheid of herbergzaamheid, welke de Koran
voorfchrijft, en die den Oosterling zeer eigen is ; Near oat
bet nietsbeteekenende van hunnen omgang, bet langdradige
hunner gefprekken, en de traagheid van hun ligchaam . Velen
leggen zich roudom de fpelers (*) neder, en, zonddr eett
eog of to wenden y begluren zi gelteele uren la-ng den loep
vats
(*) Bij nadenken gevoelt men bier eene Coping in den zin,
en dot er geene melding gemaakt is van fpelen ; hetwelk de
Lezer bijkans onvrljwiliig onderileld heeik, gewoon iti zijne
gedacbten bet denkbeeld van fpelen met dot ian een Rafplsuis
to vereenigen . Aan kaartfpei, nogtans, of dobbellteeneu,
door de wet verboden, is bier niet to denken ; veeleer eon
eene foort van fchaakfpel, of dammed, volgens den Sehr*
ver zelven bij de Turken in gcbruik .

Coo

L . VON STUltMkf

van bet fpel . Naardien de posthuizen, gelijk men weet, ook
koflijbuizen zijn , ben ik nu onder enkel Turken ; zij zitten
erntiig, deftig, en bij wijze van eene randsvergadering, even
aisof zij de gewigtigite audientie verleenen . Slechts de gast,
waard toonde mij, gelijk alien anderen, een vriendelijk gee .
laat, fprak met alien, en vloog van den eenen boek in den
anderen, om de bevelen der gasten to ontvangen en to volbrengen. Terwijl ik dit alles befchouwde, en met dacgene
vergeleek, wat ik voormaals van dezen aard in mijn vaderland gewoon was to zien, genoot ik bet aangenaamile tijd,
v-erdrijf. Geene floelen meer, enket zitplaatfen, van leu .
ningen omringd, eene foort van trappen .- ik weet niet, hoe
ik bet noenien zal om er op to zlccen, deze en menigce
andere befchouwing van bet alledaagfche in de Turkfche le
venswijze, die van de onze zoo zeer afwijltt , wekt een zonderling gevoel op in bet hart van eenen Europeaan . Hoe
vele vooroordeelen moet men daarbij niet afleggen ; hoe vele
nienwe begrippen in zijne overige kundigheden opnemen, ten
einde de omringende zaken in derzelver echte gedaante to
zien 1"
Wij moeten hiertnede afbreken, opdat wij niet wijdloopig
wordeu, Anders ftruikhlde misfchien onze kieschheid over
menigte Germanismen of zonderlinge zegswijzen, die den fijl
dezer vercafing, bier en ginds, near ons gevoelen, ontfieren (*) . Anders merkten wij vooral den vreemden misflag
op, waarbij onze Baron , op A a s A L 0 M toefpelende, bij bet
rijden door fruiken , zich diets maakte, „ dat hij zijn hoofd
„ zeer
(*) Ten bewijzc bet volgende. Meer den eens lazen wi) ,
dat de Reiziger ergens henen eene uitvlugt deed, voor jilt.
flapje. Ook zegc hij : „ bet oog had weinig fpeelruiynte,"
voor : ruimte om rond to zien. Voorts flieten wij op de nit •
drukkingen : ,-hec huis, dat bet uitzigt geeft (voor heeft)
• op," enz . en : „ de vaartuigen ontfchepen hunue gasten ;'
$Mar hoe vreemd klinkt bet Wet in onze tact van ,, bloe• ferns" to hooren, , die de asch der overledenen ontkie,~ men ;" of wel van ,, doodsdalen (begraafplaatfen), die de
x Turk in bet leven mengt ." Ronduit gefproken, wij ver .
than die woorden niec, offchoon wij de bedoeling ligtelijk
uic den zamenhang kunuen opmakeu .
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zeer gemakkelijk tan den eenen of anderen boomtak, even
„ als hij , kon laten ha+Igen , en (NB) zonder hoofd to Kon.
„ flantinopel aankomen : Trouwens alle, en voorzeker deza,
vergelijking gaat mank ; en wij, van vitterij afkeerig, ver .
Ineenen genoeg gezegd to hebben tot aanprijzing van dit be .
vollig en nuctig Reisverhaal .
„

arnafus Latino- Belgicus, five plerique e oetis Belgil La,
tinis , Epigrammate atque adnotatione illustrati , a J A C 0 8 0
tt E ro R I C O H (E U F F T . Amft . apud
. den llengst et RI'd
&C . 1819 .

f a-10--

De naam van JACOB 1I E N DR I H 11M, U F F T, Dordrechf.
naar, is in vele vakken van oude Letteritunde, bijzonder in
dat van Latijnfche oezij, met eer en lof bekend . De waar.
dige Grijsadrd beeft, door bet uitgeven van dezen arnafnsi
zich zelven, als ware bet, een nieuw gedenIteeken van roem
geftieht . De Nederlanders hebben boven andere Vo)ken heel'lijk uitgeblonken in bet voortbrengen van zoo vele en voorr
treffelijke Geleerden, en ook voornamelijk van Latijnfcht
Dichters . Geen wonder dus, dat de Koninklijke Akademie
van Wetenfchappen en Fraaije Letteren to Brusfel, opgewekt
door bet voorbeeld eener Maatfchappij, welke eons de Gd .
fehiedenis der Nederduitfche Dichtkunde gevorderJ, en de
overfcboone Verhandeling van den fmaakvollen J . D E V R I E s
met goud bekroond heeft, -- geen wonder, zeggen wij . dat
de Brusfelfche Akademie een GefChied-. Letter- en Oordeefkundig Verflag van de Latijnfche Dichters in de Nederlanden
gevraagd heeft . De Heer H (E U F F T beefs zeker man de beantwoording van die vraag gedacht . Maar hij zegt, dat hij
zich voor dat wetk niet berekend gevoelde, wegeds ztjn ge .
ring kritisch vermogen en mindere vaardigheid in her fchrijven van goed roza-Latijn . Dat hij zich zelven par(ijdig be .
oordeeld heeft, bewijzen en bet gezond oordeel, hetwelt
doorgaaas in bet geheele werk doorllraalt, en de flfjl, en de
voorrede, en de onder de Epigramma's gevoegde aavmerkidgen . Door die zedige fchroomvalligheid dan teruggehouden,
otn door een volledig fluk op de Brusfelfche vraat to an .twoorden, wilde hij echter bet zijne bijdragen tot den roeni
des Vaderlands en opwekking der Jeugd, welke door eene
bO BESCH . Isao . No. 14 .
Tt
ver.

6oz

J.

If . Ha V F F T

verkeerde leiding meer en meer van den weg afgetrokken
werd, om ooit weder tot dien roem to kannen naderen . flij
beeft in een aantaf hijfchriften eene dichtknndige beeldenga .
lerij opgerigt, waarin hij de Nederlandfche Latijnfche Dichters flechts gefcl etst heeft, eene uitvoeriger bewerking aan
anderen overlatepde . Zij zijn gerangfchikt naer orde des
tijds, beginnende met de herleving der Letterkunde in otna
Vaderland, en wel met den onierFelijken Ru D O L rH u s
De E pigramma's worden alle meer of min op .
A G R I C O L A.
gehelderd door eenige bijzonderheden van ]even, geboorte,
de bronnen van fevensberigten, nadere ontwikkeling Wan bet
in de verzen gevelde oordeel, euz . De verzen, als verzenr
zijn, zoo als men ze van een oud meester in de kunst Iran
verwachten ; vloeijend, zuiver, puntig, en Latijnsch . Docll
bet komt ons voor, dat bet eene allermoeijelijk(le zaak zijn
moet, om Dichters to fchetfen in twee-, vier-, zes- of achtregeIige verzer. En dan nog zulk een aantal Dichters! De
Schrijver heeft wet dikwijls den wolf bij de ooren moeten
bouden. Hij had to doen met eigene verfficatie en beoor .
deeling van vreemde. Hoe gevaarlijk words bet voor zooda .
arigen Dichter, om niet fomtijds eenige opoffering to doen
van bet oordeel nail een' geestf„en inval of fraai klinkenden
regel 1 Op deze klip komt de H eer H (E U F F T ons voor geftrand to zijn in her anders waarlijk fchoon Epigram op den
beroemdeu J E R O N I M O D E B O s C H, waarin hij door de
zucht, om 2ijn bijfchrift regt epigrammarisch to doen eindigen met een' verrasfenden val, verleid fchijnt geworden to
zijn tot eene uitfpraak, dip niet, als de flag op den vuur .
pijl, enkel fchittert en treft, maar ook verzengt en wondr,
en wonderlijk affteekt bij het oordeel, door den Heer
H IE U F F T , in den jare I8o8, ten aanzien van de allerlantlte
gedichten van den Heer DE B O s C H, geveld, in zijn allerkeurigst versje voor den Appendix oematum Hleronymi de
Bosch, waar hij deze naplukfels van zijnen Vriend grooten
lof toezwaait, en dezelve onder anderen uitdrukkelijk noemt :
antiquas non degenerantia aristas . Na then Appendix toeh
beeft D E B o s C H, zooveel wij weten , geen vers gemaakr,
althans zeer zeker geen enkel uitgegeven . Voor bet overige is
en blljft deze arnafus een gedenkituk van echt Nederlandfchen fmaak en geleerdheid . Het ontbrak ons noch aan lust,
noch aan vermogen (immers in ons oog) am eenige beoordee-

ARNASUS LATINO • DELGICU6 .

603

deelende en ophelderende aanmerkingea to geven ; maar wij
lparen dezelve tot eene gefchiktere gelegenheid . Want wij
hebben nit bet rogramma van de Brusfelfche Akademie van
dit jaar gezien, dot de wensch dier Akademie vervuld, en de
uitgefebrevene prijsvraag beantwoord is met een fluk vol van
geleerdheid, oofdeel en finaak, aan hetwelk zij zich gehaast
heeft den gouden eereprijs toe to wijzen, eu waarvan do
Schrijver is gebleken to zijn een man, niet enkel, door ver .
fcheidtine uitgegevene werken, als een grondig Geleerde,
maar cook als een verdienftelijk Latijnsch Dichter, algemeen
bekerd,- de Hoogleeraar p I E T E A H O F F of A N E E R L•
KAM

.

Heidefpruitjes, door H L A A S HARMS B O U M A N . Te Gronid.
ningen, bij R . J . Schieibeek . 18206 In gr. 8vo . 99 Ifd.

f 1 .5- .
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nder dozen eenvoudigen titel biedt ons B O U MA N dertig
dichttUkjes son . V66r tied jaren was deze man Boerenknecbt i
en gaf hij eenige verzen uit, welke Recenfent - dit fpijt
hem zeer - niet kept, maar die eene gunflige beoordeeling
ontvingen . Desniectegentlaande last sO U MAN het
ubliek
too long wachten ; waarlijk, dot 's geen teeken van hoog .
cooed. Neen, nederigheid fpteekt bier ook, op titeiblad all
in voorberigt, zoo ongemaakt, dat men den Dichcet dchtetl
meet, die federt Heerenknecht en Koetier is geworden. Uit
then fland kennen wij nog niet 6dnen ohet ; en die nu lief.
hebberij beeft voor rariteic, koope dit boekje van den Koet'er, dat menig boer, kneeht en Heer tot verwondering ed
heilzame fchaamte moge opwekken . Aan den weted. geb . en
gear . fleet, Mr. A . t, V A N D E R H o o , bij wien D o u at A N
in dienst is, is dit bundeltje opgedragen, en deszelfs nicgave
is door een bonderdtal Inteekenaren bevorderd, onder welke
niet weinige in aanzien of roem verhevene mannen . Dit is
voor hen en B O U M A N -al even vereerend ; en, of dit niet
genoeg zij, onze s A N D A w bemoeit zich met dezen Dic5h •
ter, die hem, voor teregtwijzingen en goedkeuring zijat
werks, dank becuigt .
Maar, ,, de Heerenknreht moet zich maar met Mijnheet el
Mevrouw it dienen, de Ifoetfer met de paarden enz. b e•
moei•
T t 2
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moeijen, en Wen de boeken en de geleerdheid aan hen over,
die daarvoor den tijd hebben, of wier post of belang vordert, dat zlj fluderen . . . . :' Wet zoo! die this redeneert,
weet gij wet, dat , at rijdt ge in eene koets , en al fliegen
knechts en meiden van uwe wenken, gtj zoo aar.zienlijk niet
zijt *Is de dienende, die zijnen geest befchaaft en zijn hart
veredelt, en slat gij verachtelijk zijt in de oogen der Ede .
Zen, die den mensch alleen , in elken niensch, Waarderen?
Wie zoudd den Heer VAN D a a Hoop beklagen om zuilc
een' knecht, die zijne ttitfpanning vindt in bet zedelijk ge .
noegen der kunat, wetker - befchaving hij ondergefchikt houdt
aan handenarbeid en dienstberoon, door pligt en belang van
hem gevorderd? Die Heer althans is met hem tevreden, en
fchat hem naar verdienfte ; en hoe a 0 u H A N bij hem, bij
Mevrouw en hare familte gezien is, daarvan mogen de bier
voorkomende diehtftukjes, aan den Oud Burgemeester der
Stad Zwolle, op zijn' 8tften verjaardag, op Nieuwjaarsdag,
en to zIjner Nagedachtenis, die ter Verjaring van Mevrpuw
en de jonge Jufvrouw V A N D B a H o o , dat op de Reis van
Mflnheer en op de goede Wederkomst van Mevrouw, en het,
door a 0 U M A N, gebroken Vischglas, dat met een kleiner ver .
wisfeld werd, getuigen .

Recenfent verpoosde zich, bij dezen Koetfier, gaarne van
zijne bezigheden . Hij jaagt er niet wild en winderig over .
been, zoodat men vreest, dat hij van den vweg zal afraken,
of dat men duizetig zal worden ; bet is echter ook Been fle.
pen, dat hij ons doet ; en die zich verbeelden kan over eene
fchrale heide to rijden, lien hapert bet aan gezigt en gevoel,
want bet volt er goed door, en - de weg is gemakketijk en
aangenaam .
Na cen lief praatje, dat een TVandelaar met een Stjsje
koudt, bij den aanvang van bet togtje, sangehoord to hebben, is men reeds tot zoo veel ernst geflemd, dat wij nou .
tut A N, die, zonder, in zijne geestverhefng, aan de aanmerkingen, die men hem maken mogt , to denken, Code een'
Lofzang zingt, met innig genoegen kunnen aanhooren. (Keen,
ex of over uwe onders hebt ke u Met to fchamen . Hij fchame zich voor zijne ouders, die de braafheid van hunne bar .
ten mist! Dit, a o v M A N I tusfcbenbeide .) Wij komen bij
bet Graf zijner Ouderen . Daar zijn wij nog tens geweest .
(Zie Groninger Maandfchrif3, voor 1817 . No. Vi.) Toen
za .
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zogen wij, bij bet maanlichc, her fpillige gras Wet, dat er
nu dert ; maar anders vinden wii bier eene verandering ge .
maakt, die van des zoons vordering in goeden fmaak aange .
naam getuigt . Hij neemt ons mede, na bier bet gevoel on .
zer flerfelijkheid en onfterfelijkheid opgewekt ce hebben, en
dat words gefterkt, door ons to herinneren, dat ons leven
voarbij fnelt (bl . 38) en de onbeflendigheid alleen de dengd
uitzondert (bl . q.4) ; hij neemt ous mede naar het Loo. Wij
zeggen B o U M A N na
o I Mogt dit woud, dit loaf, dit groen,
Dit heerlijk oord , in 't fchoon faizoen,
Den Koning Reeds behageul
Ontwijk, o Vorst I bier Raatsverdriet.
Bier drukk' de kroon uw' fchedel niet .
Slijt bier uw beste dagen .
Het Landleven (bl . 93) bevalt ons best, en bij den geluk.
kigen Huisman (bl . 29) ontfermden we ons over menig Hee.
renhuis en Boerenwoning, in welke deze vier regels niet eens
verftaaq kunnen worden .
Onze voerman is geen grappenmaker, en vooral Met valt
bij in bet onb .etamende, wanneer hij vrolijk is. Dat is hij
wel eens , niettegenflaande zijne Gedaehten in eenen Jlapeloo .
zen Nacht ons tot een fomber, hoog ernftig medegevoel met
zijne aandoeningen flemmen. Wij zijn met hem op eene
Bruillft geweest , en dear badden wij bet goed naar den zin,
door zijne bediening, die hem niet eileen van vele knechts
achter maar pan vele zoogenoeamde Diohters aan de tafel
gunflig onderfcheidde . Wij wenfchen Damon en Roosje, die
wij aanftonds na de Bruiloft fpraken, een' zoo goeden !In.
welijkszang toe. Wanneer hij Dorinde verjaart, (hl . 82) of
bij A. S T U A R T zijn rouwbeklag maakt, of bij Do . S . in de
kraamkamer u brengt, ik verzeker u, gij kunt u gerust aan
betzelfde kompliment houden, waarmede hij groet .
Het Huwelijksgareel fchijnt BOUMAN nog pier in orde to
hebben . Hij weet echter wel, was liefde is, bij eigene ervaring . Heel aardig is de Misleiding, die hem deed betui.
gen, dat hij bet bloempje van zijne hoop niet geplukt beefs,
wljl hij, die door zijn zorg en vlijt , en vol van lie/de en
trouw, dit fteraad van den lentetijd had opgeksveekt, niet
T t 3
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febeen verblijd, dat hij het plukken xou . Meer kan de Recenfent er niet van zeggen , die noch n o u m A Nt noch dat
bleempje ooit gezien heeft, hetgene hem alleen fpijt van die
nieuwsgierige Lezeresfen, die bet met zulk een' Koetfier
wel eens zouden willen wagen, en wie bet aan bet harte
gnat, dat hij klaagt
Heleas I ik voel mijn hart gewond ,
En, vol van onrust, dwaal ik rond,
En ken mij zelven niet!
Intusfchen, niets fchaadt deze verliefdheid aan de aarden,
lie, biijkens den laatflon zang , niet to klagen hebben, want
N t bezorgt ze opperbest, en zij f nan bij hem op hooger
prijs, dan menig menseb bij zijn' natuurgenoot .
Den Blinden van K RUM M A C H a R heeft hij Hoilandseh
geleerd ; en die beweegt ons nu, door zijn ,, Erbarm u!"
zoo goed, als toes hij Hoogduitsch fprak . Dot mogen nu
meer Koetfiers verflaan ; maar dan kennen ze onze landtaal
too good niet 216 B 0 U M A N, die ons den WWinterzang van
U R U M M A C H L R ook voorgezongen heeft, maar wiens eigen
/interzang, de grootile in dit bundeltje, wel een kusje van
Laura waardlg is. Hiervan melding makende, herinneren we
ons nog dcu flukje, son de Groninger Studenten THEMas E N en VAN D E R M U E L t: N toegewijd, zamen verdronken
in den winter van 1816 . Ook dit flukje was Recenfent betrend nit bet Groninger Maandfohrift ; maar bier las hij bet
anet meer genoegen, waar bet vljf coupletten korter is, ddn
geheel nieuw, en vele niet weinig verbeterd, De Lezer oat
.
Oeele eens :
In bet .Afaandfchrift leest men ;
Daar nam hij, (Gods Engel) blij to moede,
Die braven in zijn hoede ,
Wijl 't ftoflijk deel bezweek,
it'atuur der volken oogen
Met fluijers hield omtogen,
Dot niemand redding zag, eer bij van de sarde week .
flier is bet :
Daar nam hij , vol ontferming,
Iiet poor in zijn befcherming,
Wij i
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Wiji 't floflijk deel bezweek .
Nat ur de iterflijke oogen
Met nev'len hield omtogen,
En niemand redden kon, wiji hij van de aarde week.
Recenfent kon, it, sanmerkingen maken, maar heeft er gee*
ne van belang, geene , die noodzakelijk zijn, bij S AN D A WS
gewilligheid ten dienfle dezes Zangers , en geene, die, zone
gelegenheid in aaumerking genom :n zijnde, den onpartijdigen
aangenaam zouden kunnen zijn . Wij geven ook geen proefje,
vertrouwende bet verlangen naar dit geheele bundeltje to hebben opgewekt, dat ons aangename oogenblikken heej't bezorgd .
Blijf, B o U M A . ' door nederigheid, dankbaarheid, tevredenheid en kunstliefde, deeds de achting waardig der Ede.
len, die u kennen, en onthaal ons op Dog al geuriger bloe .
then en edeler vruchten, waartoe men u de gelegenheid niet
late ontbreken ! BU onze blijdfchap over dit boeksken over .
valt ons, onwillekeurig, de fmartende gedachte aan het last.
Jle ersje , waarmede V A N D A M affcheid neemt van de oe .
zij , in her 5de Deel der Mnesnofyne . Wij vreezen , dat hij
bet gemeend beeft . Eilieve I waarom toch is van den Land .
man geene oezij to vergen, als her ubliek die gaarne leest?
.
Neen , v A N D A M ! Op uw vij fendertigfle jaar moet uw fpeel
tuig Wet blij ven liggen ; en , zoo al , volg go, B O U M A N!
deze hoofdigheid niet, (zoo willen wij zone to groote nede .
righeid eens noemen) maar doe, war go kunt, en wee# nut.
tig . B I L D E K D IJ K en anderen, op welke wij roemen , ma.
ken hen Diet overto lig , die daarom juist to n .i (tiger zoo
kunnen, naar mate z jj veril:aanbaarder zijn voor hen, die zich
nog zoo hoog niet kunnen verheffen, en welken men den befchavenden invloed der oezij Met onthouden mag.

Schets der oude Aardrijkskunde, een Leer. en Handbeek. re
. In gr. 8vo. X en 37S
Groningen, bij J . Rorneliugh . 18i,
BI. f i - 16- :
De Schrijver of Vertaler dezer oude ,r0rdrijkrkande (want
bet is grootftendeels eene vertaling van N I T s C 11, Entwurf der
alten Geographic, dat weder meest nit D'ANVIL LIE ontleend
is) zegt in zijn Voorberigt, ,, dat velen nog her nut van de
T t 4
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„ opzettelljke beoefening der oude Aardrijkskunde niet in .
„ zien," en zoekt dit nut to bewijzen . Dit zal toch nu wet
niet noodig zijn, daar, volgens befluit der Regering zelve ,
op alte Latijnfche Scholen in die wetenfcbap onderwijs moet
gegeven worden, hetwelk ook, tot regt verftand der oude
Schrij vers , onmisbaar noodzakeltjk is . Doch nu is de vraag ,
welke Methode to volgen? Die van s T R A B o, welke, even
als in eeneReisbefchrijving, (na eene ireng wetenfchnppelijke
Inteiding) ons de oude Wereld in hare merkwaardigheden, de
oude Volken in hunne zeden, gewoonten, gedeelcelijke ge .
fchiedenis, en oudheden vertoont ; of die van

L INI U S ,

welke droogweg flechts de Landen en Volken, derzelver aftanden enz. opnoemto en fecets bier en daar eene enkele bij.
zonderheid wegens merkwaardigheden van menfchen of plait .
fen inlascht? De eerfte is zekerlijk de aangenaamfte, maar
voor een handyoek minder gefchikt ; de tweede zou , in hare
geheele geftrengheid gevolgd, den Lezer meer affchrikken dan
onderrigten . De middelweg is dus de beste. Dozen vinden
ij bier dan ook gevolgd ; hoewel zich nader pan de manier
van L I N I U S dan salt die van S T It A a o houdende, en wet
voornamelijk, hetgene ons verwondert, in de befchrijving van
die landen, waar de verbeelding door bet vele fchoone en
groote zoo ongemeen getrofen words, Criekenland en Italie ;
weak laatfle
L I N I U S zelven, to midden zijner dorre plastsbefchrijving, in geestdrift wegfleept . (L . 111, C . 5) . In de
befchrijving van dzie en Afrika, vooral in die van Egypte,
Ferzie erA India, is meer levendigheid gebragt .
Na eene
goede Inleiding, de Gefchiedenis der oude Aardrijkskunde
bevattende, begint de Sohrijver met Buropa.

Hij geeft geen

tijdftip op, welk hij voor eene fchets der oude Aardrijks .
kunde kiest, b . v . de Regering van A U G U S T US, of die van
'e E
A s I A N U s ; maar wijst, bij de opnoeming der plaacfen,
doorgoans aan, of zij zeer oud, of van latere dagteekeniug
zijn. Eerst vermeldt hij de grenzen, dan de rivieren, zeeen,
Mrnlsgeteldheid enz . kortelijk, gait dan over tot de ver .
deeling, en voegt bij de opnoeming der oude plaatfen zorgvuldiglijk ook de hedendaagfche namen, betwelk wij zeer
good keuren . Mec Italie begirt hij , van de Alpen if, en
volgt de verdeeling, zoo ala zij in de bloeijeude tijden der
Romeinfche Republiek beflend . Rome wordt uicvoerig en tot
in plaatfeljjks bijzonderheden befchreven, even als

de andere
voor

DER OUDE AARDRIJKSKUNDE.

fey

voornaamfte fieden der oude Wereld,
4thene, Syrakufe,
(korter ; Sparta niet.) Tyrus, Alexandria, Jeruzalem,
Babylon,
erfepolis, Theie en Karthago.
Vin Itulii en
deszelfs eilanden fleekt men over naar Criekenland, hetwelk,
van bet Zuiden of den eloponnefus af, (juist met Argos, de
oudlte Dad, beginnende) zeer geleidelijk befcbreven wordt ;
daarop volgt, ten Noorden, iLlacedonie, Epirus, Illyrii, Men .
Iii, Thracie, (Byzantum words bij de Tirken met Hansboul
genaamd, zoo als door eene Met verbeterde drukfout op bl .
128 ftaat, maar Stamboul.)Dacii,Eurepeesch Sarmatii, Char .
fanefus Taurica, (de Krim), annonii, Noricum, VindAU .
cii, Rhetie, Cermanii of Duitschland, Callii (als ten tijde
van C 2E s A R, verdeeld in dquitanla, Celtica of Lugdunenfs,
Narbonenfis en Belgica), de Britfche eitanden en Spauje (ver.
deeld in Luftania, Bcetica en Tarraconenfts) . Hierop zon
zeer natuurlijk dfrika volgen ; doch de Schrijver beefs oils
liever naar dzie overgebragt . Hier goan wij nu van Kleia .
Azii door al deszelfs landfchappen been, Syria, alestine
(bet oude, ten tijde der 12 ftammerr, en bet latere, in de
dagen des Zaligmakers, vrij uitvoerig), Irabii, Mefopstaaii,
Chalddea, Asfyrii, efrmenf , Kolchis, Iherie, dlbanii, M .
die, erzii (in deszelfs onderfcheidene
rovincien, wairbiq
wij echter moeten aanmerken, dat Bactriana al zoo zeer met
lffet tegenwoordige Chorafan overeenkomc , als Aria), Indri
(waarbij de verdeeling in Kasten en verdere zeden en ge..
woonten des yolks niet vergeten worden) , eindelijk bet
Aziatifche Sarnsatii, Scythie (bet Europefcire Scylhie is
Diet
vermeld), Serica (China). Van bier moeten wij nu naar dfrika terug , en bezien er sehtervolgens Egypte (uitvoerig),
Ethiopia, Cyrenaica en Libye ; bet eigenlijke Afrika, Nuws.
die, Mauritania, Cetulii en de verdere binnenlanden . In de
korte aanteekeningen worden eenige vreemde woorden, in het
leerboek voorkomende, opgehelderd, zoo ais Toga, Legioex,
Mnnicipium, Fasces, Olympifche Spelen, Amphyctionen, Sta.
dim en Talent, en eenge oude afflandsmaten opgegaven .
Uit al bet gezegde kan blijken , dat dit boekje veel wetens .
waardigs in eene geregelde orde behelst, en zoowel den eaukomeling in de Scholen, als den meer in jaren gevorderden,
die in de kennis der oude Gefchiedenis en der klas/eke oud .
heid vorderin ; en evil maken, van nut kan zijn, en roc laid .
draad veritrekken . Kaarten z ijn. er niet bij ; men wijst den
Lezer op die van D' A N V I L L r .
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en Mevrouw DE CIIATEAUBRIAND ;
Gefchiedkundige Roman. Naar het Franseh van Mevrouw
A. G OTTIS . Te Leyden, bij J . J. Thijsfens en Zoon . I8ip.
In gr. $VO . 39z Bd, f 3-6 . :

FRANS DE EERSTE

Er

last zich nog al her een en ander zeggen tegen her geven
van een uitttekfh! van een of ander verzierd verhaal, en wij
ontmoetten daarover ook nu en dan berisping . De drukker
beklaagt zich wel eens, dac men hens daardoor dezen en getien lezer, wien her flechcs om den draad der gefchiedenis to
doen is, ontroolt, en menig lezer vindc zijne deelneming en
genoegen verminderd, wanneer hem alzoo de oncknooping
vooraf berigt wordt . Wij onthouden er ons dan ook doorgaans van, wanneer wij bet werk van zoodanigen zedelijken
inhoud vinden, dat wij her de lezing van zoodanige lezers of
niet-lezers wenfchen, die wij vermeenen, dat, bij bet nafporen van den drad der gefchiedenis, toch zulks niet kun .
nen doen, zonder den indruk to voelen van menige bun orgewone, moor Loch noodige zedeles, of bijaldien wij aan bet
werk geene andere waarde toekennen dan bet geven van on ,
fcbuldig vermaak, waarbij nieuwsgierig gefpanneue verwach+
ring de hoofdzaak is. Moor altijd is deze terughouding ech .
ter niet noodig . Her werk voorhanden flreltt ten be'vijze . In
bet Mengeiweek onzer Letteroefeningen voor a2I9, No . 5j
bl. 273, vindc men den hoofdzakelijken gefchiedkundigen in .
houd van dit belangrijk en leerzaam verhaal, naar hetwelk
wij alhier derhalve kunuen verwijzen ; en, eenige weinige enkel nieuwsgierige lezers moge de roman daardoor misfen, maar
over her geheel, meenen wij, zal dat opflel vele lezers hebben uitgelokt, die bet niet flechts om eene vertelling, maar om
leerzaam onderrigt zoowel als aangenaam onderhoud to doen is .
En son de zoodanigen durven wij beloven, dat Mevrouw'
G O T T I S bun niet uit de hand zal vallen . Geheel hear vero
baal is zoo onderhoudend en w I gefchreven, dat men bet
met genoegen lezetr, herlezen, ja nogmaals berlezen zal . Het
ontwikkelt zoo menschkundig her ontflaan en her voeden van
den hartstogt, die de ongelukkige ten val en tot ellende
brags ; bet is zoo geheei voelbaar de gefchiedenis van bet
zwakke hart ; bet geeft zoo aanhoudend overtuigende waar .
feha.

FRANS DE I EN' MZVR. D E CHATEAtiBRIAND.
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ff1ruwing ; her vergoelijkt zoo weinig de misdaad, en-I}elt
zoo nadrukkelijk de gevolgen, de welverdiende rampzalige
gevolgen voor, dat, nietcegenfaande bet medelijdend gevoel
voor menfchelijke zwakheid en den afTchuw voor to ver ge .
drevene wraak,

niet

dan goede gezindheden de blijvende

vrucht bij den een weing nadenkendeu fezer kunnen wezen.
Her laat ook genoegzame ruimte voor nog andere overwegin .
gen, in bet bijzonder her nadeel der kwalijkgeplaatfle en
kwalijkbe(tuurde ijverzucht, zonder welke her wel zwakke,
maar in den grond deugdzame en beminnelijke hart zich Met
geflorc had in den peilloozen afgron d van wegWerping en ellende.
Indien wij dan al, door ons toevallig mededeelen dezer,
deels ware, deels verzierde gefchiedenis, in ons

Mengelwerk,

aan den uitgever eenig nadeel mogten hebben toegebragt, zoo
vertronwen wij, dat dic oas berigt van her werk zeif dat
nadeel, door andere lezers en in grooten getale, overvloedig
vergoeden zal .

Leven en 1vonturen van G I L- U L A S VAN S A N T I L L A N& ,
ten dienfle der meergErorderde Jeugd bearbeid door KIN.
D E R L I N G . Naar bet floogduitseh . Met
laten . Te Haar.
km, bij A Loosjes, z . In kl. 3vo . 236 B1. f 1 .16
Ldien wij wdl zien, zoo heeft dat : ,, ten dienfle der act
;-_
gevorderde Jeugd," op den citel, niet veel meer ce beteekenen,
dan dat eene korte Inleiding en Narede eenige waarfchuwende wenken voor jonge lieden bevatten . Hetgene voor be ;
overige in bet voorberigc gezegd words van den fmaak voor
Roman-lectuur, he. onmogelijhe om dien fmaak to verandcren, en her nuttige alzoo van then goed to wijzigen, lawn
wij gelden. Men leest de gefchiedenis bier, zoo bekort, met
genoegen ; en daar wij

van

den

GIL-aLAS geene audere,

dan e ne nu re ds ze r verouderde Hvl andfche uicgave ken,
nen, en men dezen Roman eenigzins echcer als klasfek be .
fchouwen kan, zoo keuren wij deze verkorte ui,tgave geed,
waardoor bet al cevrije en losfe is weggeruimd, en men echo
ter de bier en daar op dozen Roman elders voorkomende toe .
fpelingen en wenken genoegzaam kan vatten . In zooverre
dan zijn wij ook den Nederduitfchen Vercaler dezer
korte uitgave van dit
verfchuldigd .

beroemde werk van

LE

ver-

s A GE dank
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TAFEREELEN.

Mannelijke Crootheid van Ziel en Heldendapperheid in Taft,
reelen nit de Cefchiedenis voor de Nederlandfche Jeugd . Met
8 in bout gefnedene laten . Te Zutphen, bij H . C . t~.
Tbieme. i82o. In gr. 8vo . f a .lo . :
ITet genot van een' langdurigen vrede kan volken tot eenen
ftaat van weekheid en verwijfdheid brengen, welke dezelve,
bij bet eindelijk uitbarflen van eenen oorlog, den eerflen den
bested aanvaller ter prooije geeft . Het aangel:ondigde werkje
moet voor bet opkomende geflacht als eene foort van tegen .
gif tegen de genoemde ondeugden dienen . Offchoon er dan
ook andere, krachtigere tegengiften beflaan, en hoezeer wij
van oordeel zijn, dat eene regte behandeling der vaderland.
fche en algemeene gefchiedenis eene rljke en edele bron van
allerlei voorbeelden van mannelijke grootheid zal verfchaffen,
vinden wij deze verzameling evenwel overtollig noch ondoel.
matig, en verheugen ons ,

dat de boekverzameling der lieve

jeugd alwederom met een goed gefchenkje vermeerderd is .
Volgens berigt van den uitgeyer , is bet werkje voor bet
grootfe gedeelte overgenomen uit het Hoogduitsch van
w I L M s F :a . De opfleller van den veldflag bi Nieuwpoort,
in 16oo, is de Heer G. B R U I N I N G. De in bout gefnedene
platen heeft men to danken aan den verdienflelijken A . C R A •
MEND o N C

,

wien wij hartelijk gelukwenfchen met de

tweede gouden medalje, hem door de Nederlandfche l-luisboudelijke Maatfchappij to Haarlem toegewezen, wegens in
gezondenee graveerfels in hout en afdrukken van dezelve . Wij hebben twee ilukken uit dit werkje gelezen ; to weten
No. 3 . Hannibal de Held van"Carth9go, en No . 9 . den flag
bij Nieuwpoort . No . 9 . kenmerkt wederom den aan den
Heer B R U I N I N G eigen flijl . Wij zouden denzelven, over
bet algemeen , gaarne wat loafer, duidelijker en gemakkelijker
mien, bijzonder als hij voor ltinderen fchrijft, in welk geval
bet voornamel jk op de inkleeding der zaken aankomr . No.3l
beviel ons zeer wel . Het laatile gedeelte, de dood van
Hannibal, zou door eenige meerdere bijzonderheden hebben
gewonnen.

BOEKBESCHOUWING .
Bet Heimwee . Naar het L'oogduitsch Van H E N D It I K
STILLING . Ifle Decl.
(Fervolg en got van bl. 58o .)
'let tweede Boek vangt aan met
I°. De reis naar Frankfort . Gebrek aan geld, en aan
kennis van een verblijf, beproeft bet geloof, beloond
door eene goede uitkomst, in welke weder de good d
als werktuig der zorgende Voorzienigheid, voortreedt .
2°. De Geheimraad Lichtenberg wordt de weldoener
en leermeester van Eugenics . Dat beteekent : de verlichtende geest van Gods woord onderwijst hem . Een
uittrekfel uit bet Register van des Monarchs Geheimraad bevat eenige merkwaardige Spretlken, welker lezing ons, over bet geheel, behagen moest .
g° . Op de reis naar Hanau geeft hem een wandelaar
de verklaring van des Graauwen Mans woord aan den
Kastelein : „ Als er wear een voetganger bij it ko-mtj
„ heb ik voor hem betaald," in eene aandoenlijke gefchiedenis. Te Hanau ontmoet hij den Hesfifchen OJl*
Bier, nu gehuwd aan de Wed . Gerold. Dien hoort men
zeker met genoegen alles verhalen, wat hem en haar
had zamengeb ragt, hoe bet den ~Imbtrnan was vergaan,
hoe vreesfelijk een misdrijf er van den Secretaris wag
nitgekomen , en *at de Graauwe Man gemeend had met
hetgene hij den Hes zeide . De twee tafereelen, pier gegeven, zijb waarlijk op zich zeive onderhoudend en belangwekkend genoeg, buiten opzigt tot S T ILL 1 N G ° 5
doel ; en dit is met verfcheidene andere anekdoten bet
geval . De hoogere beduidenis is vernuftig aangewezen .
De onzekerheid, die Eugenics en de Kapitein openbaren aangaande den Graauwen Man, wordt ook allego .
risch verklaard. Eugenics moet bier zich zelven bp .
wekken, om voorwaarts to gaan . Hij raakt van den
BOE&BESCIt, 1820 . NO . 15 .
V T
weg
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weg af, omdat hij zich door een' man, het zinnelijk
vernuft, laat raden, en niet door Eerlijk. Hij komt
dan ook bij Xlevr . van 1,7delberg uit , welker pachter
yleefchelijkc vrijzin beet, en hare docbter ~Vdele eere,
die, met hare moeder, menigeen'ophoudt, in denwaan,
dat hij toch naar huis reist, totdat het to laat wordt,
om verder to gaan : wat STILLING daar meer van
zegt, mogt wel wat meer door zekere foort van vrome
lieden behartigd worden, „ die," zegt hij, „ eindelijk
„ in een ijdel vertrouwen op Christus verdienften ont .
• flapen ." Eugenius was bijna door de redeneringen
van Mevr . van Ijldelberg verleid, vooral door de betoovering van eene valfche verfchijning van Rotsbewo .
ners . Hij redde, op hunne aanwijzing, eene lijdende ;
maar men misleidde zijne menfchenliefde ; het was de
ijdele eer, die hem in hare flrikken lokte . Gelukkig
voor hem, dat hij, hoe men bet ook aanlegde, tot g ee.
n e miskenning van Urania to lokken was . Deze verleiding is flerk gekleurd ; trefFend is de overbrenging :
• Zoo lang den , Christen, ondanks alien twijfel, toch
• de overtuiging zoude bedroevend zijn, dat de Gods .
• dienst van Jezus misleiding ware, zoo lang heeft de
• tuchtigende genade nog toegang tot zijn hart, en de
• Graauwe Man zijn Hofmeesterfchap nog niet opge„ geven ." Ben bal op IJdelberg teekent eene niruwe
verzoeking ; maar gewapend verfchijnen hier de Graauwe
Man, Urania en de Rotsbewoners, en fchrikkelijk is
nu de toefland der ontmaskerden, vlugtenden, verjaagden, vooral de openbaring der geheele fehande van de
ijdelheid en wellust ; aandoenlijk Urania's onderhoud
met den bedwelmden Eugenius, die zich echter wel over
hare vergevende goedheid, maar niet over hare bruidsliefde (zielevrede na, overtreding) verheuggn mag : bij•
zonder trefFend is menig eels fijne trek bier van s T I L•
L I N G'S penfeel, en leerzaam meer dan ddne aanmerking . Het paard (het vertrouwen op Gods leiding)
was kreupel gemaakt, maar ras door H an Eerlljk her.
held, van wien (bet temperament) bet gelukkig was
voor
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voor Eugenius, dat bij zich met den achter (den vleefchelijken vrijzin) niet verftaan konde . Ze ontvlieden
deze hel, en komen, de aanwijziiig van den Graauwen
Man volgende, op den regten weg . De vertelling van
Haas zal zeker elk (of hij moest S T I L L I N G, die bet
danfen niet eens voor zondig houdt, en dikwijls vrij
koddig zich uitlaat, ook voor nog niet vroom genoeg
houden) hartelijk beamen en doen lagchen . Deze vertelling einligt met dit antwoord : Goddank ! ik hou ee
dan ook maar hier in deze wereld volJlrekt niet van (van
geesten) ; ik wil hier liefst met goede geesten ook niets
to doen hebben ; dat 's nag tifds genoeg, als ik zelf eens
een goede gees: Eal geworden zijn .

De goede weg, op welken men in een' heerlijken lend
temorgen (beeld van bet herfteld genot van Gods welbehagen) zich bevindt, leidt naar Fronheim, waar bet
nog binkend paard geheel herfteld zal warden, als men
is, waar het reine hart woont.
40 . Daar in de berberg houdt zich oak een ~Irts op,
die, van bet ziekbed des Leeraars teruggekeerd, deszelfs gefchiedenis verhaalt . Recenfent heeft zichaandezelve gelaafd en verkwikt . Ze is eene Fpifode, voor
elken Godsdienstleeraar gewigtig, beheist een voor •
beeld eens ftervenden heiligen, een model van een' Chris •
telijken arts, eene fchets der leidingen van Gods voorzienigheid, en dan eene Allegorie tevens, waarvan de
inleiding eene verklaring beheist, en in welke de bij .
zonderheid, dat ook de bediende deelgenoot wordt van
hetgene Eugenius ziet, niet onopgemerkt wordt gelaten . De zamenfpraak van deze beide is we6r zeer
naif.
So . Te 4ugsburg is de beproeving zoo zwaar, dat
bijna de paarden (en die beteekenen wat) opgeofFerd
moeten worden . Er is uitkomst, echter, bij zekeren
Forfcher, (bet uitftekend talent tot erkentenis van Godt.
delijke en natuurlijke geheimen .) Bijbelkennis, bij Lich .
tenberg geleerd, worth (voor een' Kruisridder is dat
noodig) met zedelijke menfehenkennis, bij Forfcher,
V v a
veir•
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vermeerderd, wiens landverblijf, - afgefcheidenheid
van bet gewoel der wereld liehoort tot deze ftudie ook uit hoofde zijner verzameling van afbeeldfels der
menfchelijke karakters, juist gefchikt is, om bet Ideaal
der menschheid, de zich zelve vormende en door Goddelijke onderfleuning geheiligde deugden, de vergeli
king der onderfcheidene menfchen, ter bepaling der
hoofdneigingen, enz . t o beftuderen . Dat Forfcher bet
Oostersch van Eugenius leeren wil, leert din b~fchei .
denheid, en dat Bijbelkennis en Schriftgeleerdheid, bij
een' Kruisridder, den grondflag van alles moeten uitmaken . Wel, Lezer! wat dunkt u van zoodanige dweeperij? Hier werd bet karakter bepaald . Verrasfend is
de ontdekking van bet huwelijk van Forfcher met Maria (de gelatenheid) , dochter des geftorvenen Leeraars ;
welke vereeniging door Hans Eerlijk was bewerkt . Op
bet affcheidmaal leert Eugenius vier mannen kennen ;
een' Teekenmeester, een' Schilder, een' Beeldhouwer, en eeu' Wijsgeer. hen (de talenten) zendt de heiligende
genade, elk op zijnen post, uit, tot bevordering van
des Kruisridders roeping . -- In den tekst leest Recen .
font niets van Theodorus Yofias van Edang, wiens naam
in de inleiding wordt verklaard . Hij beet daar de Oos .
terling, wiens onverwachte verfchijning, en daarna die
van zijnen gezant, (Elias, in de inleiding) ontzaggelijken indruk maakt . Deze laatfte is de dienaar der heiligende, gelijk Anonymus der tuchtigende geltade, en
ontvangt zijne voorfchriften, gelijk de vijf overige zer .ding naar Smirna, Egypte, Syrie en Samarkand. Dat
ons bier veel duister is , .kunnen wij toch vast niet belpen . De Kruisridder, van wien Forfcher en zijne vier
gasten, dock onder onmiddellijk beftuur van den Grootmeester der ingewijden, (den Oosterling, de heiligende
genade) leidslieden kunnen worden, wist er, op dieu
avond, niets sneer van .
Wij kotnen, in bet derde Boek,
10. Te Munchen . Derwaarts rijdende, houdt Heer
en knecht, of bediende, (dit participiutn komt bier beter

MET HEINWEE .

617

ter to pas) eene zamenfpraak, onder welke zij in Beijnr
komen, waar de paarden beilagen worden : bet verlies van eenen fchelling bier is aanleiding tot kennis
met een' Kapucijner, die bet geval van den ftater in den
visch verhaalt, waardoor hij met Hans in gefprek komt
over den naam God, aan Jezus door hem gegeven. Wij
laten zijne gronden nu eens daar, maar met Hans zou .
den wij bet eens zijn, en hebben er niets tegen, wane
neer Christenen alle gefchil zoo goed, als hij bij lugenius, wisten to termindren . S E
had zijne noot wel
nnogen weglaten : zulke bewijzen, dat de Kapucijner
gelijk heeft, doen veer kwaad dan goed . Een tafelge •
fprek met eenige wijsgeeren naar de mode, hetwelk
twijfel in de ziel des Kruisridders flort, is de aanvang
van hoogere proven, die hij to geven heeft . In plaats
van zijn' weg to vervolgen, gaat hij, echter tot zijn
eindelijk nut, reikhalzend naar zekerheid, tot, zekere
\levrouw vein Traun op Bilenitz .
Door verfpelling
komt bier Natuur en Leibnitz uit, van welke deze
Modefilozofie eene, toch ontaarde, dochter was . Naar
eene hoogere allegoric, meet bier gedacht worden aan
den profeet , die voor bet groote apocalyptifche dier den
weg baant ; alle aanflagen tegen Godsdienst en flcaat,
die uitvloeifels zijn eener valfche verlichting . Ilij komt
van deze Dame wV af, die niets, in A plaats van hetgene zij rooft , terug heeft to geven .
Flij woont eene vergadering bij, in welke deze Dame
prefideert en een van Hoogenfnoef redenaar is, doch
die door een' Boer wederlegd words . Dit disputeercollegie woonde Recenfent met genoegen bij . Die boer
is ten bewijze daar, dat ook bet vooroordeel vri ;e,
onbefchaafde begrip de groote waarheid vanjezus Chris .
tus, als behoefte voor de menfcheliike natuur, kan er .
kennen . De Hemelfche waarheid, die door Hem fprak,
laat zich aan hare wederilrevers niet onbetuigd ; dit
words daardoor aangeduid, dat de groote Oosterling,
heodorus, zich ontdekt ; want die was bet, die zich
had verkleed en verborgen gehouden, en nick een beer .
20. BuV v 3
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ao . Eugenius komt, door to veel zelfverhef ng op
zijne verkregene kracht, in akeligen toeftand, to LYee .
yen, en voert een' krijg tegen den vijand, waartoe hij
niet was geroepen ; deze vijand ftelt nu list in het werk,
en eerie fpookgefchiedenis, al heel akelig om to Iez0,
is bet beeld van den troosteloozen ftiat, in welken
men, na hoogen moed, wel eens vervalt : een Kapucijner (bet beeld van eerie phantafie, in eerie geestelijke
houding) voert hem naar een akelig oord : de donkere
weg, gewezen door een' leeuw -net vlammende oogen
(den inwendigen boozen lust), brengt in een akelig
vertrek, waar hem aanftonds de oogenlust, een ijsfelijk nare nachtuil, op eerie oude kast wandelende, waaTin bet zondenregister der jeugd bewaard wordt, in bet
gezigt valt : zeven mannen (Matth . XII : 45) worden
uit hunnen looden flaap, door een' man met ~Vzercn
harnas, de vertwijfeling , gewekt, en trachten met
hunne magtfpreuken den weg, dien Eugenius bereist,
als eenen weg naar de vertwijfeling to doen befchouwen .
Hij had bet al heel benaauwd, doch -- overwint, en
redt zich . Dit alles moet niet een beeld van hypochondrifcbe grillen, maar van inwendige aanvechtingen ziill l
ITu , dat fpreekt van zelf, maar , . . . ,
. Hij kreeg onverwachts een nachtverblijf ten huize .
van eene arme L eduwe, bet beeld der werkdadige menfchenliefde, werkzaam in vertrouwen op God in den
hood : de Christen, zegt STILLING bier, tot k alm .
to gekomen over hetgene hij doorftond, moet zich niet
aan befpiegelingen, maar aan werkzaamheid en vertrouwen toewijden . Daarom ontving Eugenius nu lang ver .
beiden onderftand, en, door rniddel van den Kapucijner, dien hij in Be~eren ontmoet had, wordt hij de
weldoener der arme Weduwe, en een voorbeeld, dat
men , bij menschlievende daden , verfiandig handelen
woet .
4 . Als men niet reeds voorlang wist, hoe fijn bet
vernuft van j u N G fpinnen , en hoe zijne verbeelding
frbilderen han , clan overtuigt er ons bet bier geteeken .
de
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de verblijf bij Stubinger en Zrno, en wait er verder
velgt, tot verbazing, van . Deze twee en al hunne
bekenden zijn 7ezuitenr beelden van geestelijken, die,
voor rotestantsch zich uitgevende, daarom to gevaarlijker, wervers voor Mevrouw van Traun, en Delstea
zijn . Eugenius begaat de font, dat hij verkeerd fpaar .
zaam wordt, en, op de overreding van Stubinger, bij
dien zijn' intrek neemt . Deze trekt met hem naar Ar.
no's Jandgoed : elk, dien hij daar leert kennen, neemt
hem in . Op zekeren nacht knielt eene vrouw , in zlio
ne kamer, voor de gliniterende fchilderij : „ Christus
,, op Thabor ! " Dat was heimelijk geillumineerd en
geelektrizeerd door han verrpft . Dat bet geen beeld
was van den Opgewekten, of ten Hemel gevarenen, is
ook opmerkelijk : bier was dat bijgeloof. Die vrouw
teekent of de natuurlljke zucht tot volmaking, die bij
de Neologen Christusvereering huichelt . 13ij haar ver .
dwijnen gebiedt ze aan Eugenius ; naar de St . Nikolaaskapel to gaan . Opgeftaan, en de beeldtenis onderzoe∎
kende, wordt hij door een' elektrieken flag netrgewor .
pen . Niemand fcheen hem, op zijn verhaal, to be•
grijpen, en elk gedraagt zich zoo, dat men zoude mee .
nen : ,, Zij hebben er niets aan gedaan . Het is alles,
„ wat bet fchijnt ." De Geest herhaalt, weder ver.
fchenen, haar verzoek, en dat hij Karen broeder, in
de kapel, to zeggen had, dat zij hem de vergiftiging
cens jongelings had medegedeeld, die zij ftervend Karen
broeder had beleden . Hij komt eindelijk bij den Kluizenaar. Deze verhaalt hem, dat die jongeling de min .
naar was geweest, dien z1jne zuster aan hare dochter
daarom had ontrukt, omdat zij eenen rijken de voorkeur
had beloofd . Dit geheele verhaal is indrukmakend .
Het kan niet vromer . Eugenius moet nu ook bet Meisje
zien, en hij ziet haar biddende in de kapel . Dit gezigt
wordt in al deszelfs bekoorlijkbeid en gevaarlijkheid
meesterlijk geteekend . De fludie bij Forfchcr, evenwel, deed, ten laatfte, de verrukking bier in medelijden eindigen . Nu moet men weten, dat dat meisje is
de
V v 4
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de jonge dame Nischlin (zinnelijk), de boogstverfljnde
en befehaafde zinnelijkheid, de geestelijke Luxus , die
bet eens is met Mevr . van Traun, de Modefilozofie ;
dat haar eerfte minnaar door hare moeder, de zucht tot
volmaking, door den zondeval zoo bedorven geraakt,
daarom is omgebragt, omdat zij het ware fchoone en
goede zoekt weg to ruimen, en aan bet fchijnfchoon
en den rijkdom de ziel to koppelen ; en dat de jonge
dame zich then minnaar niet had laten opdringen, dat
liegt de Kluizenaar (de burgerlijke tucht) van zijne
nicht . De geestelijke Lure offert in de kapel van St.
Nikolaas ; dat is, haar patroon is deholksheerfchappij .
5°. Nu eette geestbezssering, zoo als bet beet . Dat
STILLING Vooral op zulke tooneelen zich verllaat,
weet elk . Eugenius meende den Graauwen Man, Rotsbewoners en Urania to zien . De bezweerder was met
zijn gezelfchap verdwenen . Urania raadt hem, de
Kluizenaars .nicht in befcherming to nemen, en met
haar naar Italie to gaan. Dat is bet doel, de hemelfche waarheid en geestelijke Lttxe beide to doen dienen 1
Eugenius vermoedt en vindt nu bet bedrog . Hij vraagt
naar zijnen nienwen naam , en nu is bet fpel verfpeeld .
Vat dat beteekent, heldert STILLING O : men
zoeke de bron zijner neiging op ; kent ze den naarn
welgeboren niet, dan deugt de neiging niet .
60 . De heiligende genade redt Eugenius en beloont
'bem. De Oosterling ontdekt zich nu als zijn' broeder,
en groet hem van Urania, welker bruidsliefde hij hem
verzekert . Deze voorfmaak van zaligheid is bet loon
der trouw in de beproeving . Tegen nieuwe beproevingen verilerkt zij, hier Izaaks-ofers geheeten . Theo•
dorus geeft Eugenius desaangaande en voorts verder
onderrigt op refs . Deze verlaat T7eenen, na fchulden
en fooijen betaald to bebben ; want men moet beleedigers vergiffenis 4chenken .
W j fpoeden tot bet laatfle Boek.
l o . Hans Eerlijk vertelt, (aardig wear, op zijn' 1uimigen tram) hoe hem een bediende van Stubinger, maar
zotl-
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sonder gevolg, had zoeken ten val to brengen : dit be .
wijst, dat de aanvechtingen van den geestelijken Luxus
met verleiding van bet temperament tot wellust gepaard
gaan ; dat bet dan op deszelfs eerlijkheid bet meest
aankomt ; dat de barmhartigheid Gods, die ons behoedde, eerst naderhand door ons geroemd wordt, dewijl wij dikwijls eerst naderhand zien, in wat gevaar
wij verkeerden, en welke befcherming bet was, waarvan wij niet eens bewust waren .
4o, Befchouwt men de ontmoeting, bij Gran in
Ilongarije, met den Herder, zijne fluit befpelende,
en volgt men hem, met fchaap en bond, in zijne woning, waar eene ijlhoofdige moeder, die hare kinderen
niet zien mag, welke Roomsch in een klooster worden
opgevoed, en een zwijgende oude vader in ellende zitten, een gevoig van den raad eens Huzaars, die hen,
tot verbetering van bun lot, herwaarts geraden bad to
reizen, dan behoeft men zich gewis niet to fchamen,
al komt er een traan in her oog . Hans vraagt bier, of
hij nu ook niet vloeken mag? en, daar bet antwoord
natuurlijk was : , Neen ," zegt hij : „ Ach ! dat God
„ zich dan ontferme ! Nu , Hij zal die . . . ook zonder
„ mljn vloeken wel vinden ." Intusfchen deze herdersfamilie is eene allegorie van bet kleine hoopje ware ge,
loovigen . De Herder, op zijne fluit fpelende, beduidt
bet waar geestelijk onderwijs, bedelend~ aan den weg ;
de ijlhoofdige moeder is 's Heerena Gemeente, treurende
om bet gemis barer kiuderen, die men bederft ; dezwi,j .
gende oude is bet algemeen Christelijk geloof, verftomd
van rouwe ; de Huzaar is de verlichte naar de Mode .
Zij worden weder heriteld y die ongelukkigen, in bun
vaderland, heel anders dan Eugenics trachtt .e, ten bewijze : de mensch mikt, maar God fchikt .
go . Eugenius wordt opgeligt, en gevangen gehouden
door de Freule van Nischlin . Al wat verleiden kan,
omringt hem ; maar hij overwint, en een Idol koree
bammidbar, (de item des roependen in de woestijne)
die van een' Rotsbewoner Trevernau, (vertrouwen,
V v 5
bij
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bij verfpelling) doet zich onzigtbaar hooren, en raadt
en troost en fterkt hem . 11" is bier voorbeeld van een'
Christen, door geestelijke befchaving als gevangen, b.
v . in dienst van bet hof, flaats-, univerfiteits- of militaire ambten enz . Gedraagt men zich dan zijner roe .
ping waardig, eene ftemme Gods in ons verfchaft ons
immer pulp en kracht . Wij lezen bier kantteekeningen
voor de levensgefchiedenis van Eugenius, uit welke
men nog al wat leeren kan .
tqo . Uit de gevangenis verlost, nadat bij zich, toen
de herleidJler bet uiterite waagde, als ware bet , meet
dan overwinnaar betoond bad, is bij daarom van be .
proeving niet vrij . Eene nieuwe treft hem bij Saphien
ta, ( hantafie, verbeeldingskracht) eene verleiding tot
dweeperij . t is opmerkelijk, dat deze Heer zijn geluk
aan Mevrouw van Traun verpligt, en de Freule van
Nischlin zijne vriendin belijdt . Wanneer men de phylifche, chemifche en optifche vertooningen van dezen
Heer voor Eugenius aanfchouwd en zijne gefprekken
met Eugenius aangehoord beeft,dan zal men over veel,
dat men misfchien van s T I L L I rr G niet zoude gewacht
hebben, zich verwonderen . De beteekenis geeft bij
dus op : ,, Als de ziel van de aanlokfelen der, ook
meest verfijnde, zinnelijkheid de verbeelding heeft gereinigd, wil zij echter werkzaam blijven ; zij lijdt ; be.
oefende ze dan maar iets anders, en wendde ze alle
voorftellingen uit natuur, gefchiedenis en wetenfchap .
pen aan? maar ze vervalt dan ligt in onbezonnene be .
fpiegelingen . De een" (let wel op, vrome zielen !)
,, houdt zijne droomerijen voor ingevingen van den H .
Geest ; de ander wilvoorfpellingen doen of verklaren ;"
(wel zoo, is dat van j u n G ?) „ een derde waant zich
in Gods nabijheid, en met Maria aan de voeten van Je .
zus, maar hij Nat voor van Nischlin, en Saphienta
houdt achter hem bet licht ; een vierde vervalt op Mystieke geheimen, waarop hij zoo lang blikt, tot hij alle
kracht en fap kwijt is," enz . Ja, ja, bet is wel waar!
maar waarom dan zoo vaak vergeten, ook door hen,
die
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die tegen de dweeperij waarfchuwen ? In de hoogere
allegorie ziet dit tooneel op de leerwijze van den valfchen profeet, bij welke, door voorfpiegelingen van
zekere geheimzinnige dingen en ordesverbindtenisfen,
de menfchen verleid worden . De afgoderij van Saphienta opent Eugenius de oogen. Als de dweeptr voor
Godswerkbetwerkvaneignmakfeluitgeft,dane
wee hem, die aanbidt! Woorden, inderdaad, van
waarheid en gezond verftand .
5o . De voortgang der reis . Eugenius moet voort,
en gaat . Een bediende van Saphienta, hem nagezonden, zoude hem een eind wegs verzellen . Nog is hij
dus niet ontflagen van deszelfs banden. Hij en Hans
werden treurig, bij bet gevoel hunner gefcheidenheid
van zoo veel dierbaars, op g-.en' Christelijken bodem,
en alleen voor elkander verftaanbaar . Dat is bet Wen ,
als men alle ongeoorloofde genietingen verloochend,
maar bet genot des geloofs nog niet genomen heeft.
Ze ontmoeten een' landsman, die hun van bet Her.
dershuisgezin bij Gran verhaalde, en zich door den
Hongaarfchen bode van Saphienta niet liet verdrijven .
Die landsman (het is Trevernau ; als eene alledaagfcho
gewaarwording duet zich de nieuwe troost voor) be .
handigt Eugenius een' brief, (den hoogen troost, die
door bet onvoorwaardelijk vertrouwen op Gods genadige leiding zich,in de ziel vestigt .) Dien had men ook
wel noodig ; want bet plan was bij Saphienta, hen in
handen van roovets, en zoo in Turkfche flavernij, to
doen vallen. Daartoe de van den weg leidende bode .
Men kwam dan ook in
60. Een Roovershol, niet anders dare de donkere kamer to Weenen, waar de fpookgefchiedenis voorviel .
De Christen heeft nu reeds eene IlemelfFhe gezindheid,
en kan de, tot bier toe verloochende, wederkeerende
lusten in derzelver geheele affchuwelijkheid befchou .
wen. De 11foeder van dit helsch gefpuis is, alweder,
bet zinnelijk vernuft ; bier is bet to doen om hem in
eene eeuwige flavernij to ftorten ; hier ziet hij zijnen
ver •
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verdorvenen toefland in deszelfs geheel ; gelukkig, dat
een verborgen toevoorzigt op God (Trevernau) hem bijblijft . Is de nood zoo hoog, dat hij alles bier verloren
beeft , dan openbaart zich dat toevoorzigt als eene genadegave Gods (Rotsbewoner), en in de ziel words hij van
bare aanftaande verlosfing overtuigd. Die verlosfing
moet men zich door een Vor(telijk geloof verwerven ;
daartoe dient bet befef van ons onvermogen ; daartoe
bet, alzoo opgewekte, verlangen naar redding . Dit tooueel heeft weder nog hoogere aanduiding, en dan is de
leering : 's Heeren Gemeente moet bet ware zaligmakend geloof, door flandvastige trouw in den ftrijd, ook
weder op nicuws , als eeuen bait, uit den krijg met zich
voeren .
Zoo uitvoerig wilde Recenfent gaarne zijn in de opgave van hetgene men in dit boek vinden kan, ten einde men hetzelve leere kennen, en oordeele , of men
zijn geld aan hetzelve bef'eden, of zich bet werk
ter leers laten bezorgen, of er geene notitie meer van
nemen wit . Verfmaden moet men bet Wet ; want bet
doel van s T4 L I.I N o is eerbiedwaardig . De uitgaaf beklagen, om bet misbruik, dat er van to fchromen is,
behoeft men niet ; want - wat zoude men dan al niet
to beklagen hebben ? en - er is toch ook een goed, een
nuttig gebruik van to maken . Recenfent bat voor S T i LI. i N G's rekening zijne profetifche uitzigten , omdat hij
bet met etrus eens is, die zegt, dat er geene profetie
is van eigene uitlegging , vbbr de uitkomst goed ver . .
klaarbaar ; maar daarom let hij wel op de teekenen der
tijden , en vindt bier menig woord op zijn pas gezegd,
dat h}j der behartiginge van alle voorftanders des Christendoms ernflig aanbeveelt . Op de menigvuldigheid,
niet- gepastheid en duisterheid wel eens van beelden en
overdragtelijke beteekenisfen kan hij aaninerkingen maken ; maar - dit verwacht elk reeds vooruit . Daargegelaten, nu, dit een en ander ; daargelaten de fomwijlen meer vernuftige dan bondige redeneringen van den
Schrijver, en derzelver ietistifche afwijkingen van de
een-
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eenvoudige Godzaligheidsleer des Bijbels, (er is hier al .
leen fprake van de voorftelling der waarheid ;) in over•
weging gevende, dat c)it boek niet bet kompas is, waar •
op der menfchen wedergebourte koers moet zetten, zal
hij goed aanlanden ; wel ernftig protesterende tegen de
hypothefe, die altijd zulke nadeelige gevolgtrekkingen
aangaf, dat ieder mensch (hoe dan zij, die, als Obadja, God vreezen van hunne jongheid aan ?) zoo moet
veranderd, zoo merkbaar, heugelijk, wonderbaar bekeerd worden ; even ernttig waarfchuwende tegen alle
affcheiding der innerlijke Godsvrucht van bet uiterlijk
gedrag in de wereld, waarin zij m .oet iligeweven zijn,
en tegen eene louter gevoelige Godsdienftigheid, door
welke men ophoudt nuttig, eerwaardig en bemiuneiijk
to zijn , (iets , waartoe alleen bet misbruik van s T I LL I N G'S gefchrijf aanleiding zoude kunnen geven ;) onder voorbeding van dit alles , raadt Recenfent de lezing
dezes boeks niet af, maar aan ; niet echter aan alien,
maar hun, die de dingen , welke des geestes Gods zijn ,
kunnen onderfcheiden, en hun, die nog niet zoo wi s
zijn, dat zij geenen Godsdienst voor hun kostelijk hart
meenen to behoeven, of wel de vrucht, maar niet den
boom of wortel noodig achten . Recenfent las, dit gefchreven hebbende, de approbatie van den Graauwen
Man achter dit werk, en hij fchaamde zich niet . Deze
approbatie beteekent meer , dan die van Faculteit, Kerkbeltuur of Aartsbisfchop , en dan alle Recenfinn f Even .
wel de Graauwe Man is toch ook niet onfeilbaar, zonder
eenige uitzondering : in zekeren zin kan men immers
fpreken van een dwalend geweten, en zoo zoude men
wrl eens voor tuchtigende of heiligende genade kunnen
houden, hetgene heel wat anders was, niet waar?
Er words vaak zoo nadeelig gewerkt op de verbeel .
dingskracht des zinnelijken menfchen ; waarom zoude
bet den Leeraar van Godsdienst en Zeden minder vrij .
ifaan, zijne voordragt z66 in to kleeden, dat ze, juist
door der verbeeldinge to behagen, 's menfchen gevoel
femt voor Godsvrucht en Zedelijkheid? IIet prentenbock
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boek der kindschheid zij verfleten en vergeten- ; maar -bet is niet flechts bet kind , ook de man, die, in elk nieuw
boek, voor hetwelk ftaat : „ met platen," bet eerfle
naar die platen kijkt, ten ware zijne zinnelijkheid zoo
geheel is opgelost in geestelijkheid, dat-er maar weini .
gen met hem to regt kunnen komen . De redelijke mensch
is zinnelijk . Fabel en arabel zijn, derhalve, in de opvoeding tot zedelljkheid, belangrijke leermethodes ; to
meer, daar der menfchelijke frature eene neiging tot bet
wonderbare eigen fchijnt . Hierom moet eene voordragt
als die van s T I L L I N c behagen , die der verbeeldinge
eene groote ruimte geeft om to fpelen, en haar niet
zelden in vreemde gewesten voert . Alleen wenschte
Recenfent wat minderen overvloed van allegories, die
nu vaak vermoeljen, en althans maar eene beteekenis
van dezelve . Het nadeel van fterke afbeeldingen voor
bet zinnelijk oog, en van de hooge opwinding van a.
thetisch - Godsdienftige aandoeningen, door den ernfiig
en verftandig Godvruchtigen toon ligt voor to komen,
konde nog meer voorgekomen worden door die eenvoudigheid, welke bet verltatld, bij de verhevenfte befpiegelingen, niet behoeft to verlaten, en die minder to
zoeken en to raden, dan to bevatten, to onthouden
en to gevoelen geeft .
Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid , voofgedra .
gen in een welgekozen en goed volgehouden allegorisch
verhaal , dat de nieuwsgierigheid onderhoudt en bet verlangen naar ontknooping van wonderbare gevallen op .
wekt , en op den gemoedelijken toon van eene niet door
Theologisch Systema, maar door zulvere Bijbelleere
verlichte Godsvrucht, komt Recenfent voor, eene nog
niet vervulde en niet gemakkelijk to vervullenebehoefte
to zijn, eene zeer wenfchelijke onderneming, van welter goede uitvoering veel goeds voor zekere klasfe van
menfchen to voorfpellen was, vooral tot zuivering der
begrippen van, den gang der bekeering en den aard der
Christelijke deugdbetrachting . Alle eenzijdigheid moet in
de befchouwing daarvan vermijd worden , en daartoe getee
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teekend bet karakter van zulken, die immer wandelden
op den goeden weg ; van anderen, die Dimmer de z om.
d e dienden, zonder naar goede indrukken , van waar dan
ook, te luisteren ; van zulken , die even ligt en onmerkbaar voor bet goede kunnen gewonnen worden, als verleid tot bet kwade ; van zulken, die door buitengewo .
me omiandigheden tot verbetering gebragt werden, w et .
k e Diet plaats hadden bij buns gelijken, die echter op
andere wijze werden geheiligd i en van verwilderde ondeugenden, die van zondigen hun werk maakten, en ;.
Die bet in deze preening met Recenfent eens is, oordeele, of dit omflagtig werk van s T I L L I N c, dat wij,
am vele redenen, met genoegen aanprijzen, in deze
behoefte voorzien kunne!
Ten flotte wilde Recenfent de lezenswaardigheid dezes werks wel bewijzen uit bet zoo vele •goede, dat hij
bier aantrof ; maar -- die overvloed is zoo grout . 1=Iij
bepaalt zich dan tot eenige fpreuken en kernachtige gezegden, die hij aantrof, die tot lezing des werks mogen uitlokken, en die zij, welke dit werk zelf niet
verkiezen to lezen, toch wet kennen molten . Onder de
Mengelingen voor alien , althans voor Lezers van Maandwerken, verdienen ze wel eene plaats . Wij latent ze
bier volgen , am bet even of ze de Redacteur bier plaae' .
fen, of in zijn Mengelwerk opnemen wil, oltder den
titel van : Spreuken uit het Heimwee. (*)
(*) De Redacteur verkoos bet laacite , van wege de engenieene nitgebreldheid van dit veraag, en zal ze dus aldaar in
een volgend No . mededeelen .

Eene herhandeling , aangaande het kenmerkende der
Gellj kenisfen van 7ezus Christus . Door R . E Y L E It 7r
den Yongen, Hofprediker to otsdam . Te Groningen,
bij W. Zuidema. In gr. 8vo. 68 I#1. f :-Iz'let is hartverdagend, bet fchoone Christendom boe
Jan.
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langer hoe meer to zien to voorfchijn treden in deszelfs
Goddelijk-eenvoudige gedaante . Lag bet eeuwen lang
bedolven in duisternis, begraven onderwijdloopigeleerfelfels, die bet hart zoo min raken, als bet veritaud
verlichten konden ; als hadde de Godheid bet menschdom
met eene nieuwe Openbaring begiftigd, komt men thans
der waarheid op bet (poor, en vindt : „ dit, dit weinige, dit eenvoudige, voor alien verftaanbare, dit is bet
geheele Christendom , dit moot geloofd worden ter zaligheid, door elk, binnen wiens bereik bet is, en alhet
andere is biihangfel, waarvan een ieder bevatte5 zoo
veel hij kan, en aanneme, zoo veel hij wil ."
Ter ontdekking van bet wezen des Christendoms -is
vooral noodig bet onderzoek : wat was toch bet hoofddenkbeeld van Jezus ? wat vinden wij in zijne redenen
altijd op deb voorgrond , of als heerfchend denkbeeld
altijd wederkeeren? -en men zal deze vraag niet beter
kunnen beantwoorden, dan wanneer men zijne Gelijkenisfen inziet, waarin Hij de yerborgenheden van bet
Koningrijk der Ilemelen voor alien openlegt.
En dit is bet oogpunt, waaruit deze Verhandeling
moet befchouwd worden . De Schrijver wil bet kenmerkende van de Gelijkenisfen van Jezus, en daarom
moet hij ook juist bet hoofdIdee aanwijzen, dat in dezelve ten grondflag ligt ; en dit doet 11ij, opmerkende,
dat bet denkbeeld van een Godsrijk, eene inrigting, in
welke de mensch op aarde your den Hemel gevormd en
gewijd zal worden, eene maatfchappij van heilige men .
fcheri, joist dit heerfchende in de GelijkenisIen van Jezus is . Hij noetnt de weloverlegde en voorzigtige wijs .
heid, waarmede jezus deze Gelijketiisfen voordroeg, als
het eerite, dat bij derzelver kenfchets onze oplettendbeid verdient. Zij hebben, %vijders, fchoon in hare
voordragt eene plaatfelijke betrekking, evenwel bet vermogen, bij elk denkend hoofd en gevoelig, godsdien[lig
hart, ook een algemeen belang op to wekken . In haar
vindt men de gelukkig/le vereeniging der edelfle eenvoudigheid met verhevenheid en kracht van gedach,en, en
de .
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deze is verbonden met verhevenheid en gegrondheid van
denkbeelden . Zij hebben ook dit eigendontmelijke, dat
zii, met beoordeeling en fmaak, met kennis van men .
fchen en zaken yoorgedragen zgnde, de gezamcnlijkv
krachten van ver/land en hart jnnemen en werkzaara ma
ken, en in ont\verp en uitvoering Iigt geen ander doe) ;
ten gronde, dan reiniging van hart on zedelij e verede •
ling. Daarhij z$ W4 aesthetisch fchoon, en hej is ver•
rasfend , dat zij uitgefproken en medegedeeld zijn in
oogenblikken der daartoe aanleiding geirende gelegen,
heden .
Al cjeze punter zijn niet alleen goe4, maatnok fchoon
uitgewerkt, en bet boekje leest als van zelf . Ook
vonden wij zeer gegrond de klagt des Schriivers , dat
zoo vele Leeraren den grand en zin der Gelijkenisfen
nimmer begrepen hadden, en dat de gelijkenisaardige
preektrant bijng geheel Met gebezjgd wordt . - Eene
andere klagt voegen wij er bij ; deze : dat de jonge lie .
den in bet predikambt doorgaans niets gemakkelijjter
vinden, dan eene Gelijkenis to behandelen . Mogten zij
bedenken , wat aangaande de bejaarde Leeraars zelve
zoo even gezegd is , en dat den geest der Gelijkenisfen)
bevatten niets geringers is dan detl geest van bet Evan .
gelie volkomen begripen, die toch wel geheel in deze
Gelijkenisfen liggen moet, omdat Jezus ze aan bet yolk
voordroeg, hetwelk toch . noodig had to verftaan waar
bet al op aankwam ! Maar uit eene Gelijkenis eene eenzijdige, alledaagfche waarheid afleiden, of er een ftuk
van een zeker aangenomen ftel--fel in brengen ; naar aan •
leiding van de arabel van den verloren' Zoon over jeugdige losbandigheid, van die van den ontrouwen Rentmeester over ontrouw en bankroeten, van die der Ar^
beiders in den Wijnberg over de luiheid to prediken,- •
lieve Hemel ! mag dit nu den naam hebben van eene
Evangelifche behandeling van voorftellen, in welke de
Zaligmaker niets geringers beoogde, dan de verborgenheden van het Koningrijk Gods voor to dragen ? Wij bidden u, jongelingen ! - en of gij 't ons ook al kwalijk
LOEKCESCL . 1820. NO . 15 .
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natnet, wij bidlen ook velen van u, oudere practici in
bet predikambt ! -- Ieert over deze gewigtige zaak eens
wax grondiger denken ; er hangt to veel van af.
Wij hebben bier flechts van cen klein boekje verflag
gedaan ; maar rvaardij hangt niet van uitwendigen omvang af, en door de kleinheid is hetzelve ook voor eene
kfeinigheid to bekomen . Daarom moest er ook geen
Student in de Godgeleerdheid zijn, dil bet niet bezat .Koopt, ,koopt bet toch voorsl, mine jonge vrienden!
Ontvangt doo hetzelve gezonde,algemeene gronddenkbeelden aar aande de Gelijkenisfen van onzen Zaligulaker! Laat u alzoo op den weg brengen tot bet regte
inzigt in bet doel van elke Gelijkenis op haar zelve !
Voegt daarbij eigen vlijtig nadenken en warme belangftelling in den waren, eenigen geest des Evangelies,
gebruik van bet onderwijs, hetgene gij ook bij andere
kenners der zaligmakende Evangelieleer kunt vinden,
en gaat dan door den tsjd been en predikt over de Ge .
lijkknisfen van jezus !
be Lente . Eene Leerrede over f. CIV. ;ob , uitgefproken to Wolphaartsdijk, den 7 Mei 182o, door
J. AB UTRECHT DkESSELHurs . Te Middel .
burg, bij de Gebroeders Abrahams . igao. In gr.
8vo . 32 Bl . f : - 8 V nder de refpectabele v#ag van her rovinciaal Kerkbeftuur van Zeeland feekt dit fcheepfe in zee . Het is
ten fchnitje ligt en digt, hetwelk nog al wat wind s naar
bet oils toefchijnt, voeren ken, maar van to weinig betang op de groote wateren s dan dat bet bijzondere op.
inerkzaamheid verwekken zou, ten zij de groote, tbans
niet meer noodige, en ook alleen voor zekere foort van
(chippers en fbhuitjes nog maar verkieslijke, viag van
oud-Gereformeerde, kerkelijk gewaarborgde regrzinnigheid de aandacht trok . Wij verbeelden ons, hoe de
Hce-
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v z a N s 1, Frajftlent , en A . J . $ N O U C k
Secretarit, hebben zitten turen op
dit Wolphaartsdijkfchc feheepje, en wie weet, welke
vermoeijende raadplegingen de rovinciale Kerkvergadering zelve gebouden heeft, en hoe ieder daar zat met
cenen oud . Dordfchen bril, eer men gezegde Heeren tot
bet afgeven van vlag en wimpel volmagtigde I -- Wij
hielden reeds op bet zoo prachtig verfierde, anders weifig
beteekenend vaartuigje aan, en wilden bet zoo zoo aan
boord klampen, toes our , tusfehen al de vlaggen in ,
eene kleine in bet oog viol, die teeken is van rouw over
eene doode op bet fchip ; en aanfl onds hielden wij daarom af. -» Inderdaad, hoe zich bet gevoel dan ook ontlaste en bet gebroken hart zich uitftorte , bij zoo iets
veritompt dadelijk onze pen, hoe zeer ook reeds gqunt
tot fcherts of berisping . Zoo zal bet ook den Lezer
gaan, die welligt echter,met ons,verwachten en wen*
fchen zou, vat minder bloempjes, en wat meet en
duidelijker van en voor bet ljdende hart, in deze Len .
tepreek to vinden .
A. V A N

B U R (r R O N J E,

Zen woord aan het ubliek, over de nadeelen tit gevaren, welke men to vreezen heeft, wanner Doctoren, Chirurgijns en Apothekers buiten hun Yak treden, onder de zinfpreuk : Schoenmaker, houd u bij
vwe lest. 11 Stukjes . Te Rotterdam, bij N . Cor-

nel . iSao.

In gr. 8-yo. Te

•z amen VIII, Yo4 B1.

f z-2- :

M et regt zegt de Schrijver van deze, over :het geheel
welgefchrevene, bladen, in zijne voorrede

Me zal

eenen Schoenmaker halen, om zijn vertrek to befchil .
deren - vie eenen Sinid antbieden, spanner hij een
rrieuw kleed begeert to hebben - vie bij den Timmer .
man eene ifzeren kagchel beflellen? en hij tracht daarom , met klem van redenen , zijnen iandgenooten bunny
dwaasX x '
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dwaasheid en verkeerdheid onder bet oog to brengen,
wanneer zij, ten aanzien van een der kostbaarfte goe .
deren, van de gezondheid, geheel anders handelen . Hij
toont, to then einde, na bepaald to hebben, wat eigenlijk tot bet bi$jzonder vak van Doctor, Chirurgiin en
Apotheker behoort, aan, i° hoe ieder van dezelve zijnen betrekkelijken werkkring overfchrijdt ; 2 ° . welke
oorzaken hiertoe aanleiding kunnen geven ; 30 . welke
noodlottige gevolgen er nit ontfiaan, en 4° . welke mid .d
deren bet daaruit voortvloeijend kwaad zouden kunnen
ftuiten . Alles fchijnt voornamelijk gefcbreven to zijn
met een oog op Rotterdam, Schiedam en andere plaatfen in ons Vaderland, waar de Doctoren, zoo als de
Schrijver zegt, Commisfionnairs in geneesmiddelen zijn .
De frekking van bet geheele vertoog loopt voorts bierop uit, dat, zoo van den eenen karat bet eigenbelang
als de bron van dit geheele kwaad moet worden aangernerkt, van de andere zijde de dwaasheid, onachtzaamheid en gierigheid van bet publiek die bron geopend
hebben , en dat , om dezelve to fioppen , er niets vereischt wortt, dan dat bet publiek wijs, bedachtzaam
en edelmoedig worde ; waaruit, tot gerustfl:elling der
belangbebbenden, vrij duidelijk is op to maker, dat
deze en dergelijke bronnen wel zullen blijven vloeijen
tot aan bet einde der dagen . Mogt er ondertusfchen
deze en gene zijn, wien bet niet om bet even is,, hoe
bet in de wereld toegaat, en die dus gaarne weet , waar
bet hapert, wij durven hem bet lezen van dit boekie
gerust aanbevelen . Mogelijk vindt hij de trekken , in
de bier opgehangene fchilderij, wat grof en hoekig, de
kleuren wat hard ; maar men fchildert geene dieven en
moordenaars met Madonna -gezigtjes .
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Schets van een Overzigt der Duitfche Taal, of der Ger .
maanfche Taaltakken, in derzelver oprfprong en tegenwoordige verdeeling, in het Hoogduitsch, Nederlandsch, Deensch , Zweedsch , Engelsch , en andere
foortgelijke talen en tongvallen ; door Mr. B . 11 . LUL 0 F s , Hoogleeraar in de Nederlandfche Letterkunde
en Welfprekendheid aan de Hcogefchool to Groningen .
Te Groningen, bij J . 0otnkens . i3 1g . In gr .,8vo.
VIII en 244 El. f i-i6- :

D it kleine gefchrift van

rof. u L o r S (de vrucht
zijner ver(lubbelde letterkundige werkzaamheid, otn bet
ftnarteliik verlies zijner Gade eenigermate to verzetten)
bevat eenen rijkdom van zaken . Met refit meent de
Schrijver,, dat, ter grondige beoefening der Nederland.
fche taal, eenige kennis aan hare zttstertalen volftrekt
noodzakeii}k is, en geeft daartoe dit boekje~ als handleiding . Eerst befchouwt hij de algemeene Duitfche taal,
zonder opzigt op de fcbeidiiig der takken ; daarna die
takken , elk op rich zelven . Na een kort woord ter
vermelding van de drie hoofdtaalitammen van Europa,
de Ronaanifche, Slavonifehe en Duitfche, betoogt hij
de belangrijkheid, eerwaardigheid, oudh6d, oorfpron .
kelijkheid en zelfflandigheid des Duitfche, taal(tams ,
vooral uit vergelijking met de meestbekende der Roma .
nifche talen, bet Fransch . Daarop volgt Gene befchouwing van den oorfprong der Duitfche taal . Hij leidt
dezelve uit bet zuidoosteliik 11zie af, van waar zij,
door erzie en Thracie, over den Donau, in haar te .
genwoardig vaderland zou gekomen zijn . De overeen .
komst tusfchen de zeden der Duitfchers en Thraciers
wordt zeer uitvoerig, doch, naar ons inzien, *iiet in
alle bijzonderheden overtuigend, volgens een Hoog .
duitsch went van A R N D T, aangetoond . (Uit de taal
der Thraciers, die geheel verloren is, konden geene
vergelijkende proeven worden aangevoerd .) IVanneer men
X x 3
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door Thract'ars de Scythen verfaat, die waarfchijnlijk
met de Geten, een Thracisch voik, naauw verwant waren, flemmen wij (hoewel op andere gronden) de verwantfchap gereedelijk toe ; doch H E R OD o T U s fchijnt
de Scythen van de Thraciirs wel degelijk to onderfcheiden. Ten bewijze, dat de erzen niet alleen in bet
taaleigen, (hetgene niemand betwist) maar ook in zeden en gewoonten , met de oude Duitfchers overeen .
kwamen , haalt de Heer L U L o F s , met veel juistheid,
den afkeer van belde NAtien van afgodsbeelden en tempels en bet voorzeggen uit paarden aan, volgens Tnc I T u s bij de Duitfchers in gebruik, en hetwelk ook
bij de keuze van D A R I u s tot Koning heeft plaats gehad, gelijk er ook een erzifche volksftam was, die
Germanen heette . Nogtans wil de Schrijver de Duitfchers Diet onmiddellijk van de erzen, maar met deze
nit bet zuidoosten van 4zii afleiden . Het voornaam1te, wU zouden bijna zeggen bet 66nige, bewijs bier .
voor ligt in de vele woorden, zelfs wortelwoorden,
die, volgens S C H L E G E L, bet Sanskritsch met bet
Duitsch (vooral bet Nederduitsch) gemeen hreft . De
overeenkomst van den geest der heldendichten in beide
Nation is eene proef, die niets afdoet : men zal toch
gereedelijk bevroeden, dat op die lange reis, en in dat
lang verloop van Eeuwen, welke, volgens de onder-.
fleliirg Duitschland van Indie' is gefcheiden geweest,
vooral door bet onmetelijk groot verfchil in godsdienflige denkbeelden, de geest van eenen MILTON Ca
s: L o r s T 0 c K niets van de Indifche heldendichten Ra.
tnajan of Mahabharat heeft kunnen overhouden, wier
overladene fabelachtigheid ook hemelsbreed vain de verhevenlaeid der genoemde Dicbters verfchilt ; zoodat wij
bij deze aanmerking, al is zij van H E E R E N, altijd
hehben moeten meesmuilen. Zonder andere fporen
vu , dan van eenige verwantfchap met bet Sanskritsch,
aouden wij den oorfprong van Duitschlands volken uit
hot insgelijks zeer vroeg hewoonde
eraie nog altijd
poor waarfci nlijker bouden .
Ver.
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Vervolgeus gaat de Schrijver tot de verdeeling dei
,Duitfche taal in twee hoofdtakken, den Opper- en Ne.
derduitfchen, en de orlcierfcheidende kenmerken van
beide, over . ([lj kic4t daarbij veelal A D E L U N G, in
deszelfs Mithridates cu andere taalkundige gefchriften,
tot leidsman .) Daarop worden deze twee hoofdtakken
in hare zijtakken enl tongvallen. nagegaan, met opgave,
bier en daar, van enke1e proeven ; zoo als van bet
Zvabisch-, T.yrolsch en Oostenrijksch ; bet Boogduitsch,
oorfpronkelgk bet d!ak isch (Opperduitsch, in bet Nederduitsch overgaande) , naderhand door L V T H E R tot
fchrijftaal verheven, en bet Mefegothiscb, (onzes in.
ziens to regt door den Hoogleeraar meer tot bet Opper •
dan tot bet Nederduitsch gebragt .) Onder de Nedtrduitfche tongvallen komt bet aVederfaklsch of
lat•
duitsch bet eerst in aa-nmerking ; (bet
latduitsch ftrekt
zich echter veel verder dan Neddrfakfen, tot diep in
Westfalen en langs den Rijn nit) zijnde, door LuT H E R'S Bijbelvertaling, als fchrijftaal vertlrongen ;
hiervan worden nog al eenige proeven gegevei . Mar.
op volgt bet Nederlandsch, eene even oorfpronkelijke
taal als bet Haog- of Opperduitsch, maar gewijzigd door
bet oude Friesch, bet Frgirhduitsch, (de Schrijver
geeft bier proeven nit bet lied van .Uildebransd en Hedubrand, en nit den lofzang op St . flnno ; bij betrekt
bet 11lemannisch ook onder bet Frankduitsch, welke
Wen wij echter gelooven, Oat aitijd ziin gefcheiden geweest) en eindelijk ook door bet Fransch .
De beflanddeelen dezer taal in bet Nederlandsch, en de
invioed derzelve op onze woordvoeging en onze uitfpraak, worden bier zeer goed ttiteengezet ; de uit .
fpraak der u op de Franfche wijze, en bet veelvuldig
gebruik der tegenwoordige deelwoorden, (tegen bet
.-Ioogduitfehe taaleigen) zijn daarvan wel de voornaamRe. Dit laatfte, echter, is geen gebrek, maar eene
wezenlijke voortreffelijkheid, die wij met de oude talen
gemeen hebben, en welke de ,Duitfchers one we] benijden
mogen . - Nog een woord zegt men van &n invloed der
LaX x 4
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Latijnfche taal op de onze, en gaat dan over tot een
kort overzigt der Noord%he, of, volgens den Schrij.
ver, Scandinavisch - Nederduitfche talon, daar dezelve
met de Nederduitfche taal meer overeenkomst hebben,
dan met bet Opperduitsch . Hij vergelijkt bet Deensch,
bet Zweedsch, Noorweegsch en Ij7slandsch met elkan .
der , en toont daarin vrii bedreven to zijn . Het Zweedsch
komt meer met de ho gere taal overeen, dan bet
!Deensch . Ten flotte be chouwt de Heer L U L O F S bet
Engelsch , onder den naam van Romanisch- Nederduit .
Echo taal, daar de Duitfche grondtoon in hetzelve, met
bet Fritsch eh Ne erfakfisch, ook met bet Deensch,
overeenkomende, reeds in de elfde ) euw door de Noormanfche verovering (misfchien ook wel door de gedurige betrekkingen der LANTAGLNFTS tot Frankrijk, pun•
ne hofhoudingen en oorlogen in dat land) met Franfche woorden overladen, en wel ter helfte van zijnen
oorfprong verbasterd is . Onder de Schrijvers over de
Gelchiedenis der Engelfche taal had ook de beroemde
JOHNSON (in deszelfs Voorrede voor zijn Engelsch
Woordenboek) kunnen genoemd worden . In dat Woordenboek zelf, waar de afleiding van elk woord opgegeven wordt, zoekt de Schrijver gedurig het grondwoord
in her Hollandsch (Dutch.) -- Achter bet fl`ukje zijn
vele aanteekeningen, die meer dan een vierde van bet
werk beflaan, en van uitgebreide belezenheid in de al •
gemeene en bijzondere taalkunde geruigen . Wij bevelen dit nuttige boekje aan alle liefliebbers der Nederduitfche tial . Velen zullen daaruit hunne onbillijke
verachting tegen bet zusterlijke Hoogduitsch, op voor .
oordeel of ijdele vrees gegrond, leeren overwinnen,
daar bet in den oorfprong met de onze immers tdne
taal was . De Duitfchers, van hunnen kant, beginnen
hunne verachting tegen onze taal (die zij voorheen met
bet gemeene latduitsch verwarden) of to leggen, en
hoe langs hoe meer Holle ndfche woorden en zegswijzen
aan to nemen . Wij hebben die zelfs bij G 6 T H , aangetroffen, doch herinneren ons dezelve thans niet meer.
Bij
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Bij L A M O T T E F o u u A (eels' der meest geliefkoosde Duitfche Rotnaniehrijvers en Dichters) hebben wlj
Schreiber (niet herfasfer of Schriftfleller) in de Hot.
dandfche beteekenis van Schrs/ver (van een boek) gevonden . Mogten onze naburen, die immers al het
vreemde onvermoeid onderzoeken, de fchatten Manner
miskende broeders, die ook voor hen zoo veel kostbaars bevatten, meer en meer leeren waarderen !

Mnemofyne. Mengekngen voor Lfetenfchappen en fraaije Letleren ; verzameld door Mr. B W. T Ij U E bi A N en \. G.
V A N K A M EN vide Vuk . Te Dordreckt, bij $lnsi'd en
van Braam . 1$in. In gr. 8vo . 302 Isl. f 2 18 . :

D

e Dichtkunst, befchouwd als befchaafffer van het menfche .
lijk geJlacht, votdoec volkomen aan de verwaclicing, die men
van den nog jongen, maar geleerden en fmaakvollen Mr. A .
B O X M A N , door ziine Akademifche verhandeling, en als Dichter door eene en andere flukjes, ook in ons Mengelwerk, zal
hebben opgevat . Het is eene voorlezing, in welke con amore
niec flechts de (telling als gefchiedisundige daadzaak hevescigd,
maar ook de voortdurende weldadige invloed der Dichtkunsc
betoogd, en ten flotce tegen LATO, die then beweert dat
haar nit zijn Gemeenebest wilde verbannen, verdedigd wordy .
Aangenaam i, de gedane belofte eener verhandeling van de .
zelfde hand in den eerstvolgenden buodel, welke, als van
aanverwancen, maar nog meer belangrijken inhoud, wordt
tangemeld.
De beroemde DordJche Kerkleeraar KIST prijst, in de hierop volgende verhandeling, de fchrifcen van den waardigen
G E L L E R T overtuigend en voorcreffelijk, als biijvende yolks .
lekcnur voor alle flanden, aan ; onderzoekende, en met keu .
rige redenering en proeven fravende, waardoor, en met bet
loogfle regc, de fchriften van then waardigen man zoo groo .
ten opgang ep toejuiching vonden . Wij konden bij de lezing den wensch niec terughouden, dat deze verhandeling
door ieder, die voor bet algemeen fchrijven wil, gelezen en
beoefend wierde, en ook sneer in site handen komen mogte,
oal den fmaak voor 's mans, thans, uaar bet- fchijnt, maar
X x 5
al

C,38

>slrlsisosxls90

al to zeer bij velen vergetene, weaken wederotp op to wek•
ken, en bet nilt, dat hLj heeft gefhchc, colt voor onzen
Ieeftijd alzoo to vermenigvuldigen .
be Nederlandfehe Republiek op het erode der Xh111de Eeuw
,efchnuwd, is een wel gefleld gefchied. en flaatkundig verflag
van eenen ongenoemden nit de fchool van den Hoogleeraar
A s u IT, net zaakkennis gefchreven, en waarvan de uitgave
alanu nog, daar de vroegere partijfcbappen gedempt, en de
twisten door den loop der gebeurcenisfen en de cndervinding
zijn bijgelegd, van nuctigheid wezen kan ; hoezeer bet niec
to denken is, dat alien den fteller in ieder opzigc van iedere
veoringenomenheid zullen vrijfpreken . Als aanhangfel is er
eene brochure van 1790 bijgevoegd, ten titel hebbende : T1 'at
j7aat ow /Jatavieren to doen bij hat veij warden der Belgen ?
en waarin aiscoen reeds beweerd werd her wenfchelijke van
de vereeniging der Zuidelijke met de Noordelijke Nederland.
fcke rovincidn . De Uicgevers meenen, dac dit flukje,
zoo ai niet door den Raadpenflonaris V A N n E R S I E G E r.
zelven, dan Loch waarfchijnlijk met overleg en goedkeuring
van dien Scaatsman alstoen gal gefchreven zijn .
HulIe nan de Nagedachtenis van wijlen j . G u E I N is bet
Iaatfte prozalfche opliel in dic Deel, en leert ons dien voormaligen Schepen en Raad der flad Vlisfingen , als D!qhcer vooral din ook, kennen, en als den man, die tot de verbanning
van bet salmgezang, naar de berij miug van D A T H E N U S ,
nit onze Kerken , krachtig medegewerkc, en dezelve voorge .
arbeid heeft ; offchoon hij zelf 'bet genot dezer weldaad niet
beeft beleefd . - Onder de Dicbttlukjes in dit Deel vindc men
eenen Lijkzang op dezen verdienflelijken man, door wijlen
Ds . J . J . B R A II 9 ; welke zang den Uitgeveren niet van ver .
dienften ontbloot fcheen .
Meer dichterlijke waarde hebben intusfchen de bier me.
degedeelde flpkken van den Heer en Mevr . B I L D E R u IJ K ;
eene navolging, namelijk, van her zesde Hekeldicht van E p •
a 1 u s, en Rodrigo de Goth, Mar het Engelsch van S o U T HEY,
welke bier als eerie voorioopige proeve van volledige over .
brengingen dier beide flukken worden opgegeven . Ook vin.
den wij bier herdrukt de gedichten van B I L D E R D IJ K can
Mr.1 . D A COSTA en F E I T H op hot affferven van E . J . G R E V E .
Van D A COSTA ontvangen wij bier A L E X A N D E R's Zege.
feest, naaa her Engelsch Van D R Y RE N . De Ze0lopofering vat)
CHAR-
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TTE CORDAY wordt door s. ! . T1;139MAN,dich,,
terlijk vermeld . Al deze ftulken hebbenwaarde ; en de Kisdsc* .
heid, door denMed, Doet. c. vAN Agar KoEvssr, is zaeht,
bevallig en Christelijk . Den twindgfen Zang van de Riat
van H oM E R U s moeten wij vooral niet over bet boofd zits.
Mr. RN, F . , die den Dichter niet noemt, zegt er van
De yeruificatie is wild, lot, luimig, maar dig is de gebeelc
man - .- maar tevens is eli flout, meesterlijk, erigineel, eq
geheel Horneriaansch . Ik heb in verzee niets vqn x o m E R u ti
gezion, dat er bij komt, en loch volkomen H 0 M t aw S gekievea
is. Hij noemt den Vertaler ten zeer fingulier Genie, die tais,
fchien zestigmaal H o m E R U S doorlezen heeft , hens voor aj1E
handboek houdt, en mogelijk, zoo hil verloten was, kern oil
;djn hoofd weir op her papier bragt .
De Hoogleeraar s I E G E N B E a K heeft, tot zoo tang hi <j wir
derom eene eigene verzameling aanlegt en uitgeeft, bijdragen
beloofd : met dit aangenaam berigt willen wij , zoo Ms de
Uitgevers hun voorberigt, ook daze ooze korte aantneldiog
en beoordeeling fluiten .
CaAEL

Gediehten van Mr . J . K I N K R R, Floogleeraar in de Wijsbet
geerte, enz . aan de Hoogefchool to Luik, Lid vim keg 949
ninklijk Infituut . Ilde Deed. Te Amflerdgm, bij J . van
der Hey. 1820. In gr. Svo. XXXIV, 193 Bl. f 4-to_
. V ij bebben de beoordeeling van dit boekdeel in den Re•
cenfent ook der Recenfenten gelezen, en willen niets afdingen
op den lof, san hetzelve toegezwaaid . In tegendeel, hoe
guntlig wij ons reeds over bet eerfle deell verklaard bebben,
bet tegenwoordige wint, in ons oog, niet weinig bij de very
gelijking, althans ten aanzien der brulkbaarbeid voor bet at .
gemeen, dat bier duidelijkheid en bevalligheid doorgeans ver .
eenigd zal vinden met sanprijsfelijtte denkli'eelden . Doch
jammer is bet, dat een tijdfchrift, anders acbtenswaardig door
blijken van geleerdheid en oordeel, zoo dikwijls bezeedeld
wordt door grove fcheldwoorden en plempe hatelijkileden teen
andere Recenfenten. Het is Wet noodig, dat een -openbaat
beoerdeelaar juist een man zij, gefchikt om met de wapenetl
van een flekelig vernuft rep behendig om to gaao : indien
bij flecbts zijnen eigetf weg tustig vervolgt, en goed en
kwaad,
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kwaad, zonder omzien , bondig in bet lick fteit , is hij daarom waarfchijnlljk des to nuctiger. Doch wil men volflrekt
vechten, dan dient men bet oole behoorlijk to verftaan, om
den sanfchouwer (dat bier de lezer is) voor zijn geld althatis geene tooneelen to vertoonen, die hij op de vischmarkt
beter en voor Met kan bijwonen . Om de gepastheid dezer
aanmerking to bewijzen, konden wij ons op vele voorbeelden beroepen ; doch wij bepalen ons bij bet floc der beoordeelirg, boven aangehaald, in welke van ellendigen, van
wijsheid verkoopen, van leedvermaak, van juges reprochables
en talent outrage (*), vroeger ook van aangrifnzen en eenen
kreupelen Zofius, words gefproken . Dic alles toch zal dnar wij ons nog geene audere openbare beoordeeling van
bet werk herinneren, en bijzondere uitlatingen wel niet zoo
piegtig in den ban zuilen zijn gedaan -- zekerlijk ons en onze oordeeivellingen betreffen . Her is waar, wij hebben to
kennen gegeven, dat de Filozofie van z IN It E R , hoe fraai
ook ingekleed en met fehitterende verwen opgefierd, ons
Loch zoo wezenlijk gegrond, fchoon en heilrijk niet voorkwam, als zij zich op deze wijze wel vertoonde ; voorts,
dat wij, in zoo verre er tweederlei begrippen over de welliaidendheid in verzen beftonden, hem pier geheel durfden
toevallen, en bet firoeve zeker even zorgvuldig als bet een .
toonige diende vermijd to worden, enz . : wij hebben dit, inzonderheid bet eeretgemelde, daarenboven ingekleed ~op onze
wijze, misfchien zeer gebrekkig, maar althans pier hacelij'k ;
terwijl wij , voor ~et overige, als boven reeds gezegd , den
hoogften lof van bekwaamheid aan den Dichter toeflonden .
Welnu, derhalve, was dit zulk een crime ? Of moot hij pier
veeleer geacht wprden molens voor reuzen to hebben aangeiien , die hiertegen reeds bevorens zoo dol to velde trok ,
en 'nu, als ware bet , geboeid door eetl paar eenvoudige anti .
merkingen, die wij ons daartegen veroorloofden, nog rondom rich bijt en fp . . .? Inderdaad, niet de man zelf, (want
die
(*) Deze Franfche woorden, namekjk, komen voor in
een aangebaald versje, dat bier juist zoo veel bewijst, als
bet zou bewijzen , wanneer wij den man then wijsgeer
herinnerden, die vol angst vroog, of hij eene dwaasheid gezegd had, omdat zekere lieden hem toejuichten .
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die zal wel onverbeterlijk zijn maar de Redacteur, zij ten
aanzien dezer verkeerdheid oplettend gemaaktI
Zonder nu meer naar die ganfche Recenfie om to zien,
zullen wiJ thans verder bet once van bet boekdee! Zeggen .
De Voorrede is billijk , bet eerfte voorwerp onzer hefchou .
wing. Wij lazen dezelve terftond met ougenteen genoegen
door. Zij heeft zelve jets van bet onderwerp, dat zij be .
handelt ; jets van dat ligte, vlugtige, hetwclit ruim zoo goed
gevoeld als duidelijk begrepen wordt, en oin hetwelk to
fchrijven eene zekere opgewondenheid, eeue zekere eigene
vlugt van geest wordt vereischt, welke weinigen bezitten .
Het fpreekt van zelf, dat wij hiermede gnu de hechtheid
en ldaarheid van 's mans denkbeelden, voor zoo verre zij moe
gelijk zijn en bij cene bednardere lektnur worden ingezien,
niets willen onttrekken . In tegendeel, bet gezegde is zeer
gefchikt om meerdere helderheid to verfpreiden over hetged®
menig eenen zijn onbedorven gevoel wel reeds mag gezegd
hebben. En, zoo wij hec ergens niet geheel eens waxen met
den Schrijver, bet was, waar hij bet onderfcheid van de Ode
met andere dichtfoorten, in dit dpzigt, daardoor verklaart,
dat in de eerfle wel, maar bij de laatften niet, met zekere
floute grootfpraak mag begonnen worden . Dit fchuilt, naar
ons oordeel , niet in den verhalenden vorm van bet helden .
dicht, maar in de natuur van de ganfche zaak . Eenen redenaar voegt bet doorganns ook niet, op hoogen toon to be,
ginnen ; doch in fommige gevallen wederom wel, wanneer
men namelijk mag vooronderftellen, dat hij geheel vol is van
zeker gevoel. Her bekende uo usgue tandem Catilina zel£
behoort bier eenigzins toe . Voor bet overige danken waj
bijzonder voor bet gebezigde voorbeeld, in de vertaalde Ode
van Hotc&TIUs .
Het eerfle ftuk, hier voorkomende, beet : Het heillg
ud,
Nachtgroet aan mijne Vrienden , kort vddr de aankomst van
Koning4L o D E w rJ K in Holland, en bevat de volgende merk .

waardige voorfpelling omtrent
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Hij komt! . . . of dttr€t hij 't nog niet wagon ;
Ziet hij, ann 'snoodlots wentlend rad,
Wat tezenftand zijn' loop vertragen
En flremmen tnogt op 't hellend pad ;
Wet
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Wel nn, een ander mask' her eflen! ••Wens gal de pijl gewisfer treffen,
Wanneer hij, voor db derde mail,
Van juister mikpttnt afgefichoten,
Langs 't rigtfnoer zijner vloekgenooteu
Zal trliegen als een blikfenlflraal .
Men giet hieruit tevens bet vloeljende van dit ganfcht
versa fehoon bet ons voorkomt, dat de plaat[ng van den
klemtoon (bl . 7. reg. 12) op bet woord een den zin min of
meer floort, omdat her thane Ididt als Un . Her tegenoverge.
flelde vonden wij bl . i ;g . laatflen reg. Voorts bevalt ons de
tegenfteiling van her Westen, waariir de son zonk, (van vrijheld en verlichting) met her

Oostens (als zinnebeeld zeker

der wijsheid, of der vrijmetfeiarij) waarnaar zij lrunn' weg
baandeh, in her d1lereerfte couplet, Wet ; mogelijk nit gebrel4
Iran een volkomen begrip, dat one vender ook wel cens moei .
jelijk viel .
Her rweede fink : Stint Bemeeding(?), na de inlfjvirg,
e nz . is zeer frsai, zinrijk, en vol oorfpronkelijke beelden .
Inlet Vaderland beflaac, was lot ons zij befchoren!
Nog heft her zijn gelaat, en zonder blos, omhoog .
Zoo lang zljn ibhoone fpraak voor 't oor niet gaac verloren ;
Zoo lang wij tog hear' klank en voile taalkracht hooren ;
Zoo lang blinks Holland eau der volkren Hemelboogl
K'eeklagt, enz . i Oct .

18 13 is een der weinige llukken in

dezen bundel, die niet tot de foort der lierzangen behooren .
Er wordt trouWens meer din ddn fpreker in hetzelve inge .
voerd . Aan flouthei'd en vuur ontbreekt bet anders geens .
gins . Meer den elders maikt de Dichter bier, in her bijzonder, gebruik van tllen flrijd van bet rythmus der fueden en
volzinnetl met de mast der verzent welke zich van bet Car .
fiaanfche zoo zeer onderfcheidt, en in K tN a E a, theoretisch
en praktisch, den grootften voorflander vindt.
Of men
kan gezegd worden de drrchtrobde to flijpen, bI . 23, wanneer
bet niet juist bepaaldelijk op een zwaard of dergelijke ziec,
zij daargelaten .

Uitboexeming bij den Yal van tv A O L E o N, kraehtig 1
De Yerlosftng en Her/telling van Nederland, Lierzang .
Wio
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1Vie kan in edn gevoel, On enkel geestvtrrakken,
Al wat zich van rondom In 't Alzigt tin komt bite,
De bier ineengevloeide, en dxar verltropide flulken,
Die zich in 't brandpuht der verbeelding ttntendrukken ,
Door d'eigenst' aTpndsbtik gerangfchikt, overaien?
Van ganfbher harte zeggen wij dit den Dictrter no . seder •
een does dit voorteker met ons, die ureer, dat onze gefchie .
denis bier, van Keizer It A RE L's tijd af, tot na den flag van
Waterloo, wotdt doorleopen ; zekerlijk met wijde fprongen,
moor coch zoo, dat de laatfte, beflisfende tooneelen - NAO L EON'S dwing~landij , de togt near Rusland , de, opttand
isi deze landen, de eindelijke bellrafxeg op reeds genoemde
llagveld -- uicvoerig gefchilderd worden ; en dat it) een' tier •
zangi Inderdaad, gelijk in bet eWlke deel bij de ondetne .
ming, om een afgetrokkett wijsgetrig Itelfel in een geheel
poetisch Weed nit to dosfen, en daarin zoo to flagen, dat
vele fchoonhden van den eerften nwg bet tefereel verieren ;
even zoo hebben wlj •b ier 's man onbegrajpelijft, geheel e$ni ;;
dichtvermogen bewonderd. Ondertusfeben bevestigc ons toch
dic zelfde fluk eehigzins in onze voorkeu, son kortere lierzangen gegeven. Een enkele tt I N K Ek moge zoo langen
adem hebben ; weinigen hebben diet), zelfs ats lezers . En
hoe kunftig de hunt ook verbocgen is, bet -gevoel der on .
mogelijkheid , ow zoo tang in geestdrift to blijven, idoet eau
dezetre denken . Waarlijk, wij rarlen den lezer, een weinig
to poozen, en op bet reeds ontvangene to ksanwen (vergeef
de triviale uitdrukking), nadat de Zaeger zich zelben heeft
bemoedigd, om de beilisfende kathttrophes uitvoerig to fchetfen, met deze veelbevattende en fcboefe rogels :
Huw aah den jammertoon den jubetzang,
Het vrettgdgejoel aan droeven boezemdwang,,
Uw zegepraal aan 's vijands ondergang,
En 't vrolijik kneUren
Der heil'ge wraaktoorts, die Europe omfcheen! -#t Getrippel klink' door 't >vokkend fchreJen been,
Als moedervreugd door feile barenswedn ; Bij 't jukverplettreol
Tot bier toe, dus, waren bet gelbgenheidsverzen op de ti.u
-&
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den en gebeurtenisfen, door ons beleefd, die wij doorUepetr
Doch wie bet daarom voor een' afgezaagden zang houdc,
die kent den Luikfchen rofesfor niet . Ja, Nina tot walgens
toe hebben wij de meeste onderwerpen hooren bezingen ; maar
dit hadden wij niet gehoord , en met geheel onverzwakten
leeslust hebben wij bet . . . . verflonden.
De Geest van L o Y o L A in de Negentiende Eeuw Eeu 1}nk
vol waarheid, wijsheid . en gepdste waarfchuwing, in eeu
fchoon en treffend kleed gedost . Wj zeggen er amen op :
want, mogen wij met KIN K a a al ms verfchillen over de,
middelen, zUn doel -- verheffing van algemeene menfchen .
waarde en geluk - is ons even heilig .
Cantate, bij her openbaar Examen enz . van Minden,* 1817.
Frani en gepast 1
Fees:zang, bij'. . . het Genootfchap : Tot Nut en Befchaving ;
zoo als bekend is, door Joden opgerigt . De regels :
Die waanzin, om de wet van 't zedelijk Heelai
In 't ijdel fchimmenrijk, niet in zich zelv', to zoeken ;
mogten, naar ons oordeel , zonder fcbade weggelaten zijn .
Trouwens , vel'e der kinderen Israels zullen ze wel niet regt
ver(laan hebben .
Gedachte, na her Huwelijk van Z E A . K . F A L C K. Regt
aardig, en tevens waat poetisch ingekleedl
Uw echtverbinding word' de lens en 't teeken
Van 't heilig tnoer, dat de achttien pillen bindt,
De onzigtbre barnfleenkracht die, onbezweken,
Het middlend punt der beide polen vindt .
Men weet, dat Mevrouw F A L C K eene Brabandfche is .
Thans volgen de lofrede, Ode en gezangen, ter gelegen .
held van de hulde can H A Y D N, in de Maatfchappii Felix
Meritis voorgedragen, en reeds vroeger uitgegeven geweest .
De eerstgenoemde kan zeker als een moddl van dergeltike
flukken worden befehouwd
Zij heeft niets van eene onvruchtbare levensfchets . Trouwens, bet is de kuntienaar , en
niet de mensch ; bet is zijne knnst, en niet zijne deugd of
Were verdienf e , welke men zich voortlelde to huldigen ; en
dit is op eene voortrefFelijke wijze uitgevoerd . Is, at wilde
melt
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1eh hot anders ook ongepast achten, een zoo uitvoerig pro
zalsch fluk in den dichtbundel to zien ingevlochcen, dan may
men dezelve vrijelijk Ms de inleidende verklaring van den liar .
zang befdhouwett. En bet gebeel flrekt niet enkel ten be .
wijze van g i N K E R's helder inzigt in den waren acrd , day
vereischten en bedoelingen der toonkhinat, mint kan voorze .
ker in de hand van beoefenaars dezes hemetfchen vermogens,
met name diegene, welke zich op de compofitie toeleggen,
tot eene aanleiding dienen , om hetzelve al meet en sneer do
volmaaktheid to doen naderen . Do Dichter verdient, derhalve, alien dank daarvaor, dac hij zijne heldere denkbeelden
in dit vak, deazelfs gefchiedenis en verdere nitzigten, ooh
door dit dichtwerk nog wijder zoekc to verbreiden .
Geen zangzoon, die bedwelming teelt,
De ziel verdooft , flechts de ooren f'reelt,
En 't `hart bewuttloos houdt gevangen ;
Geen wild gerulseh, dat magtloos woett,
En, char bet verder ni'ers bedoeit,
Ons tefgt, door onvoldaan vertangen . ., .
Is 'c vootwerp, daar de kunscmaar itrOeftt
Waarin zij ademt, waar ze in leeft,
- Hooger doel be :ttert bast pogent
Zip wit de ziel , tan 'c flof ontboeid s
Van tintlend hemelvuur doorgtoeid,
Door 't edelst zelfgevoel verhooom
f4 een{

Ode aan v o L T A I RE. WWij vreezen wel den inter, tct vet,
lnoeijen met -ofze herhaalde uitroepingr friar! liee4ijk! 1)och
van dit ftuk moeten . wjj eehtef betuigen, heli614e' met dat
gevoel van ongetloorde tevredenheid to hebben getezen, bet .
Welk feclits meestettlakken kunnen voortlareuged . In betzel+
ve, namelijk, meenen wij dien fasten gang, dat ongezochc
vernuft, did gemiikkelijkheid, dien rljkdom ft die juiste keu.
ze van zaketl en- beelden to hebben opgealerkt, wetke ons
tan de klasfieke meesters in bet vak dawn denteni Wij zien,
jg I meet dan enkele-vlekken in de ton , welke: x! xzva bier
tot bet voorwerp van zijnen 10 , 1141t. Mann wij n;iskennea
baren glans iilet,'at words zij uok door fommige hscer voort-v
brengfeten, gelijk bet grooe hemeiiicht door de opgerrokkc •
Y y
no
*OEKu&iCH . 1820 NO . 15 .
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ne wolken . dikwijis -verduisrerd . Eh, in alien. _gevatlg, moeten wij bij de 'beoordeeling van een dichtGuk, als kunsci t'rk,
ons verplaatfen op her flandpunt van den Vervaardiger . Met
den Dichter zeggen wij trouwens
Had u aan d' Oder , Roer, of 't If,
Of waar de geest, meer ernflig, vrij,
En clout in zijn betpiegelingen,
Zich opheft - 't eerfle licht beflraald ;
Eigt hadc glj stlas fchld meer voorwaarts mogen drlngen,
En groorer [ook reiner] zegepraal behaald .
In de volgende Ode aan A r, y it E u vinden wij eeuige dais .
terheid in den volzin, voornamelijk door bet laatfle gedeelte
des tweeden en her begin des eerflen couplers gevormd . Ook
klinkt deze floute overfprong met bet woordje zonk ons lifer
toch war heel hard. Voorts vinden %vij bl . i66 zegen in bet
meeivoud . Beflaat dit waarlijk? Bij bet werk van eenen
Hoogleeraar in de Nederlaudfche taal is deze vraag wel niet
ongepast ; zoo min als de opmerking, dat bij tneermalen her,
den vieeden raamval, bezigt, vraar on& blijl ;baar xoefchijnt
hun, de derde, re moeten ploats hebben .
De Ode aan A L E X AND E R van Rusland ontvouwt ons dezelfde edele,, vrijhei(4-, regt- -en inenfchenliefde ademende ge,
voelens van KINK ER, welke wij in andere flukken, op dezelfde wijze, zien doorliralea ; maar revens zijne hooge denkbeelden en verwachtingen van den Monarch, die zich waarlijk door zijne ilaatsflukken, en her gebruik zijner krijgsmagt
voor Etwpa ., acs auderzins, beerl k onderfcheidt . Neen,
dus befluit $jj -liet vers, dat vbor bet overige met vele i ou.
to en trei ende gedachten en beelden pronkc ;
Neen, 't is gees beldenmoed, met duizendtallen
Een overmagt van ihrijdren aan re vallen,
Verwinuend yolk bij Yolk to kluiscren ann een' tro'on .
Die inisdaad kan flechts fchittren bij barbaren .
't Onedel roerfel dat geweldenaren
Op bloed'ge lattweren doer flaren,
Verdient in de eeuw die gl orr verachting, fmaad en boon .
Mar wijd - en zijd de volkren to verbroederen ;
Te leven is bun dankbe(a)re gemoederen ;
SEen
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Ben kracbtig rel1zenvollt te ombolfleren; zUn jellgd t
Zijn' prillen. Iigt beweegbrell aard te onrginncn.
'[ Uw vaderlijke magt te doen beminnen.
Een (chooner eel1W te doen beginnell __
lie daar cen grootfcher taak I Zij voegt uw heldendeugd.
De Hulde (Inn w A TTl E It, reeds vroeger bekend geworden. en het verhevene talent dier groote kunnenaresfe zeker
volkomen waardig. belluit dezeo bundel.
Desgelijks cindigen wij. met de bctuiging. dat het ons inzondelheid is te doen gewcest om dit dichewerkte doeD
kennen; daar we ons weinig vermeten. den H()ogleer~ar lesfen te geven. Met die oogmerk hebben wij den inhoud. of
den geest, der vooruaamlle fiukken. dikwijl5 met '5 malls
eigene woorden, pogen aan te wijzen t die zekerlijk bij
lange niet altijd de fraaille zijn. welke wij konden aanhalen, maar even wei tegelijk gefchikt om den dichttraat
te doen kennen. Hebben wij vltn enkele llukken, voora!
tot lof. minder gezegd. dezelve moeten daarom nict ge.
acht worden van verdiellne, uit!tekende verdienUe. ombloot
te zijn. En hebben wij ons bier en daar eene aanmerking
veroorloofd, dit hehoert merle tot ollze taak. onzen pligt t
en ons verlangen. am het aanprijzcnd oordeel als geene miF'
leidende vleijerij te doen voorkomen. Het zal gewis dell
fmaak onzer landgenooten tot eeN en voordeel verllrekk~ll.
wanneer deze Gedichteu veel gekocht en gelezen worden. .
POOl' .longelingen, bijzonderlijk uit de befc/z(lflfde {landen.

Ze~·.

tnl Redevoeringen t door J 0 ANN ESC L A R. J 5 S E. Te A;'!flenlam t bij J. van der Hey. In
8,,'1. Xli en. 197 BI.
f 2-4-:

,r.

De eerlle Reiievoerillg bellandel[ vraag en lllltwoord :

Wtlar~

mede zal em jcngeling zijn pad zuiver /zouden? Als /zij pat
ltoudt nOllr tJll! walrd (0 God I) - De tweede beant\\'oordt,
1111ar Mark. X: U:lt Je:::.us. hem (den rijken jongeling) IlONziende. heminue hem. de vraag: Hoe maken wij ons r~gt he.

minneliJk? - De derde fielt de verbindtenis tusfcheu :\moon
en }onadab. of het karak[er van eenen fchiJnvriend. voor.De vierde [che[st Davids droefheid biJ dell dood van Ab(a.
rom. - De v~fde behandele de waarfchuwing tegen hee ge¥y z
drag
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voOR JONGELINGEN .

drag van Efau, in den brief aan, de Hebreen voorkoutende .
De zesde, eindelijk, toont, naar aaoleiding van-bet gedrag
van Daniel en zijne vrienden aan bet hof van Nebukadnezar,
wat een jong mensch worden kan,, en hoe hij bet worden kin.
lets to teggen, opzettelijk tot aanprij zing, van den arbeid
van eenen C L AR I S S E, zon, in zekeren zin, befpottelijk
zijn, en bet den HlSogleeraar kennend en waardereud publiek
eenen medelijdenden glimlech afperfen . Wij ftellen dasroth
flechts dat ter seder, wit als gevoet bij de lezing dezer Redevoeringen in ons opwelde . Welk een gefchikte coon voor
Jongelingen, OOweI ter hunner waarfchuwing als bemoediging, zoowel ter leiding van hunne gezindheden, als ter op .
wekking van edele aandoeningen, en van affchuw voor de
ondeugdl welk tene helderheid van denkbeelden en orde in
de voordragt! welk eene verrasfing door cegenflellrngen, door
opklimmingen, door onverwachte verklaringen en toepasfngen!
twelke meesterlijke tafereelen 1 lnzonderheid munten door de
laatstgenoemde uit de delrde, Verde en vijfde Redevoering .
WardigMan!dchr,enwijb deWing,dieuwngewin
tigen post niet bekleedt, alleen om het hoofd der jongelingen
met niictige kundigheden re verrijken, maar ook om bun hart
voor de deugd to gewinnen! -- Hoe wenfcbrelijk ware her,
dat, itr bet algemeen, op de Hoogefcholen, ook voor dit
laatite afzonderlijk, meet gedsan wierde, in then finaak, w aar.
in d vh R t s s l: bet door dete Redevoeringen doer ; bet inge.
nuas didiei;fc fideliter antes &c. zon dan niet zoo menigvnl .
dig door den ruwen Akademietoon gelogenflrafc worden ; min
verwaand, min bedorven kregen wij voorzeker onze Zonen
van de Hbogefchool terug, en de Hoogleeraren zouden daar .
mede kennelijk bewijzen, dat zij zoowel om bet hart als
em bet verfand hunner leerliagen, zoowet om bet heil at&
em bet geld van deze dachten en arbeidden.

Redevoeringen van den Llof`road v o n E C K A R T S H A U S E N,
Vit Net Haogduitsch . Te Leyden, bij J. W. van Leeuwen .
In gr. 8vo . Y11I en a Bl. f z._io_. :
Bet zedelijk o gmerk van den Hofraad, bij ons bekend
door vroegere gefchrifcen, ftraalt ook in deze Redevoermgen
door .
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door. Hij is een vrienctaGods ,eugordVa
derland en Vorst, ell fpreekt met vuar ten voordeele van
dit atles . De onderwerpen,, weike, hij behand~elt, zijn . : I . Da
wederkeerige invloed van den Gndsdienst-op de wetenfchappen .
II . Dc eer fle en grootjle wet in de fchepping . Ill., De invloed
der wetenfchappen en kunflen op het verfland en het hart .
IV . De achting jegens den gemeersen man . V. De invloed der
fchoone wetenfchappen op de Regtsgeleerdheid . VI . De noodza.
kelijkheid van aatuutkawdige kertrtit bij de Obordeeling der
misdaden, VII . De bronne» der misdaden, en de mogelijkheil
em dezelve to verhoeden. VIII . Is eene Lijkresie op X I 'C n A e r.
ADAM V O N B E R G M A N N . Blijkens de Voorrede, zijn doze
Redevoeringen meestal uitgefpxojton bij plegtige gelegenhe •
den, ter feestviering van de Bellerfehe Iioogefcbcint .
Zoo zeer wij hart en doel van den Schrijyea eerbiedigen,
kunnen wij toell niet nataien ;an to lnerken, dat deze . Rede.
vocringen, over bet aigemeen, dat degelijke misfen, hetwelk
wij in vaderlandfche Verhandelingen begeeren en oolt dporgaans vinden. Zwellende tliji en declamatie, outbteketl pier,
en gian bier to doorverzeld
weld van ouvertlaanbaatheid . Wij
misfen vaak juiste definiti.en en verdeeling, en vinden, dat
de Hofrand meet in zijue, ,idcen rondzwemt, dan ze tot belde eerile Rederheid bre4t . Zoo zouden wij , b . v., indiene
devoering geen opfchrift bad, daarin waarlijk dat theta Wet
gezocht hebben ., wit zij gezegd words to behandeteu : want
er words wet in gedectameerd over godsdientlig1 e+d en
ongodsdienfigheid ; maar hoe de wetenfchappen op detl Gods
dienst en daze op de wetenfcbappen werkt, daarvan vinden
w j eigenlijk zoo veel als riets, Maar doze is dan ook wet
de mintle in den geheelen bundel . Op de tweede past in.
zonderheid, wat wij sangaande des . Schrjjvers rondzwemmen
in zekere idtse"n zeiden . 'De vierde fpreekt Coon van den
landman , en febildert zijne deugden en ellenden met overdrijving . De vijfde beheist zeer veel, wat naar waarheid is
opgegeven ; wat jongelingen, die zich aan die Regtsgeleerdheid
toewijden, wet mogen behartigen . Maar in foortgelijke tlellingen , als, dat i. Y C u R G u s de dieverij met het flrengfle wezen der regtvagrdigheid vereenigd hebbe, zijn wij bet met
den Schrijver niet eens. In de zesde verilaat hlj ondet natuurkundtge kenni's de kennis aan de oorzaken der misdaden . In
de zeyende komen ons de philanthropifche beginfelen des Schrijvers,
Y y 3
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vers, volgens Welke geen mensch tot zijnen naasre zeggett
mag : „ gij zijt een misdadiger," maar, in aanmerking nemen .
dle des ongelukkigen temperament en aniftandigheden, altgd
zeggen moet : gij fchijnt een mistiadiger," -- deze begin .
felen komen ons gevearlijk en overdreven voor .

Nieuwe Zedelijke Verhalen< Yam . Mrs. o
Te Rotterdam, bij .tttbon en Krap .
3I5 BI. f s- ig- :

Uit bet Engelsck.
1819 . In gr. 8vo .

it .

De voortrefi'elijke zedelljke i tekking van bet eerlle verhaal
doet ons dit werk met site vrijinogdightiid aanprijzen ; bet is

zeer onderhoudend en in eenen geheel goeden toon gefchreven, zortdat wij hetzelve ook in dit opzigt nevens de beste
van deze foort van gefchrifren eene plants mogen annwijzen ;
en, offcbooh wij den vertaler niet zoo geheel en at en zonder
nitzondering lof kunnen geven, zal men zich evenwel flechts
bier en daer in de 1et:ing gehinderd voelen . Op bl . 137, efs zoo no en dus," vermoeden wij eene drukfeil . Eene
waardige echrgenoote en moeder verwijderc zich voor eenige
wekeu vale here flilie woning, en nit de armen van haren
beminden man, van wege eene erfenis, en ondervindt den
wegflependen invloed der groote wereld en derzelver weelde
en verflrooijende vermaken . Schoop vol liefde en braafheid,
keett zij echter met tegenzin nanr haren tiring terug . De
zioederlijke zorg voor bare brave oudere kinderen deed haar
evenwel onvertvijld tot de terttgreiize befluiten, niettegenflaan .
de alien sandrang ; door zij, hoewel toevallig, zich nog in
t1jds gewaarfchuwd zag. Zeer bevallig komt bet verlangen
van eene Iieve kleine, near vader en de ftille bui_sCelijke ver,
maken, uit, en coon . d e lieve kinderlijke onfchuld . Op de
terugreize houdt haar ten ongeluk , dot echter wdl afloopt,
nog cenige dagen op bet vor(telijk prachtig landgoed eener
dnbekende edele vrouw op ; en ook bier wordt zij nag meet
getlemd om hooger genot to begeeren, danhaarftand en woning
bear geven konden ; moor ook bier behoudt haar wankelend
pligtgevoel de overhand. Haar hart is wel geheel gevoel
voor de onfchetbare liefde van den echtgenoot ; moor de
iiefdet9,Ike zorg barer nienwe vricndin op bet gezegde landgoed,
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red, en bet toezend'en van derzelver levensgefchiedenis,
was echter noodig tot volkomen herftel van hate vergenoegd.
beid en innerlijken vrede. Deze brave en waarft, edelevrouw
boette zwaar voor bare Iigtzinnig Fgedane buwelijkskeuze,
tegen bet genoegen en den read van weardige ouders ; maar
ontvaugt nog eindelijk her loon van hear opregt berouw,
flandvastige deugd, en wijze en voorzigtige menfehenliefde.
Zij vindt in een tweede huwelijk bet ware genot des levens
bij harep overvloed, , en words de weldoenfter der beminnelijke en brave familie .

„Het is niet alfes goud, wai t 'erblinkt .",

is bet opfchrift van die menschkundtg, leerzaam verhaal .
Het tweede en laatfle in dit deel is van minders tlitgebreid&
held en belang, maar is evenzeer onderhoudend . „ Huwe.

l jks-aankiedingen" is de titel . Ben *aardig man, door een
gedwongen huwelijk zijner eerfle geliefde ongelukk'ig , bevordert, door zijnen invioed en middelen, bet geink van twee
beminnende barren, die gevaar liepen van door den tegen .
hand der ouderen to worden gedoemd tot foortgelijk lot ;
terwijl reeds bet jonge, fchoone meisje hem bare band had
aangeboden, om daardoor eenen gebaten man, then men hear
opdrong, to ontgaan .
De vertaling van een tweede deer wordt beloofd, dear
men, en wij meenen to regt, van den goedetl opgang van
dic eerlle zich verzekerd houdt.

Reizenden, tot redewisfeting op weg, to water ex
to kind, en in Jleden en plaatfen, waar men zich opboudt .
Door Mevronw D $ G E N L I S. In vier paldn t Nederdaissclt ,
Fransch, Engelsck ex Hoogatuitsrh . Te ,dnferdam, bi) :Mor .
tier, Covens en loon, en ten' Brink en de Wiea. if-19. ltt
kl. 8vo. 459 BlL f s-¢ . :

Handboek voor

Zak .leerboekje van m.erkwaardigen inhoud, hebbende
de eene teal door de andere, en,,
arao doende, de vier talen to gader, . ja als van zelve,, to 1¢e.
ren verfaan , en eigenaardig in elke derselre zich lilt to
drukken ; zoodet, indien dic werkje doel treft, ooze fcholen
Een

niets minder ten doe], den

nagenoeg kunnen worden afgefchafc . Eu hoe Iran dit doett
gemist worden? Immers, near bet Berigt, 4>"ant -propos,
Y y 4
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preface, Yorrede ., beeft, men, met voorbijgang van al het we .
senfclsappelijke en zoc enaamd grandige,(zijnde bet fpraakkundig gedeelte, bl hetwelk men zich, in bet leeren eener

vreemde caal, doorgaans bet langst ziet opgehouden , en
fcbaars de gelegenheid heeft, beat zoodanig ce kennen, als zij
in bet gemeene ep gezellige leven, beide binnens . en buitenshuis, words gefproken) bier getracht to vergoeden, wat eiders g?mist word
: . Kn die niet aanftonds, met 64n' opflr.g
van bet oog, ~ziet, dat dit gezegde waarheid is, is niec beveegd bier tle oordeeleu . Imtners in zoo verre bij, die dit
zegt, (dus niec Mevrouw n z c E N L I s, maar een onbekend
mensperfoon) nederig (ja, nederig Is hij 1) zich eenige he .
voegd?eid moge to.ekennen, om over de vier talen, bier gebezigd, en ook over onderwijsboeken in dezelve, to fpre,
ken (nu ja, dic merken wij, dat hij ken) en ce oordeelen
(dit is eene autre chofe) , maaltt hij geene de minfle zwarigheid
(dit merken wij), bet ontwerp van dit boekje, en den gang,
in de uitvoering vaq hetzelve gehnuden, volkonren beantwoos,
deed .,
re verklaren aan bet duel, welk bet beoogt ; (en dic
doel wordc vervolgens met een handje aan den weg, opdat
wij -bec vooral zouden opmerken, zoo als wij bet bier opga .
ven, aangewezen) ja zelfs, dat de wjjze, waarop bet ge .
drukt is, dat oogmerk nog bevordert .
Waarom? I ourquol? jI Why? I Warum ?
Dit diene ter opheldering ; in dezer voege is geheel bet
boekje ghdrukt .
Mar hetgenq aahleidlng cot deze nuttige vinding (ono do
vier talen, met voorbijgang van al dat wetenfchappelijke en
zoogenaamd grondige , to leeren , hecwelk flechts toevallig
bier i) gegeven heeft, zegt de tirel : met behulp alleen
van die boekje ken men reizen , al verflaat men flechts Gene
dezer talen, overal, wear men anders Wet , dan met eene der
nverige, to regt kan, en heeft er overgenoeg aan tot reds
wisJeling
g op weg, is water en to fetid, en in ffeden en plaatfen, sva,cr men zich ophoudt . Waarlijk, elders zal men toctt

wBl niec ieizen, ten zij per luchtbol; en ontmoet men in bet
lnchtgewest dan oot iemand , die meat 66ne dezer talen
fpieekt, men is ook dear met dit boekje volkomen geholpeu !
Begrljp't gij hat niec, Hbilandsch JuiFertje, dat niets dan
Bollandsch verftaat, en toch de Franfchen, de Engelfchen en
de Duicfchers bezoeken wilt? Kom, wij willest u ce regc bel.
pqn.

l'IANDDOER: VOOR &EIZENOEN.

pen. Gij moet beleefd zijn op reis, en allereerst be?t gij
hier een ,alHnl belufdheitlsuitdrulrkingen: verbceld u, gij zije
}.lU in Engelaud,
en gij wilt een knap jong Heer aanfpreken;
'11a het hoekie, bl. 4, maar op: lII:jnllt:er, ;k wensch 11 gfJt!om dag! Coati mon'ow, Sir! en mogt' gij (maar dat willen
wij niet hopen, wallt op reis heeft men zoo ziJl1 gemalai<!t)
bi] geval cens in de kraam komen, dan zegt gij maar: IPhi,h
.is the be~ t1Iolllnidwij'e, 01' 1I1idwife, in tnis place? en men
roept 11 terfiond c.:u' vroedmeener of vroedvrouw. En als
cen jong Heer op dac ambacht (wij willen nu ceus nemen
ill Frankrijk) reizeu wi!, en hij komt dan bi) zoo een Jutfertje, hij ziet zich bier dadelijk geholpen, eO koetert maar,
cI'cn nls een ekller, het hoekje ua: Bonjour, madame) ilve:l~"!lS eu tMja des ~lzffns? Combietl m avez..VQUS eu? ~ Pos
cJ::ches ont-elles eU heureufts? - Pos en/ants v;vent-i/s?.Avcz - vous fJQtN'"i ~ ..,.. 4vez - YOUS Ie des[ein tie nourrir? ~~:Iel age avez-vous? - Syivant votrl compte accOlIchez.vous ~
;, nile? ..' Avez - valis fait utle chute? - SenltZ - vaus remuo'
'Yotre e'lfant? - Combien de [ois iepuis ~'olre gl'osfes[e (Jl'ez.
"OIiS ete Iaignee? elll. euz. Wiltgij, lVIijnheer of lVIevrouw !
bU geval, in Ellgeland, Frankrijk of Duitichland, met eell'
l:1:]dmees~er tprekcll, -. wilt giJ er de mazelen, de jicIJt,
de pokken, of wat gij z~o al verkiest, krijgen, - wilt gij
eel1 lavcl1lent gezC& worden" - wilt gij op bet Ilagveld liggcn, en, uitgefchud door een' vljand of door een' bondge.
noot van een ander land, er eell praatje hondel1 met den eerfien, die bi) u komt, - kortom, in welk geval gij oak we•
.zen mogt, l1a bet boekje maar op, bet zal u [e regt heJpep.
Ja, (met uw verlof, Mevrouw! hct is weI wat Vies, maar
het doet de uitgebreide Iluttigbeid van bet werl<je, dat op al.
les , altes is gevat, lJader kennen) al had u W ,kind /uizen, en
gij waart in het hartje van DUitscbland, gij zegt maar: E~
hilt Yiel Lau{e, ell gij zult he~ antwoord gemakkelijk, met
behnlp van !:let hoekje, verfiaan: SC'nneiden fie ihm die H40re
ab. fIlillen fie es [enr reinlfell, und geben i!zm {onst nichts
do/ir ,in. Ja, (In dit is welligt nog ceDe bijkomecde voor.
ueffelijkheid) gij behoeft in verfcheidelle gevallen om looda.
lligen m.edicinalcn raad nict eens naar verre landell te reizen;
IIlaar gij kunt hier in de vier tal en te regt.
Eeil boekje vall zoo ultgcbreiden omvang in een kort be.
fiek verdiene immers allen lon Het wille de kosten "oor
feRoo!.
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fchool- eh privaac onderwijs, - her wint iedere verlegen .
held op reis , -- bee wint in vele gevallen zelfs Dokter en
Apotheker tilt! Gaac op refs, Heeren en Dames! maar vergeet dit boekje. Wet ; of durfc gij bet misfchien niet wagen ,
omdat gij san verfrooijing van gedachcen onderhevig zijt,
hetgene metlig mal-a3- propos geven kon, zet flechts een' at .
Lenten knecht met her boekje in de hand achter u , en gij
z1Jt tot en in wiles geholpen, behaive evenwel tot datgene,
waarom wij voort>smelijk gaarne zouden reizen, laud- en volkenkennis namelljk, want van daze niecigheden zwijgt bet
boekje, to lien opzigce houdt gij dus . op reis den mood
maar digs ; maar daarencegen in hec fpreken met kapper , kleermaker, waschvrouw, en, hetgene misfchien van alles hec
voornanse is, pour demander a3 manger darns sine auberge,
zult gij niet ligt verlegen zijn ; zoodat bet boekje voor alle
foorten van S T E a N E'S reizigers, de onderneekende alleea
uicgezonderd, onontbeerlijk is .

Grieksch Leeshoek voor Eerstbeginnenden en Meergevorderden .
Deer F . J. J A C 0 B S . Tide Deed. 3de .dfdeeling, Te Zut-

phen, bij H . C . A . Thieme.

1820-

In gr. 8vo. /

2-

I4- :

Y y ij behoe.ven, na onze aanprijzende beoordeelingen van
de vorige Griekfche Leesboeken van J A C O B s , filet lang snit
to ftaan bij dit lastfe, in bet historifche vak . Wij zeggen
in her historifche vak, omdat J A C O B S beloofd heeft er nog
ten ce zullen leveren, bevattende uitgelezene ilellingen nit de
Griekfche wijsgeeren. Zoo dat boek werkelijk in her fiche
verfchenen is, hetgene wij wel deuken, maar Wee. verzeke.
ren kunnen, zouden wij zeer gaarne Men, dat hetzelve ook
voor de Hollandfche jeugd bearbeid wierde . Her nu door
ons aangekondigde Leesboek, door dew verzamelaar ,*tika
getiteld, bevat eenige zeervoornaine punten nit de gefchiede
.
nis van Athene, met oordeel gekoz tl We r L U T A R aU U S ,
XENO

UON, THUCYDIDES, LYSIAS, I$OCRATES,

an UERODOTUS . Als de leerlingen de
eerfle Leesboeken naauwkeurig 1 zullea bebben doorgewerlkc,
vinden wij hier eene veer hen welberekendee en zoo aange .
name a1S nuctige tank. Zij worden vertijkt met kennisfe van
gaal en zaken, Zelfs beeft bet afwisfelende in den fUjl zijn
voor.
DEMOSTHLN$S
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voordeel en genoegen. De fleer j A c o s s ontvonwt in de
votarrede de oogmerken, welke hij bij her verzameien vats
deze flol' gehad heeft, en verklaatt, waarom bij zoo en niet
anders gehandeld bebbe . Wij vinden d2t alles zeer joist,
doch kunnen bet met zoo veld en dikwijis onnoodlge eanm'etkingen maar pier flellen . Wij hebben de reden vats d it ons
gevoelen elders in dit Tijdfchrift verklaard. .- De Heer ver.
-taler heefe rich zeer naanvwkeurig van aijnen pligt gekweten,
en gezorgd` voor ene uitgave, gelijk het Whoort . WIj bedanken hem voor bet berigt, dat de Fleer T H t E M E een
Grieksch Nedera ;ritsch l'Voordenboek Op de pers beefs. De
H E D E R I C I worden zoo fchaarsch ., dat et wezenlijk gebeek is,
en de S CHR E V E L I I zijn, Deo gratlas, bijna verdwenen .
Wij moedigen gemelden Boekhandelaar ook aan, om het.Lexi.
con van RIEMER to laten bearbeiden, en bidden hem, daar •
mede toch lttngzaam en wis vport to gaan, en bekwa{ze weltfehen tot help xe nemen . Dan is er hoop, dat wij eea
Grieksch woorden"boek zullen bekomen, hetwelk, al is her
dan z66 voortreifelijk niet als s C H E L L E R voor bet Latijn,
evenwel dat van $ c H E L L E R in voorcteffelijkheid nabV konu.

Zatijusch Leesboek voor Eerstbeginnena'en . Door e . w . s c H i e..
E R s ,
hil . Theor. Nag. Litt. 11um. . Dect, en Rector der
Latijnfche School to Bolsward. Te Grgningen, bij J. Ro
&
melingh . i8eo. In kL 8vo . f :-r5- :
ales is nuttig en noodzakelijk , dat men op de Latijnlbhe
fcholeu velerlei leesboeken heeft voor eerstbeginnenden . Al
waren er geene andere redenen voor r dit gdgegde, dart ups
deze wine voidoende : Indien er flecbts (eh of twee tooda .
nige leesboeken befouden, en dezelve gedurig weder van
her begin tot her einde behandeld werdnn, zouden dezelve
zoo bekend wordetr aan de nieuwe leerlingen, eh de Belle de
vertaling er van an den anderen overleveien, dst wile itruclit
des arbeids verloren moest gaan, Jiec j;,oint er flechts op
aan, of die leesboeken in eene geleiiklijk orde verveardjgd
zgn. Wij, door ondervinding geleebd ; moesen in dit,,opzigt
alien lof geven a n her kleine leesboekje van 0EDIS'E . Hit
ware to wenfchen, dat herzetve, hier en daar verbere?8 en
liitgebreid, op nieuws wierde uitgegeven, Wi loAnn pok
zeer
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zeer hoog met de Iiaitia van n o s s c n A en bet leesboek vat!
D E R, onlangs voor de tweedemaal bij T H I E M Z V be .
nerd in bet Iicht verfebenen . Deze leesboeken woruen than ;
met eea vermeerderd door den Heer s C H I
E R S, gunflig
bekend door zijne Disfertatio, wdarop hij bet Doccorl;at iii
de Letteren verworven heeft, in den jare i8t8, beheizende
Obftrvatidnes cririca ifs Juartum librum ropertii. De Schrij .
ver heeft zich bij bet vervaardigen van dit leesboek eenige
punten voorge4leld, als over de trapswijze opk4imming van
bet gefnakkelijk0tot bet moeijelijke, over de bijvoegiug van
verklaringen, over de keuze nit oude Schrijvers, enz . II ;j
heefc dit alles viij Wel in acht genomen . De voornaamtie
acnmerking, welke wij op dit boekie hebben, is deze, dat
er to veel in voorkamt, hetwelk reeds in andere leesboeken,
voornamelijk in n!o s S c II A , gevouden woodt . Irerdoor pat
een groot deel van bet nut veddoreu, waarvan wij boven ten
*anzien van de vermeerdering dier leesboeken fpraken . Zoo
vindc men ook bier wederom de beste fabelen nit
H mHet verwondert ons, dat de uitgcvers van LatijnJD R u s.
fche leesboeken geene partij trekken van de uitmuntende en
ecbt Romeinfche fabelen van C A B R I E L F A E R N U S . Daar .
bij vindt men in de tweede r fJeeling. eenige Itukjes, welke .
naar out i'nxien, to moeijelijk zijn voor den let-ding, geliik
b . v . nit H0RATIUt, Epifl . II . 26, an CATULLUS, bij•
zonder Carwen 46.
1s R o

Flet Middagmaall van Magdalena , of de Schotel met ooren ;
Blijfpel met tang . (Vaudeville.) In een Badrijf ; vrij naar
het Fransch van M . DES A U G l E It S , door j. H. GRAVE.
Te Nijmegen, bij C . J . van Goor en Zoon . 182* . In kl.
evo . 61 Bl. f :-g •:
Een Kapoen, Lezers I is de fchering en inflag, en alzoo de
boofdperfonaadje, dezer Vaudeville ; een mager beestje, mec
gatflig fpek gelardeerd I Eene Franfche eliendigheid, met cen
woord, in barbaarsdh Nederlaftdsch gekleed ; zoodat wij niec
weten, in welk opzigt dit prulletje meest verwerpelijk zij .
Indprdaad, bet wekt fmart en verontwaardiglng tevns,zul
ke produk;en onder bet oog to krijgen . Is do bet vernuft
der Nederlandiren zoo geheel verworven, dat hun Tooneel
tot zulke laffe Klucllterk de toevlugt nsaet nemen? Mogt tier.
zelver vertating en veetooning betzelve nit de diepe kwijning
wekken, waarin bet to dezen sanzien fchijnr verzonken! Wij
houden ons verzekerd, dat bet middelmatigst oorfpronkelijk
voortbrengfel in dit vak zich nog zoo verre zat vetheffen bo.
ven de hedendaagfche Frdstfehe Vaudeville, als bet Nederland.
fche Volkskarakter in vastheld en degelijkheid boven bet Fran.
fche verheven is,

BOEKBESCHOUWING .
flulde aan de Nagedachtenis van den Hoogleeraar
E . A . B O R G,E R, uitgefproken in eene Leerrede, gedaan op deszelfs . evcrlijden, voor de Gemeente to
Leyden, door j . R o E M :E.R , Christen- Leeraar aldaar . Te Leyden, biJ A. en J, Honkoop . 1820 . In
gr . 8vo, 24 Ll- f : - 8 .3
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wee dagen spa bet over-lijden des Waardigen mans, die
bet onderwerp dezer. Leerrede uitmaakt, is zij uitge .
fproken geworden . Natuurlijk zal men dus bier oole
flechts een epke1 woord over de vergankelijkheid van
alles, over de olizeIrheid des aardfchen levens, geflaafd door B O R G E R'S verseh en treffend vdorbeeld,
over de hope der onflerfelijkheid, die ons alleen een
lieht geeft in Gods duistere wegen, en geene lijkrede
verwachten op den man, die barer zoo waardig was,
als een NIE~UWLAND zijnen VAN SWINDEN, een
S C H U L T E N s Zijnen K A N T :E L A,A R, en die ook wel
zijnen VAN S W I N DEN, zijnen $ A N T E L A A R zal vina
den . Wij zullen dus bier ook niet biizonder uitweiden
over deze, anders goede en ttiehteliike, Leerrede, maar
ons kortelijk bepalen bij don voortreffelijken Overledenen,
wiens getuis, ganlsch Nederland. betreurt, iih zooverre
bet fmaak, gevoel voor bet fch one en edele heeft ; bij
een' man, die geheel uit zi.c.h zelven, in wedrwil van
min guullige omftandigheden, tot den allerhoogiten trap
in bet Getneenebest der Letteren is opgeklommen . Dit:
is nu de tweede ., bijkans onherflelbare flag f die Ley .i
dens Hoogefchool in min daft anderhalf jaar getroffen
heeft ! In B R U G M A N S verloor zij veel, do bedenkelijk
veel ; en wij sullen ons wel wachten van eene vergelijping tusfchen deze twee, in geheel verfchillende vakIen uitllekende, Genien ; alleen opmerkende, dat de ja,-,
riOERCESCH
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ren van B O' R G Z R hem aanfpraa', gaven , em nog M3
oneindig veel to doen, en op dat ge eeite van bet Gebied der Letteren, dat hij voor zich ter bewerking gekozen had, nog zoo vell- heerlijke vruchten to kweeken .
Immers , hoe fchitterend een verfchijnfel hij ook in de
Godgeleerdheid was , van hoe veel kunde , fmaak, kritisch gevoel, weifprekendheid en, godsdientligen geest
ook zijne Leerredenet, (waarvan wij hopen, dat nog
wel voorraad voor een tweede Deel onder zijne papieren
zal worden gevonden) zijne Verklaring van den Brief
aan de Galaten, zijn werk over het IKarakter van j Ez u s, uit het Evangelic van j o A N N E s opgehelderd,
en zijne We('rlegging van E$ E R H A R D, bij T E Y L E R'S

Genootfchap bekroofd, getuigen ; nogtans fchijnt dit
niet bet vak geweest to zijn, hetwelk hij zou hebben gekozen, wanneet hem van bet begin zijner loopbaan de
keuze had vr :igettaan . Ftaafje Letteren, Wijsbegeerte
en Gefchiedenis, - voornamelijk de Wijsbegeerte der
Gefchiedenis , - dit waren de takken der tnenfchelijke
kennis, die hem bij uitftek bekoorden . Hij had zich
tot voertuig bij de mededeeling zijner denkbeelden tot
die taal vol majesteit en kracht bepaald, waarin Rome
der wereld wetten gaf en de westelijke wereld befchaaf
de ; zijn voorbeeld to nde aan Europa, dat bet ware,
zaivere, fierlijkc Latijn nog nergens zoo goed als in
Nederland to huis was, en w Y T T E N B A C H's gemis
werd treffelijk, uitttekend door hem vergoed : zijn La .
tijn was niet dat gelikte, angstvallig-nabootfende, onberispelljke, maar ziellooze Latijn van maar al to vele
nieuweren,die aan den fchroom, van een woord te ge .
bruiken, dat niet in c i c E R o ftaat, foms de heerlijkfte
gedachte zouden opofferen ; peen : B o R e ER had de
taal in zijne magt, die hij volkomen als zijn moeder .
taal -- wij zouden bijkans zeggen, vlugger dan zijne
moedertaal - fprak . Hier ftortte hij de volheid van
zijnen rijken geest, van zijn oorfpronkelijk vernuft , van
zijnd onmetelijke geleerdheid in voile ttroomen uit, en
had zich zoo geheel aan de dtnkbeelden en fpraakwendin .

tiULDE AAN 2 .

A.

BORGER .

GS}

dipgen der Rommen gewend, er waaide ons zulk een
liefelijke geur van Oudheid uit zijne fchriften to gemoet,
dat men zich beans niet verbeelden kon, een hedendaagsch Schrijver to lezen , zoo Met de menigte van za'
ken en wijsgeerige opmerkingen, waarvan de On4en
niets wisren, Mi9 weder op elke fchrede verrast had .
Dan zagen wij, fiat hij flechts' dat antieke gewaad had
ontheend, om zijne beelden to edeler to drapdren ; dat
hij, oneindig verre van de edantcrie, die alleen to Rame, to Athene of to sparta to huffs is, in tegendeel doot
weinigen geevenaard cverd in de kennis der Wijsbegeer.
to , en van den toeftand der nieuwere Letterkurrde . Zijne
Verhandeling tegen E D E R If A n D, boewel. eigenlijk van
een' Godgeleerden inhoud, is vol, niet alleen van eene
zeer diepe en grondige kennis der oude, vooral Mezan .
drijnfche en Nieuw- latonifche, maar ook van vele flel .
lingen der latere , ze1ft der nieuwfte Wijsbegeerte . Doch
voornamelijk heeft hij deze ten toon gefpreid in zijne
tweede bij TM Y L E R'S Genootfchap bekroonde Ver .
handeling over het Mysticismus ; een werk , waarin alch,
bij de fchoonfte voordragt, zelfs der neteligfte en ,droogfle onderwerpen, eene waarlijk verbazende kunde vertoont , niet alleen der hedendaagfehe Duitfche wijsgeerige ftelfels, die hij zoo grondig ontwikkelt, maat ook
van eene geheele zee van Duitfche gefchriften van aller .
lei aard, die we) doorgaans van weitwgen worden gelezen .
Maar vooral toonde hij , in zijne bekroonde rijsverhandelingen bij de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfehappen, zich als Gefchiedkenher en Gefchiedondtrzbeker
van den eerflen rang . Zijne gefprekken over de pligten
des Gefchiedfehrijvers geven ons niet alleen een zeld .
zaam voorbeeld van Ciceroniaanfchen itijl en bevallig .
held in de Zamenfpraak, war ook een' fchat van zeer
belangrijke opmerkingen , lesfen en wenken vourdenGefchiedfchrijver ; en in de tweede diet Verhandelingen
geeft hij aan de manier der Nieuweren, van geene ver.
zierde Redevoeringen in hunne verhalen to mengen,
blijkbaar de voorkeur b'oven den trant der Ouden , onder
Z z 'S
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der welke hij echter een zeer kritischonierfcheid maakt
van zulken , bij welke -die Redevoeringen uit echte bron .
nen kondeil voortvloeijen , en anderen , die , in plaats
dezer bronnen, hunne verbeeldingskracht to hulp rier
open . Als men nu bedenkt, dat al deze volkomen rijpe
herfnvuchte,dflotmvanuitgebrd nmoeijl
lte nafporingen, v66r 's-mans 35(le jaar verfchenen ziin ;
dat gij, als ware bet, flechts bijwerk, flechts uitfpanping en verpoozing waren van gewigtige ambtsbezigleden ; dat deze laatfle (eerst als Lector, daarna als
Hoogleeraar in de Godgeleerde Wetenfchappen , en verv lgens in de fraaije Letteren en befpiegelende Wijsbe •
geerte, vooral ook in de Gefchiedenis) een zeer ruim
veld der menfchelijke kennis omvatteden , en hij in die
alle- nogtans met de grootile toejuiching onderwijs gaf,
en zijne leerlingen met lust en i efde voor de letteren wilt
to bezielen, hen aan zijne tong to boe1jen , en bun fmaak
voor echte humaniteit in to boezemen : dan ftaat men
verfleld over zoo veel, in zoo korten tijd verrigt, en
verbeeldt zich natuurlijk, dat B a R G E R een Geleerde
was, die alleen op zijne boekenkamer woonde, en zich
ilechts weinig in den gezelligen omggng vertoonen kon .
Doch hoe zeer heeft de ondervindiug dit denkbeeld wcerlegd ! h o R G E'R was de gezellig(le, de aardig(le, de
geestigile en vrolijkfle man in gezelfchap ; alien, die
hem gekend hebber., oud en jong, geleerd en ongeleerd,
niannen en vrouweti", getuigen zulks . Hij had volflrekt
iet den trots, of den toon der veelweterij "(gelijk de
Eerw . R o E M r: R in zijne Leerrede ook zeer wel op .
merkt) ; hid zocht zijne kundigheden niet uit to kramen,
of het pas gaf of niet, maar wist over onverfchillige
onderwerpen zoo goed, en beter mee to paten dan menig ander, hoewel zoutelooze taal hem vreesfelijk tegen
de borst was . Want er vloeide bij hem eene onuitputtelijke ader van oorfpronkelijk vernuft, die in iedergezel •
fchap welkorn was, alien in eene vrolijke flemming bragt,
zonder iemand to beleedigen , en waar zich Attifche
,'cherts bij N,edcrland/che rondboriligheid voegde . Verre
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re verwijderd van al wat uitf uitend en bekrompen was,
beminde en beoefende hij ook de vaderlandfche letterkunde met ijver en lust : zijne Leerredenen mogen getuigen, hoe zeer hij de Hollandfche taal aan overreding
wist dienstbaar to waken , en hare kracht ten toon to
fpreiden ; zijne Oedichten, hoe zeer hij in 'Baat was,
hare fchoonheden uit to drukken . V o N D E L belnindt
hij bovenal, en had hem tot model genomen, in zooverre hij mnodellen volgde . Het is merkwaardig, en getuigt van n 0 R G E It's fijn gevoel voor bet gepaste, dat
hij, die zich de Latijnfche taal zoo door en door had
eigen gemaakt, die in de Latijnfche letterkunde woon .
de, en die tevens gevoelig, krachtig, oorfpronkelijk
Diebter was, zooverre wij weten, nimmer een Lati nsch vers heeft gemaakt . Misfchien dacht hij, dat de
uirflorting van bet voile hart in de moedertaal moest ge .
fchieden ; dat vreemde toonen, hoe gemeenzaam ook ,
alleen gefchikt zijn om er kunstirukjes mede to doen ,
niet om bet verheven doel der echte oezij daarmede
to bereiken . - Bij al deze eigenfcbappen van den geesi
had n o R G E x een voortreffelijk hart. Iiij was een goed
Zoon, een teeder Echtgenoot en Vader (*) . }Hij was
een liefhebbend en hartelijk Vriend ; een nuttig lid der
Maatfchappij, ook in zulke betrekkingen, die vreemd
waren aan zijn vak ; een vijand van alle gemaaktheiden
valschheid ; een good Christen, enaerdediger der Open .
baring (t) ; in bet kort , een edel Mensch . Zacht ruste
zijn gebeente ! De algemeene deelneming, de rouw over
zijn gemis-moetea zijnen verhgerlijkten Geest - indien
de(*)Twee aijueer GedieI teri, aan -mijn Kind, en een in den
Muzen-19itnartk *root 1821, drag-en blijk, hoe hartelijk hu
zijne twe echt$enooten, die hem. beide kort op elkander
naar betere geweseen vooruitgingen, beminde .
(t) Zefs bij de aanvaarding van zijne nienwe roepiog, die
,aan de Godgeleerdheid eigenlijk vreeald was, ttaafde hij nog
bet Wereldbefuur der Godheid, en befchouwde zich als haren dienaar, ook als efchiedonderwijzer.
Zz 3
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deze daarvan kennis drage -- gewis eene aangenanle
gewaarwording verfchaffen : want Liefde blijft, ook in
dat ~etere leven ; en het is zoet , zich bem ind en beweend to zien . Het verheugt ons, dat de Eerw. R o nAt E R, hoewel van een ander Christelijk Kerkgenootfchap } dat-der Remonftranten, nogtans overal van B o RG E R als Broeder fpreekt, in bet openbaar sijne Leerredepen prijst, en plaatfen daaruit aanhaalt . Maar B o itGE R was ook zoo liberaal, dat hij elk, die flechts
ChristciJkc beginfelen huldigde, moest vdldoen . Alleen
dui';terlingen konden hem lasteren ; doch deze Taster
is nog v66r zijn' dood in bet niet verdwenen . Thans is
hij weggerukt, wel in den bloei van zijn ]even, in de
vaag zijner-krachten, maar zekerlijk ow tot eon' hoogeren,
sneer uitgebreiden werkkring , waarvoor hij reeds vatbasr
was , to worden overgebragt ; terwijl hij nu , zoo als
G 6 T H E van S C H I L L E R zegt , in de gedachtenis der
menfchen leeft in eeuwige jeugd, en zijne herinnering
voor altijd ontheven is van de gebreken des ouderdoms,
die den mensch zich zelven doen overleven .

Tiental Bijbeloefeningen in Leerredenen, door j 0 D oC U S H E R I N G A, E . Z . Te flm/ierdam , bi/ J . van
der Hey en J . 4arinkfen . In Mgr. 8vo . XVIII en 279

Bl. f a-16- :

T rofesfor n

t R I H G A levert , in de Voorrede tot dit
tiental Bijbeloefeningen, aan Leeraren van bet Evangelie,
inzonderheid aan de jongeren in die betrekking, kostelijke raadgevingen, hoe de $ijbeloefeningen to meesten
nutte in to rigten ; en wij wenfchen reeds hierom, dat
deze bundel in handen van alle, nog min bedrevene in
bet predikwerk althans, zijn en komen tiioge . - Evenwel
Zouden deze door hem uitgegevene geene modellen zijn ;
anders hadde zijn Hooggel . ziclt op meerdere verfcheidenlieid toe&clegd. Zijn oogmerk was meer ., o.m bedenkin-
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kingen to gemoet to komen , w•e1':e tegen de Bijbeloefeningen gemaakt warden in fonirnige aaniienlijke en ach .
tingwaardige Gemeenten. Sommige gemeenteleden, b.
v., zouden zich niet kunnen gewet;nen aan den nieu .
wen vorm , vrelken zij meenen , dat van Bijbeloefeningen onaltfclieideliik is . In zulke Gemeenten, waar dit
bet geval mogt zijn , zoude It E R I N G A aan de Leera .
ren raden, zoo veel doenlijk is, hunne Bi ;beloefeningen als gewone Leerredenen in to kleeden ; en om aan
to wijzen, daft dit gevoegelijk gefchieden kan, ook .met
onderfcheidene foorten van onderwerpen, biedt de Hoogl .
deze Bijbeloefeningen in Leerredenen den lezer aan . Zij
zijn t I . Eene Y erhaalde verzekerir{g van Gods gunst £n
befcherming, en van can talrijk nakroost, aan Abram
gedaan, en door een ztnnelijk teeken bevestigd ; r
. E N.
XV . II . Het gebeurde tusfchen Abram,, Saraz On Hagar, vddr en bij de geboorte van Ismael, onder Gods
weldadig befiier ; G E N . XVI . III . De tegt der .Israelieten naar en door de Roode Zee, en het omkomen van
Farao en zijn leger in dezelve ; E .x o n . XIV . IV . Iiet
voorgevallepe tusfchen Ruth en Boas, ter voorbereiding
van bun pligthuvelilk ; naaf a u T H III . V . ,De gpvang
der rede van Elihu, tot „fob en diens onbillijke bcootdeelaars gerigt ;, j o n XXXII en XXXIII . V I . De verordening van Gods Zoon tot Koning der bhereld ; r s . II .
VII . De loffpraak, met welke Jo{snnes den Zaligmaker
aanpri/st, in het begin van zari Evangelic ; jo . I :
i--Ig. VIII . Eene twistrede tusfchen Jezus en do Fari •
seers, betrefende de geloofwaardigheid van zijne getui •
genis aangaande zich zelven, en . des Heile nds vermaningen aan hen, die Hem geloofden ; jo . VIII : Ia-32 .
IX . De twistrede, gevoerd door den Heiland tegen rje
Farizeirs, welke zich op hunne vrijheid en afkomst van
Abraham beroemden, met de gevolgen van dezelve ; j o .
VIII: 33-5g- X . De verpligting der Christenen tot een
deugdzaam levee, uit hoofde van Gods genade aad hen
bewezen,era van hunne betrekking op Christus, met Wen
zij geflorven en opgewekt zijn ; R0 M . VI.
Z z 4
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Des Hoogleeraars eenvoudige voordragt en gemoedo .
hike ernst zullen , vertronwen wij , ook in deze Leer
redenen doel treffen,
. raktikale 0ejeningen, naar aanteiding vats den Heidelbergfchen Cathechismus, door j. w . v. . . B o 9M,
Lidinaat der Hervormde Gerneente re Schiedam . Gedrukt, voor rekening van den dutheur, to Rotterdam, bij N. Cornel . 1819. In gr. 8vo. Xl en 371
131. f s : :
y tr ij hebben er niets tegen , dat de Schrijver zich zelven houdt voor een blind en tot alles goeds onbekwaani
:(daidkkind, hetgene ook door dit ziin werk niet wordt
wederfproken ; dat hij er ook zijne Lezers voor houdt,
is een gevolg van zijne blind en onbekwaamheid, betwelk wij hem ook niet eens zoo kwalijk nemen, inaar
Oat ons ook verfchoont van aan hem , tot zijne verlich.
sing en verhetering, aanmerkingen mede to deelen .Wat
zouden die bij hem gelden ? Hoe zoude hij met dezelve
z'rjn voordeel kunnen doen ? Dat de loekhandelaarc o i'NEL, van wiens pets, ja, cok menig regt ftichtelijk
flak e van het Nederlandsch Zendelinggenootfchap in
bet licht verfcheen, zich tot de uitgave van dit ellendig knoeiwerk , dat daardoor misfchien in handen van
fommige vrome zielen komt , geleend heeft, verftrekt
bem , in bet oog van alle vrienden eener verlichte Godsvrucht, tot geene groote sere . Maar, wat zullen wij
zeggen ? (teen woord meet . Tot onze blijdfchap fl:aat
voor dit book geene Kerkelijke goedkeuring . De Ychio4ammer is ook al to bijsterzinnig,, om zelfs eenigermate
Bijbelsch- of Karhechismus-regtzinnig to kunnen metpraten . Het beste van zijn gefchrijf is, dat men het flier vertaan kan . - Ach !
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Dc verpligting van Neetlands 5ongelingfchap tot eene
gewillige gehoorzagmheid aan de Koninglijke Burgerlijke Wet van Oproeping tat den Ne ;ionalen Militairen Lienst. Afgeleid uit de Staatsmaxime van
het Koningrijk van God. Matth . XXII: 37. Door
J. F . D I N C K G REV E , A . L . M. hil. Doct . en
Emer . red. to Bourtange ; onder de Zinfpreuk : Gij
suit God meer gehoorzamen dan de Menfchen. Te
Winfchoten , bij H . V. Huifingh . I8r9 . In gr . 8vo.
52 Bl. f :-9- ;
1 werd net vonnls : wanneer gij dit boeksken. zult
A
gelezen hebb9n, zoo were het in de rivier hrat :
wel eens door den Recenfent, luimiger gedachtenis, to
pas gebragt,aan dit gefchrift algemeen en lettcrlijk`uitgevoerd, zoo zou er de komenijswinkel, naar ons
oordeel, toch weinig bij verliezen . Wij aithans hebben
bet niet doorlezen, en fchromen echter niet, de bears
van den fleer x tr I SIN GI-1, den Uitgever, en de oogeu
van den bejaarden Schrijver, maar vooral het Vaderland
barteliilt to beklagen, indien bet zijne befcherming van
zoodanigen T Y R T 1F, u s molt wachten . Verre zij het
van ons, den Grijsaard, die blijk geeft van edele gevoe .
lens d'h belangrijke kundigheden, nutteloos to willen
grieven . Maar de fchrijfjeulue, door ongewone ledig .
heid aangezet , ea door goede meening en dankbaarheid,
in cigen oog, ten voile geregtvaardigd, is eene kwaal,
welke voor zachte middelen niet altijd l aat . En waarlijk, wij beven voor den goeden man , zoo hij misfchiens
in harde handen viel, en het brandijzer der fat ire, in
vollen gloed, tegen hem werd aangewend . Wat ha .
pert er dan zoo grootelijks aan bet werkje ? zal men
ntisfchien zeggen. Alles, indien bet den lezer uitlokken, hem overtuigen, hem, tot het beoogde duel, moet
wegflepen . Wij willen, trouwens, van de zaken geen
Z z S
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woord fpreken ; de vorm deugt niet, en bij een ftukje
van dezen aard geldt gewis bet Franfche gezegde : La

forme emporte le fonds.
Den titel ziet men hierboven . Dan volgen een langer
en een korter motto : bet eerfte gefchikt, om ons to
be*egen, op oud Rome s voorbeeld, alien boer en fol
.
daat to worden ; bet tweede, om bet wapendragen,
met Been minder gezag, dan dat des GOUVERNEMENTS
VAN BERLIJN, als Godsdienst to leeren befchouwen .
Vervolgens vinden wj eerie opdragt aan Z . M . van omtrent vijf bladzijden ; een voorberigt, met deszelfs nafchrift, van vijftien ; eindelijk de verhandeling zelve,
achter al deze voorwerken tot aan de tanden toe verfchanst, zeven en twintig, en dus even zoo veel als
de rest beflaande, wanneer wij tot bet laatfte nog een
yersje rekenen, dat zoo wat achteraan komt hinken.
Men vindt in deze verzameling een aantal drukfouten, vooral, dat jammer is, in de geleerde Latijnfche
sanhalingen, fchoon men ze in ons exemplaar met de
pen heeft zoeken to herfiellen .
En nu een ilaal! Doch wij zullen er niet om zoeken,
Het begin is ons voldoende .
,;leder mensch, elk Individu, moet, - is verpligt,
verfchuldigd, om Gods wil, om zijns zelfs wil, om,
ter bevordering van zijn eigen welzijn, om zijne eigene
volmaaktheid en gelujzaligheid to bevorderen , en tot
den hoogst mogelijken trap, eindeloos to doen klimmen,
en in eeuwigheid to vermeerderen, zijne Naasten, zijne
medemenfchen , elk Individu, elken mensch , alle In .
dividus, alle menfchen, die tot bet groote huisgezin,
tot de Olconomie, waarvan God, de Vader ls, en tot
welke ieder mensch, en alle menfchen, als zijne kinderen behooren, en onderling to zamen fin groot Huisgeain ciitmaken, lief to hebben ; niet flechts gedurende
bet tijdvak dezer menfehelijke Oeconomie, in dit levee
tier op aarde ; maar ook na de voleindiging van hetzelve, in een volgend tijdvalt, waaraan Been einde komen zal ."
Zie I
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Zje j op zulk eene taal moat immers elk Jongeling,
des vermaand, terfond to wapen vliegen, om zijne
Naaste'n, zijne medemenfchen, elk Individu, elken
mensch , alle Indivt ut , alle menfchen , uit loutere liefde, dood to faan. ; en de ANTONINUSSEN, TRAJANUSSEN en TITUSSEN van onzen tijd-amores et delici,e generis humani, gelijk zijn Eerw. Ruslands, Oostenrijks, ruisrens en Engelands Vorien
noemt - zttllen voor geene f ilzitters , als hommels in
den bijenkorf, behoeven to vreezen
Staat- en Handelkundige Befchouving van het Kaloniaal- Systema in Frankrijk l, met een Tafercel der
Technologifehe Benaming van alle de KAjoniale en
Commercicele Etablisfementen der Europeanen in de
andere Werelddeelen . Door D . V A N A O G E N D 0 R .
Uit het Fransch vertaald. Te Imflerdam, bij H.
van Kesteren en Zoon. In gr. Svo. f t - 0 . :

W
ij hebben bet verflag van dit boekje een weinig
lang verzuimd
.

; dock beter laat dan nooit De Schrijr
ver is de genoegzaam, vooral to Hamburg, bekende
Franfche Generaal H o G E N D o R ,, *ran wiens dadea
wij niets zullen zeggen, daar Europa ze kent ; maar
wij hadden toch wel gewenscht, dat de Schrijver zelf,
in zjjne Voorrede, waar hij zoo luid de dankbaarheid
der Natie voorr een' verdienftelijken Burger inroept, die
daden een weinig meet in bet oog hadde gehouden . Doch
befchouwen wji (lever zijn werk . De Heer D . V A N I 0G a N D o R ,, in zijne jeugd langen tijd in de Oostindiin
doorgebragt hebbende, heeft aldaar de, gebreken van bet
ftelfel man mongpolie en uitfluitende handelmaatfchappijen, vooral die van bet Nederlandfche bewind, leeren kennen , en vleit zich, de hoofdaanleiding tot affchaf=
fing van dat fielfel to hebben gegeven, Thans (of liever bij bet opflellen van dit llukje ; want wij vermee-.
nen
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nen , dat hij zich fed.ert naar Brazilie begeven heeft)
in frankrijk gevestigd, tracht hij to betoogen, Oat het
Eoloniale flelfel van dat land door de omflandigheden
onbruikbaar .geworden is, na bet verlies van Ss Do
iningo Diet genoeg voortbrengfelen meer oplevert, eene
jaarlijkfche nadeelige handelbalans voortbrengt, en dus
door een nieuw moet worden vervangen . Hii begint,
met de benaming van Yolkplantingen, of kolonien, voor
alle ctablisfementen der Nederlanders in andere werelddeelen (waarvoor wij niet eens een woord hebben) ongefchikt
to keuren, en verdeelt al die bezittingen dus : i .) in
eindelijk gezegde Volkplantingen, welke of geheel (zoo
als Xanada, de Kanarifche eilanden enz .) of met inboorlingen gemengd (zoo als Spaansch-flmerika) of met
faven (gWjlt Westindie) uit Europa bevolkt zijri ; 2 .)
handelsetablisfementen en faktorijen, hetzij veriterkt of
onverflerkt, gelijk de forten op de kust van Guinea,
in Malabar, Coromandel, op verfeheidene Oostindifche
eilanden , en Canton in China, alleen tot bevordering of
'beveiliging des handels ; en eindelijk 3 .) grondeigendommen , waar de bevolking aan de veroverende Natie
vreemd is gebleven, en fleclits tot hare oogmerken client,
gelljk de Engelsch - 0ostindifche bezittingen en Near*
lands Indie . (In zekeren zin komt bet ons ook voor,
dat ook Spaansch-llmaerika hiertoe behoort .) fliervan
geeft de Schrijver een Tafereel, waarop echter verkeerdelijk Cochin, en zelfs Negapatnain , slat reeds in 1783
is afgeflaan, nog tot de Nederlandfche bezittingen gerekend worden . De Schrijver betoogt vervolgens bet
belang dier onderfcheidene Europefche etablisfementen
voor bet Moederland, en zegt, dat de uitiluitende handel van Maatfchappijen, fchoon in vroegere tijden zeer
doelmatig en vobrdeelig, thans zeer verderfelijk is , blijkens den ondergang van al die Maatfchappijen , uitgezonderd de Engelfche (die echter geheel van aard is veranderd, en den vrijen handel naar de Oostindi8n geenszins
nicer uitfluit) en de Nederlandfche Maatfchappij van den
tteehandel naar China, (die cebter ooJ federt vernietigd
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tigd is .) fit oordeelt zeer ongunftig over bet beftuur
der Ned . 0 . L Comp . in hare bezittitigen, als waar zlj
grondeigendom a tegen alle regelen van ftaatkunde, 219
eene faktorij wilde behandelen (waarbij wij echter dun
Lezer raden, ook de zeer bondige aanmerkingen van
deh Generaal VAN DEN r o s c ti, in deszelfs werk
over de Nederlandfche I, ittingen, ten voordeele van
dat beftuur, to vergelijken) ; beweert, dat de affchaffing des flavenhandels die der flavernij, en deze den vat
alter Volkplantingen met haven moat naar zich flepen ;
komt dan bepaaldelijk op Frankrijk, welks zeemage
niet meer onder hetzelfde beftuur met dat der Koloniin
behoort to ftaan ; terwijl die Kolonign, welke hetzelve
thans hog bezit, ongenoegzaatn zijn tot vervulling der
behoeften , veel minder tot buitenlandfche verzending
hij tnont met zeer veel grotfd, dat faktorijen, vooral
verfterkte faktorijen , thans even nutteloos zijn in In .
die, waar de Engelfchen volftrekt meester zijn, als in
Engeland zelf ; en dat dus, wanneer Frankrijk eene Ko .
loniale magt wit blijven, (gelijk bet blijven moct, toil
bet tevens zijnen handel en egne zeemagt 'f'aande hou .
den) zijn geheele Koloniale itelfel moet veranddren . Hier.
toe zijn flechts twee middelen ; vergrooting of vermeerderde bloei der thans beftaande volkplantingen, of op .c
rigting van nieuwe . Tot bet ecrfte is geene kans, daar
de grond der Westindifche eilanden I paald, de Haven .
handel afgefchaft is, en er gebrek heerscht aan geld en
aan harden . De eerfle zwarigheid beftaat wel niet in
Fransch- Guyana en den Senegal (op bet vasteland),
maar in voile kracht de drie laattte. Uit Indii kan
men federt de' alleenheerfching der Britten geen heii
ineer verwachten . Er fchiet das niets over, dan'bet
oprigten van nieuwe etablisfementen ; en hiertoe ftaan
weder drie wegen open : aanlegginj van geheel nieuwe,
onbevolkte KolvniFa, of verovering van reeds befchaaf
de landep tot bet verkrijgen van grondeigendom , of vreed ,
zame overeenkomst met halfbefchaafde eilanders tot bet
aanleggen van gemennade volkplantingen . Ilet eerfte znu
to
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to veel kosten, en toch to niet loopen, door de onmogelijl;heid voor Europeers, om den arbeid in de heete
luchtftreelt (de vruchtbaarfte tot bet aanwinnen van
kostbare voortbrengfelen) to verrigten ; bet tweede zou
on edelijk, gevaarlijk, kostbaar, eni mede zeer onzeker
2ijn ; er fchiet dus alleen bet derde over, waarvoor de
Schrijver zekere regelen en beginfelen aan de hand gee ft .
Maar Welk land of eiland zou daartoe wel bet gdfchiktfte wezen ? De Schrijver loopt de vier vreemde Wereld,
deelen door, en toont, dat alles of reeds bezet, of on .,
gel'chikt tot bet oogmerk is, (behalve misfchien de Westkust van Afrika , doch ook flechts gedeeltelijk) en dat
aiken bet eiland Madagascar alle vereischten tot dat
einde vereenigt, tot wells Kolonifatie hij dus den raad
geeft, wederleggende eindelijk de tegenwerpingen , die
tegen zijn flelfel gemaakt kunnen warden, en befchrijft
tot dat einde Madagascar als een bij uitftek vruchtbaar,
en door zachte, voor befchaving vatbare , eilanders be*
volkt ; hij geeft eindelijk den raad, den handel van Frank rijk op Indie volkomen vrij to flellen ; doch niet lien op
China, welke aan eene Maatfchappij moest warden toevertrouwdo Wlj vreezen, dat de uitvoering van dit
ontwerp op de moeijelijkheden, den aard der inlanders,
en den Engelfchen handelsnijd, (ten onzen aanzien zoo
itellig gebleken) fchipbreuk zou lijden .
De Vertaling is bier en daar tootend, en vol Gallicismen.

Cedichten Van R. H . V A N S 0 M E R E N . Gedrukt voor Rekening van den Dichter. Te Haarlem, bij F . Bohn . 1319 . In
gr. 8vo . VIII, 196 BI. f 3 - 1z- :
4ntwerpfchen Almanach van Nut en ermaek v4dr het .7aer
18no ; dodr bet Intwerpsch Tael. en Dichtlievend Genodt'.
fchap, onder de Zin - fpreuk : Tot Nut der Jeugd. gesde
.7 er . Utile Dulcf . H e a. T'Antwerpen, b'ij Ancelle . In
kl. 8vo. XVI, 91 BI. f : -16 - :

Wonderlijke

combinatie!

niet waar, geleerde -- wif meenen
gem
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gecerda Lezers? - „ jar wet wonderlijktt"" - Eilieve, ge.
duld I Schijn bedriegt, enihet viugge oordeel is dikwerf hin.
kende bevonden .
, Maai bne •l Een product van de Zui.
delijke en Noordelijke deekper5, een' btindel Gedichten en
een' Almanak, bij elkandee to zetten?" -- No is! Is dat nit
niec broederlijk? Mast, om de waarheid to zeggen, diatom
was bet juist niet. - „ Maar waarom dan?" - Eilieve,
geduld !
Onder de voorftanders der vaderlandfche tail to bet voor •
malig Belgie dient in de eerfle plaits genoemd en geroemd ce
worden J . F . W ILL EM s, Archivarius to 4ntwerpen ; een man,
door taal-, dicht-, Loon . en oudheidkunde niet alleen, maar ook
door zachte en hulpvaardige zeden to roemen . Deze en an .
dere 4ntwezpenaars met vaderlandfche barren zijn leden van
een Genootfchap tot Nut der Jeugd, dat geene poging fpaart,
om kunde en fmaak voor Nederlandfche ietteren to bevorde .
ren, ja, wat meet is, verbecerd onderwija voor to flaaa .
Met vreugde vernewen wij, slat dit Genootfchap, de nitgever van dezen Almanak, dezer dagen als Koninklijk is
gein(ialleerd geworden, en to regt .; bet houdt den Koninklij .
ken weg, namelijk then van zich zeif niec to verzaken, vs .
derlandfche tail to bandhaven, de harten van alle weldenken .
den to winnen door zacht beleid, taken door menfchen to
verbinden, en alzoo alle reek oneeDigheid op to losfen in
per/onele harmonie. D it Genootfchap beeft, bfij kens dezen
4lsnanach, of, gelijk een tweecje titel to kennen geeft, Men .
gel-werken itr rijm en onrijm enz., bekwame lieder., bit .
nen- en buitenleden onder zich . Onder de binnenleden is voor.
zelter de Heet W It L E M s de eerfte ;menlzftchsdena
hef van bet dichtiluk Het Huwelyksheyl, in dezen bundee
voorkomende :
Zalig is my 't huwelyk.
'K ben gelukkig do6r myn Gade .
Do6r myn' kind'ren bee ik ryk .
'K zing den wellust deer 'k in bade,
'K zing de vreugdeu van den Echt :
Myn' gezangen zyn opregt.
'K wit
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'K wil den geestdrift the my leyd
In myn vedrzen overgieten.
'K wil een' traen van tederheyd
Uyt bet oog van hen doen vlieten
Die gevoelen wat ik v(Yel :
Tref ik dit, ik tref myn doel .
Kom, myn dierbre! u eerst gekust!
Eerst u in myn' arm gehangen,
En dan, vlycig en met lust,
Myne dichttaek aengevangen.
0, gy zyc myn' Mule , gy,
Want uw oog begeestert my!
Zalig is den echteband ;
De Almagt hedfc hem zelf geftrengeld
Hedft de vrouw den man verpand
En bun beyder Zyn verengeld,
Door den zegen van zijn' hand.
Zalig is den Echteband.
Adam treurde in Eden's gaerd,
Schoon de vreugd hem ila8g omzwedfde ;
Eenzaem, ydel was hem d'aerd :
Toen fprak God - en Eva ledfde .
'T fchoonfte fchepfel was de vrouw,
'T hoogsc geluk was d'echtetrouw .
Ja, de trouw was 't lioogfte goed,
Adam ! u van God gegedven .
Do6r haer zuyvren liefdegloed
Kredg uw ledven een nieuw Iedven .
In 't volop van haer genot,
Wierd ge een' Schepper onder God.
Adaml 't heyl van uwen i£aer,
('K dank bet de Almagt vroeg en fpade)
Smack ik ook in voile maec ,
In den arm der besce Gade .
'K vind uw' wellust in haer' fchoot
'K ben tiw' aradys .geno6r.
Wie
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Vie bier om een begeestert,, waarvan hij de kracht en bet
locale gebruik niec kent, den heeriijkep aanleg van een groot
Dichter voorbijziet,
dolor

harmonie,

--

tegeu hem fpreften wij niet ; hij is

bezield,

dac is fefde, noch

maar allen anderen zeggen wij ,
doet, dat de tweede Klasfe

des

noch

begeesterd;

dat het ons, groot genoegen
KoniljkeIftusgd

toond heeft den Eleer W. I L L e n1, s to onderfcheiden, door hem
als haren Correspondent to beuoemen . Zijn verdien(lelijk
work over de Vlaamfcbe Diicbcers duet ons den man van
kunde in dic vak kennen ; gelijk ook in dezen Almanak, door

de Lcdvetrs-berigten van DichterS, die fe 4ntwerpen gebodren
zyn, bewezen wordr.
Eenen tweeden bichter van bijzondere verdienflen treff,u
wij in dezen tijdwijzer aan in M . J. V A N D E R M A Es E N, V66r
weinigen tijd overleden . DeZe brave, zachtgeftemde en be .
kwame man wordc ce regc becreurd door zijne vrlenden ; en
inderdand, bet Genoocichap verliest veel, zeer veel aan hem,
die weleer, zoo wij meenen, Secresaris, laatst Boekbewaar .
der in hetzelve was . Mene oordeele over zijne gevoerens en
dichtcrant uic deze regels van bet gedicht :

Hoe tang zal't

dueren ?
Treur niet langer, deugdzaem hart,
Stagg vervuld van rouw en fmart,
Ach ! vergedt die pynryke ueren ! . . .
Ziet gy de ondeugd vol geluk,
Daer gy kwynt door angst en druk ;
Troost u, want

Hoe tang zal't dueren?

Laet den lister, onbefchroomd,
Vry vertellen wat by droomt,
Zelfs al moest gy 't hard bezueren ;
By vcrwint de waerheyd Met
I3aert den laster u verdrier,
Denk gerust :

Hole lang xal a dueren? --

Laet den vrek, die 't nietig geld
Boven de eelfle gaeven flelt,
'T jaeren lang, verrukt, beglueren :
1ynd'lyk rand de dood hem aen ;
'T geld moet naer een Nedfje gaen,
Vraegt gy nog :

Hoe 4ng zal 't dueretz ?

1 OExBESCH . 18 :o . 140.

16.

A a a

Waer
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Waer den Godsdienst triomfe&rt,
Word de Ltaetshulk geregedrd
Van bekwaeme alinueren . Heylryk is bet yolk dat God
Eert en dient ; maer als bet fpot
Met zyn' Leer - Hoe tang zal 't dueren ?
Houd een' vorst den Handel vry,
Dan zyn veld. en fed'ling bly ;
Welvaerc vloeyt in buys en fchueren ; Maer belemmert by die bron,
Waer bet Ryk uyt puttee kon ,
'K vraeg u dan : Hoe lung zal 't dueren ?
Ed'le Liefde! nooyt gefipaekt
Dan els 't hart vodr immer blaekt,
Koopen kan m' u niec, noch hueren 1 . . .
Wulpsch vermaek, bezorgd vo6r goud,
Laet niet llegts de harten koud ,
User, helaesl Hoe tang zal't dueren?
Waere, doch verheven' tael,
Zonder yd'len wodrdenprael,
Kan alleen bet hart aenvueren
Valfche, drooge tael vervedic ; $
Hem, die flegt met wobrden fpedlt,
Vraegt men haesc : Hoe lang zal 't dueren?
Drama-fchryversl die uw' held,
Tot bet pledgen van gevRefd,
Leyd lang% de yslykile avoucueren,
Gy verdriet my ; -- maer flier ligt
Als Moliere al lachend ttigt,
Klaeg ik van : See lang zal 't dueren ??
By die nooyt krakeel verwekt •,
Nooyc zyns naestens eer bevlekt,
Word bemind van zyn' gebueren,
Ja,, van gantsch de clad ; -- maer by . . ..
Doch ik' voeg bier niets meer by,
Eer men vaegt : Hoe lank zal't dueren?
Men

It . Hi V A N S O M E It HN, GEVICHT N.

675

Men vindc ook van dezen V A N D E It M A a a E N bier eenige
raaije rranfche verzen . Behalve deze, levers albier niet on .
belangrijke dichterlijlre biJdrageti in de moedirfpraak bet
Ancwerpfche lid j, s . sTrrs, om bier van atideven, die wij
op de lijst der leden v dr den Almanak Diet gevonden heb .
ben, to zwijgen .
De Franfche prozaflukjes,, geteekend t . n ., vonden wij
van weinig belang, en ook niet gepast, fn gebonden' itijt.
moge dan nog bet l±ransch in eene dergebjke verzameling ge.
duld warden, in ongebonden' ftiji moest bet geweerd zijn,
bovenal wanneer bet, gelijk in deze van j . D ., weinig belangrijk is, en de ware harmoni geenazins bevordert . (Wij
treden liever thins in geene btjzonderheden .)
Niet alleen de binnen-, maar ook de buitenleden, waaronder
mannen van naam nit de Noordelijke gewesten, hebben bijdragen
geleverd ; zoo als de Heeren TaLLENS en IMMER2EEL.
Niemand , eehter, van de binnen- of buitenleden beeft eene zoo
doelmacige en voortreffelijke bijdrage gegeven als de Rotter.
damfche Dichter F- I0 . VAN sown't'EN, wiens bundel wij
Ifaarom tegelijk met dezen Almanaki hebbett aangeltoudigd ;
ja, hoe veel fraais er ook in de afzonderlijke verzameling
van gemelden Heer zij, geen gedicht trof ons Ws bet vol .
gende in den Almanak, Aan de Noord en Zutd-Nrderlanders I
hetwelk wij, oil vele redenen, geheel overnemen .
Broedersi konit, de borst aan een ;
De armen in elkaar geflrengeldl
Broedersi land en lotgemeen,
Al uw wenfchen zfmgethefgeld l
Gul en goed den vriendf6psband
Naauw gevlocbten om elkant er,
En is a elgen vaderiand
Ons verfmolten de een met d'andel',
En tot zuivei zielakkoord
Ons vereend nit Zrtfd en Mod!
Zoo belang van 't dyne duet,
'T wait belang Van 't ander krenkef?
Zou de heilbron van 't geheel,
F_nklen flechts met, zegen drenken ?
Neen ; - 't belang van Noord en Zstid,
A a a s!

Loopc
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L,oopt in 't eigen pun$ to zimen ;
'T is een cirkel die ai .cir nuic,
Schoon by afwykt in de nainen ;
'T is een t'zaacngeftroomde vloed,
Dien Been dam meer fcheiden meet .
Of zou andre vat van £praak,
De eigen taalbezitters deelen ?
Vreemde klank, met meet verm22k,
Zoeter, inlandfche ooren ftrelen?
Zou een Beig zyn afkomsc waard,
eigen tool met afkeer hooren?
Neen, - z66 la2g, z66 fnood van
Word geen ware Belg geboren .
Zulk een voile zwarce bloom
Kleefdc nooic op Nedrlands naam .
Loot don razen dol van wrok ,
'T wankroost van onze eigen moedery
Hunkren naar 't verbroken jok
Van een bent in fchyn van broeder,
Schimp' bet vry op d'ouderfchat
Echte zc•n en dier en waardig ;
Nedrland, op dat Erfgoed prat
Blyft voor zyn beboud flry.dvaardig ;
Met de en en met bet flail
Waakt bet voor de moedertaal .
la, die taal, zoo ryk en zoet
Om er 't hart in uictegieten,
Is van 't erflyk oudergoed,
; T best dat zy ons agterlieten .
'K zag een vyand , gram en mood,
Jaren long hun erf verdrukken
Maar, dac edel taslkleinood
Kon by nook hun kroost ontrukken .,
Voor wit pronk vin blinkend kaf,
Stond bet nook een parel of.
O ! die parel fraei genet

Door de kenners van boar wasirde,
Word, met vorstlyk goud omzet,
Binnee kort de Lust der aarde .
Af.

It . H . V A N S 0 M E* 9-14,r GEDICHTEN .

6T7

Afgefpoeld vJ~n 't vreemde (Iyk
Toont ze ons Lulofs (*) in hut glorie ;
Willems zet haar glans to pryk
In bet licht der Landhistorie,
En zoo wel nit Zuid als Noord
Stygt haar lof op 8tsn akkoord.
Broeders, to ddnen fond geteeld,
Te .ddner tyd met fmart gedragen,
I het uur der Moederweeld',
Van denzelfden band outfla ;ep,
Uic dezelfde voile bron
Aan twee fprongen mild gevoedltelrd
En zoo tedr een Moeder't kon
Door haar hand gelyk gekoesterd,
Zaatn & kweekt en zaatn gellreeld . . . :
Noord en Zuid! zie daar uw beeld .
Maur als zulk een tweelingpaar
Wreed gcfcheiden door hnn hoeders,
Na verloop van menig jaar,
Zich herzien als dierbre broeders,
Als van ver tot Edn gevoerd
In elkanders wagtende armert,
Zy zich dan verheugd, geroerd
Aan elkanders borst verwarrnen . . . .
'K vind dan in dit rehoon tafreel,
Neerlandl thans, uw beeld geheel.
Och! wen breekt die dag eens aan :
Dat de naam van Noord en Zuiden,
Door bet nakroost onverltaan,
Vreemd bet 7al in de ooren luiden?
Als op eigen adel fier
En door eeadracht groot van kraehten„
Nedrland's Maagd met konings zwier
Zich weer plaatst by de eerfte magten
En
(*) Zonder lets to willen onttre'kken nan den roem van
den Heer b u L off S, hadden wij liever bier een' anderen naam
gebad .
Aaa 3
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En van 7' en Naas en Scheld
'Veer der zeeEn wetter ftelc I
Daarom, Belgen! 't hart aan Un!
De armen in elkaar gefrengeld !
Allen, land en lotgemeep,
Aller wenfchen zaamgemengeld
Gul en goed den Broederband
Naauwgevlochten om elkander
En door heel bet vaderland
Otis verfinolten, de een met d'ander
En met nooit to breken koord
Vastgefchakeld Zuid en Noord!
Wasrlijk, er is veel fchoons in dit gedicht . Trouwens, de
pcrezij van den Heer v A N s o M E R E N verdient in bet algemeen aanbeveling, niet sheen wegens dichterlijke, maar ook
regt vaderlandfche denkbeelden ; hetgene wit, nit piaatsge,
brek, in een volgend Nommer, bij bet befchouwen van
zijnen dichtbundel, nader zullen trachten to Raven .

Eenige Cezangen, ten dienfle van onderfcheidene Godsdienflige
Zanggezelfchappen, door F. H . V o s, Sehoenmakersgezel to
Carnwerd ( rovincie Groningen .)

Uitgegeven door he$

Zanggezelfchap, hebbende tot zinfpreuk :
Een onderlinge oefening in toon- en mantgezang,
Ter noodige verbetering van 't Riehtlijk Kerkgezang .
Te Groningen, bij
8vo.

R.

van Groenenbergh. . s8 r9 .

In gr .

28 Bl. f :-5-8

Men vermoedt ligt, waarom bij den naam des Schrijvers
ook zijn Rand, op' den titel, words uitgedrukt, Her doel
en de geest van dit flukje is zeer goed . Voor misftappen in
de fpelling behoefde v o s ook zoo zeer geene verfchooning
to verzoeken . War de poetifche waarde betreft, eenige regels uitgenotnen, aan welke bet blijkt, dat v o s, onder goe .
de teregt .wijziug, en met de lezing van goede oezij, verder to brengen zij, viudt men bier niet veel meer, dan eenige
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ge flichteiijlce en waarlijk vrome gedachten vrij wet berijmd.
Niet altijd, echter . Vooral maakt bij celkens, even als in
de zinfpreuk van bet Gezelfchap, de e long, en bekretlnt
zich niec om de, zemenfmelting van tutee klinBeers ; diarom
lezen wij : „ een prachtige een deftigs vertoonmg. Door
„ fmeltende en teederlijke klanken . Daar bij bet volgende al
,, juicbeud fpreekt ;" en zoo is bet gedurig weaer . Had hij
dic kunneu vermijden, zijne verzen bidden zich dan toch
beter laten iezen . Lam is ook deze versmaat : Dat enze Loon
de vlijt beloon dier waardige voorG?Ngersl Wij; willen echter
v o s niet toeroepen : „Schoenmaker! hood u bij uwe leest I"
alsof wij hem ontraden wild en, om vobrt to gaan, op zijne
wijze, godsdienftig nut to ftichten ; dit fchUnt de man to
zoeken, en den Godsdienstleeraar flier tegen, maar in de hand
to willen werken . lij zal dart ook wet naar goede aanwij .
zingeu hooren willen, en zelf goeden rsad zoeken . Zoo wij
ons flier in hem bedriegen, ware bet to wenfehen, dot men
zijnen geest , in de zoogenoemde vrome Gezelfchappen, wat
meer aancroffe . Men overiuige zich hiervan nit dic ftukje
zelf. Een zesthalf is bet wet waard .

Eugenia, of hot Leven in Geloof en in Liefde. Naar het
h'oogduitseh van F . . w I L M 3 E N, redikant to Berlijn.
Te 4mflerdam, bij ten Brink en de Vries . 1820. In gr.
8vo. 474 B1. f 3-t5- :

Als een bijzonder voorregt van den tegenwoordigen tijd mogen wij bet aanmerken, dot vole gefehriften, veel meet dan
wet to voren, den ftempel dragen van ware Godsdlenftigheid,
waarbij bet gemoed der lezers en lezeresfen met heilige ge .
2indheden vervuld en tot de edelfte neigingen etc handelingen
ontvonkt words . Hoe vele Romans leverden ons pier de
laatstverloopene vijf en twintig jaren, waarin late, onzinoige,
ongeloofelijke en ongerljmde verzieringen de jengd in eene
denkbeeldige wereld verplaatften zonder eenig zuiver doel of
nut, en meet dienden om de verbeelding to prikkelen, onvergenoegd to maken met den ftand, dies zij in dic leven
vervullen moet, en, door wezenlijke misleiding van vertand
en
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en hart, tot buitenfporigheid to voereni Tbaiis adelnt s in
vele opzigten, een reiner geeft . Men frhetgt tooneelen
tilt de wereld, zoo als zij beffant ; men wijzigt dezelve tot
een zuiv.erder doel ; men fchildert den mensch, zoo als hij
kan en moer ]even, om aan al zijne verpligtingen op deze
aarde to voldoen ; en menigmaal -zijn de fchifderijen met zulke tiu¢en van echt godsdienflig eit christeiijk gevoel opge .
luisterd dat zij perfonen en handelingen in eon beminnelijk
lieht doen voorkomen , waatin arhting voor menfchenwearde
en voor de dengd de prijcwaardigile vooruemens en befluicen
vormt, den rampfpoed lenigt, en bet vertropwen op den
Algoeden bevestigt . Hec zijn die fchriften vooral, waarin de
tvaardigfte Harden der Inaatfchappij van de aangennawfte en
nuttigfle zijde worden voorgefleld , die, door zij , Gode zij
dank f ala zoodanig nog in werking zijn, ons den leeftijd
doen zegenen, waarin bet ons gebeuren mab, dezelve to
aanfchouwen, en ons, met een blij vooruitzigt, to verheu
gen over den zedelijken gunfligen invloed, diem zoodanige
tafereelen op bet niec geheel verbasterd gemoed gewisfelijlt
moeten to weeg brengen . Onder deze flanden h l ooren die
van Christenleeraar en van Opvoeder der jeugd, welke, zoo_
dra zij aan hunne ware beflemming voldoen, order de gene .
genylite middelen moeten gerekend worden, om bet volgende
geflacht tot betere inzigten en handelingen op , to ,leiden .
Met wezenlijke blijdfchap ftellen wij het ons ten pligt,
otn bet alhier aangekondigd boek allerwegen aan to bevelen .
EugeI;ia is de dochter van Yredenberg, den Veer van bet
Dorp, door rampfpoed ongelnkkig, doch naderhand herfleld .
Hare moeder geeft hear eene goede opvoeding ; doch dezelve
wordt voltooid door Selma, de dochter van den zeer waar .
digep redikant Eerman, en naderhand door deszelfs treffe.
lijken apvolger, Bunou, die, om hun uitmuntend korakter
geacht en bemind, overal vrede ftichten en bet maatfchappe .
lok geluk bevorderen,. De laatstgenoemde overreedc haar,
nadat zij bij eeue oude nicht tot gezelfchap heeft ingewoond,
em leermeesteres to worden in eene nieuw opgerigte Meis .
jes-fchool, met behulp van aiidere vriendinnen, en o.ok van
eenen zeer bekwagren . Gouvetneur, Ewald, die zich alle uit
de zuiverfte begin felen, tot dit gewigtig en nuttig werk ver-.
binden Eugenia begepft zich eindelijk met dezeu braven
man in het huweliik, d p.eh mag zich flechts drie jaren in dic
ge-
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gehu1% verheugen, wanneer zij bean door den dood verliest .
viudc baren troost alleen in den Godsdienst en in bet
dierbaar paad van Karen echt, dat zij even zorgvuldig opyoedt, als her evenbeeld van haren huwelijksvriend .
Zoodanig is bet eenvoudig beloop van dezen Roman, voor
zooveel hat boofdvoorwerp betreft der gefchiedenis .
De.
zelve, echter, is overal doorweven met de verfehillende
voorvallen van andere perfonen , die tot Eugenia inbecrkg
king iaan, als van hare ouders, haren broeder, hare magen
an vriendinnen, die aibiier een l2eiangrijk voorkomea hebben,
redikanten Eerman, die haar tot
en bijzonderlijk . van de
lid der kerk aanneem, en Bunou enLindendaal, die haar van
tijd tot tijd den zorgvuldigOen road mededeelen . Hare eigene opvoeding, van de eertle kindschheid aan tot op gevorder.
den leeftijd en eigenen levensftand , boar omgang met hare
Selina, hare vereering van den itervenden Eerman, hare beproevingen in verfcheidene ongevallen , vooral daft, wanneer
zij fchandelijk belasterd wordt, of Ach inden edit begeven
-7-al ; dic aifes is tiitnemend voorgeft ld,-altijd gepaacd met
die zedelijke en godsdienflige flrekking, weike hare innerlijke
waardij met zich voert en tot opmerking en navolging dringr .
De karakters der handefende perfoneu loopen, oudanks bet
fcbijnbaar eenzeivjp, zeer goad uiceeu, zonder overdrijviug .
Alles, in den woord is Natuur, hoedanig wij ieder tooheel
qp zich zelf, en .alle,tafereelen to zamen genomen, van eenea
bekwamen Scluawez mogen vorderen . Do weaken voor huffs .
felajke en fchooJfche opvoeding,, voor godsdientlig onderwijs,
zonder zich roc de eene of andere kerkelijke geziadheid ce
bcpalen, en tevens, voor bet . echtelipke leven, zjn door bet
ganfche boek benen voortreffelijk , gggeven ; en her geheet
voldingt des Schrijvers oogmerk, om aihier duidelijk ice lee.
ren, dat geen Ijand of beroep in dit ]even iuderdaad gelak •
kig kan zijn zonder de ware Godsdiemligheid des gemoeds,
ep dac- alleen her eerbiedig vercrouwen op Gods aanLl ddelijk bel uur gefcbikc is, om de gewone rampfpoeden der
wereld to matiggn en heldhaftig to overwi .nnen .
Uic daze korte opgave zullen onze Lezers en Lezeresfen
van zelve bet goedkeurend oordeel opmaken, hetwelk wij
over dezen arbeid van den Berlijnfcben Leeraar, W I L M a L t ,
molten vellen . Reeds andere veelvuldige gefchrifcen, fomw4ge ook in her Hollandsch vertaald, hadden hem, vooral i n
A a a 5
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bet fink van opvoeding, eenen gevestigden roem verwerven ;
en van dit tegenwoordige werk kin hij de zaligende bewnst .
beid met zich voeren, dot zijne voordragt onder bet lezen
tier winder ftichten zal, din hIj gewoon is op den predik .
noel to doen. Ligtelijk konden wij , ten bewijze, de eene
of andere proeve overnemen ; doch bet boek zelf verdient in
alter handeu to zijn, en zal alsdan zich zelf genoegzaam aanprljzen . Ook de vertaling is zees wel geflaagd, daar wij
nergens bet Duitfche caaleigen of fpreekwijzen outmoetten,
maar alles in zijnen eigenaardigen toon en fchrijfwijze bewaard blijfr. De afdeeling geeft den inhoud op, door de
melding der hoofddenkbeelden, die ontwikkeld en behandeld
warden, zonder zich aan bepaalde hoofdttukken teverbinden .

en L A U R A . Gefchiedkundig Tafereel, naar
her Fransch van Mevrauw de Gravin D E G R N L I s . Te
4mferdam , bij J . C . van Kesteren . 1320. In gr . 8vo.
335 BI. f 3- : . :

ET R A R C H A

Gelijk zich niet anders verwaehten liet van zulk ten onderwerp en van zulk eene bekwame hand , dit Tafereel is voor .
trefetijk, en de vertaling viel in zeer goede handen. De getehiedenia is bier en daar opgeferd, maar op eene waardige
wijze ; en tegen iedere gefchiedku4dige misvatting words men
bij de lezing verzekerd, niet alleen door de melding der
Diehteresfe, dat zij zich alleen ten opzigte van de ichoone
L A U R A eene kleine afwijking van de gefehiedenis heeft veroorloofd , maar ook door de aanwijzing telkens aan den voet
der bladzijden, war gefchiedkundige daadzaak is, en vooral
door de teregtwijzende aanteekeningen, achter bet werk gevoegd ; terwiji hetzelve, uitnemend dichterlijkgefeld, geenszitgs overladen is met fieraden der kunst, moor, als, de meest
onderhoodende roman, met bet grootst vermaakc gelezen
words ; aithans zoo ging bet ons . Hetgehe wij intusfchen
verlangen zouden, en in welke verwachting wij ons zagen to
leer ge!leld, zijn eenige proeven der diehtfluliken van den
onfterfelijken Dichrer ; en wlj twijfelen geenszins, of bet
verlangen naar dezelve words bij iederen lezer van Mevr .
In:zt E G E N L I s' Tafereel eveuzeer als bij oil opgewekt .
mid .
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middels vinden wij bier den man, in zijne Iotgevallen, zijne
waarde, en zijne betniminelijke godsvtutht, naar bet leven geceekend ; en zijne llatldvascige Iiefde, waardoor El niet thinder, dan door zijne betobverende Godentaal , onfterfelijlt
werd en zijne LAURA oniferfelijk maakte, rdert bij dit Tafereel de fijnfe foaren van bet hart. - Eene eu andere meet
uitvoerige epifode, des Dichters vrienden berrefende, is evelf .
zeer 21s 'smarts levensfehets welkom, en even meesterliJit
vitgewerkt.
De Dichter van de veertiende eeuw is bekend, en words
Dog meer nu bekend door dit romantisch verhaal : de Schrijffter biedc door hetzelve den grooten en waardigen flan betamelijke hulde, en betaalt alzoo eenen piigt, waartoe groote, verdienftelijke mannen onbetwistbaar tot bij bet' Inatfte
nageflacilt z1jn getegtigd ; en als zich met zoo groote verddieniten en zoo veel roems zulk eene nederigheid peart,
geeft bet toebrengen van goodanig eene hulde dubbel genat
aan bet hart.
„o Mijn deugdzame broederl" (deze hem bijzonder karak
teriferende woorden legt men hem bier in den mond, roan
bij zijnen broeder G E It A R D gefteld wordt to ontmoeten in
bet klooster, dot geheel en al door de pest was uirgeftorven)
„ wanneer wij beide ons aan den voet des troops san den
opperften Regter bevinden, hoedanig zat dan uw roem den
mijnen verduisteren, en hoe zeer overtreft gij mij bier reeds
op aarde l Kom of, held der heilige menschheid l ik wljde
mij geheel, nn u . Gij, die den dood getrotfeetd hebr, ogt
vreemdelingen to troosten en to verzorgen, o f Niets is bitlijker, dan dot gij dezelfde hul`p, in de armen van owen
broeder, vindt ." - Hlerbij behoort deze aanteekenmg-.
„ Alles, war ten aanzien van G E R A R D in dit *er'k gezegd
wordc, is gefchiedkundig waat, alleen de ou •v erwachre za.
menkomst der twee broeders in den nacht moet men ass
eene vinding befchonwen . Zie bier, hoe deze zaak, letterlijk, ver~aald wordc in de brieven van v E T R A R c II A, en in
zijne levensbefchrijving : „ ET It A R C e d was to adua ; op
„ eenen dog, dat bij , ten huize van den Eisfchop 1,L D E•
„ B R A N D I N C o N T I, ter maaltijd genoodigd wits, kwamen
„ aldnar twee Karthuizer monniken , die , zonder E T R A R„ C e A to kennen, de edele en menschlievende daden van
~, G E It A R D , geestetijke in bet Karthuizer klooster to Men„ trieu,
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• trieu., vethaalden . Hot klooster werd door de pest tan.
• ge.tast, en de prior ontylugtce hetzelve, lac-ende vier on
dertig .geestelijken, welke door deze verfchrikkelijke kwaal
• waren aangeaoken, en wearvan reeds eenige lagen to ziel .
• togen, aan de zorg van eenige loontrekkende dienaars over .
G E R A R D, die volkomen gezond was , wilde inr bet kloos•
• ter blijven, in we&wil van al de drangredenen des priors .
Dan,, deze laatfle, die near zijn vaderland wilde gean, had
reeds
de kiem der ziekte onder de leden , en aierf op cene
•
ellendige wijze, terwijl hij zich op weg laevond . G E „ RAR1 was this alleen, met eeneu bond, overgebleven ; hij
~, verzprgde de zieken, en begroef de dooden . Al zijne
,, medebroeders, zoo_wel a!s de oppasfers, flierven aan de
• pest . Eenige flruikroovers kwamen intusfchen bet kloos• ter aanvalien ; dan, hij wist hen, van de hoogte eens to„ yens , door krachc van redenen, van bet klooster to vetTot belooning van deze menschlievendheid ,
„ wijderen .
• vergunde hem de aus, otn, in al de onderfcheidene kloos,
• tens van zi ne orde, een zeker getal geestelijken ce kie• zen, en bij had de eer om dit klooaaer in (land to
Bij dit verhaal was
ETRARCaiA hevig aan .
gedaan, en flortte eenen vloed van tranen, waardoor de Karthuizer monniken ontdektet , wie hij was ."
In zijven irgilius, welken ET RARCM A son de Ambrofiaanfche boekerij maakte, fchreef hij bet volgende : „ L-A u .
RA, die door hare deugd beroemd is geworden, en die bet
onderwerp mijner verzen gedurende eene reeks van jaren is
g~,weest, zag ik voor de eertlemaat den Eden April 1327 in
de kerk van Sinte Clara to Avignon . In dezelfde kerk, op
denzelfdeu dog, en in hetzelfde uur van her jaar 1343, is
dit licht verduisterd geworden, heeft deze zon de aarde,
waarop zij fchitterde, verlaten . Ik was to Verona, en ik
was onkundig van mijn ongeluk . Op den 19den van de vol .
gentle maand oncving ik eenen brief van mijnen vriend L g.
L I us ,. die mij deze noodlottige tijding berigtte. Hear fchoon
en zuiver ligchaam werd in de kerk der Cordeliers begraven .
Om deze onfchatbare herinneringen aan de vergetelheid to
onttrekken, en om mijne regtmatige droefheid to vereeuwi .
gen, heb ik deze omaandigbeden opgefchreven in een book,
dat ik onophoudelijk lees . Dit verlies, dat mij needs in de
gedachce is, leert mij, dat niecs op deze aarde mij geiukkig
kan

bon-den
." -
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,Ran makes, en dot bet tijd is, dat ik aftland doe van deze
tvereid, dewijt de 2achte band ., die mt aan dezelve• bud , ,
vertcheurd is . 1k hoop, odder den bijltand des bIemeit, dot
deze afand mg iiiet moeijelijk zai ~vallen . None- zaei za&,
wanneer ik aan het verledene denk, zich overtuigen, dat .-al•
les, w ;araan ik to# -hechtte, Wets dan ijdelheid was ; d ao.d e
hoop, waarmede 4ie ;'elve zich vaedde ., bedriegellk was ; en
dat de ontwerpen, die ik maakte, vernietigd z-Un, en liechts
wijn ongeluk hebben bewetkt ."
1 TRAROMA eindigde zijne loopbaan in zijne aEgezotrderde eenzaamheitl- to Yrqua , in bet jaar 1;74. ; men Fraud .hem
dood in zijjr boekvertrek, met zijn hool'd op een looek lig .
geode. Op bet gedenkteeken van mariner, voor den ingang
der kerk to 4rqua, werden de navolgende regels gegriffeld,
die, zoo men zegt, nit 's mans eigene werken- getrokken aijn
Inreni r-esluiem : fpes et fortun4 'alete !
Nil :rnihi vobiscum es1 : ludite nunc alias.
Deze groo-te than werd to -Irezxo geborep . Hi} was een
tlandvastig MinnW en een getrouw Vriend , een beroemd
Richter, een ve€ftandig Geleerde, en de onbaatzuchtigfte
Letterkundige van .zijne eeuw. Hij paarde aan zijne bekwaalnheden godsdientlige en deugdlievende gevoelem . , die hij nine .
met •,yerloochend heeft .
Door bet overnemen van deze bijzonderheden vlochten wij
dan nu ook een enkel blaadje in den iauwerkrans voor hem
en zijne LAURA, hetwelk wjj bij onze Lezers - Met beh .oeven to verontfchuldigen .

De Doas van

laten. Te Bmflerdam, bij C .
In gs •. 8vo . 235 E1. f 2-z8- .

andora. Met

L . Schleijer. 181.9.

hit deze dons kan men niet v6el goeds verwachten ; wij
zien er ook op bet ticelvignet veel uit vregen . hetwelk niet
zelden fchittkreude eliende geeft, terwijl bet anker d eer hoop
. De verhaleu, die
op den boditin ligt, en er Met nit t#,11
men ons order dezen titel aanbiedt, zijn echter beter dan die
blinkende zdken, in zooverre dezelve leerzaanf zijn ; en,
boewel men ons Joist geenen grooten dienst doer, met eeoc
ech-
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echte andora's doos van Dukschlands vruchtbaren bodem
voot ons to ontbieden, kan men nog al tevreden zijn met
de tegenwoordige gift ; en is de verdere voorraad aldaar niet
sneer gevearlijk, dan mogen wij lijden, dot de verzamelaar
bet werk, naar zijn voornemen, vervolgt-, wanneer hij ons
ook oorfpronkelijke verhalen van vaderlandfche vernuften
belooft . Hier oncvangen wij acht verhalen . I) Ret lot Mom .
user 99, door HARTWIG VON HUNDT .RADOWSKY, is
eene, helaas l niet geheel onwaarfchijnlijke groeve van men .
fchelijke dwaasheid ; bet vermeldt plannen en twist over plannen, waartoe een lot in do loterij , een handvol vliegen al.
zoo of tog minder, aanleiding gaf. Gelukkig', dot de twist
tot eene verbazend dwaze hoogte liep, en bet lot met pen
niet uitkwam, waardoor dot verwenschte lot voor bet miust
geene gelleven verdierf, die de voorgefelde rijke winst van ,
een to fcheuren dreigde. 2) Het MisverJlard, door A . F . E .
Een
L A N G n E l N, vermeldt niets meer dan een grapje .
lompe knecht van eenen Bisfchop bragt de brook van zijne
Hoogeerwaardigheid, om to lappen, in bet N©nnenklooster
van St . Agatha, in plaits van bij den klormaker Agathus ;
en dit misverfand gaf aanleiding t dot eene fchoone Nieuwe.
linge van bet klooster gered, en door een huwelijk naar hare
genie gelukkig werd . 3) De Redding, door HELM I NA
VON CHEZY, gel, voN KLENCKE . Doze redding werd
door cone verfchijning uit de Geestenwereld bewerk(telligd,
waarvan bet bedrog genoegzaatn in bet oog valt ; maar zij
verbl;jdt den lezer, die in de geredde weduwe en boar lief
kind belong felt ; zlj verblijdt hem to meer, daar de losbol ,
wien bet minder om Amalia, dan om hare inkomUe'n cc doen
was, door bet fpook, zoo hij meende, gewaarfchuwd, niet
fechts de weduwe, maar ook zijne dwaze Godverzakerij Va .
ren lief, 4) Donna Urraca , of de Zelfopofering der Liefde,
door C H R . N I E M E IJ E R, is eenigermate onwaarfcbijnlijk ;
en, da r wij de delmoedige zelfop f ering der liefde bewon,
deren, wenschten wlj we], dat de Donna hair hart zoowel
als bare band, en de twee Koningrijken, aan eenen waardigeu
echtgenoot hadde mogen geven . Al doze verhalen hebben de
verdienn(te , dot zij kert zijn ; doardopr leest mew dezdlve dan
oak met belangftelling ; en doze verdicnfe heeft 5) De Zil.
vermijn, door W I L H E L M I N E W I L L M A R, minder, (bet
befaac alleen wel 5o bladzljden) biU betwelk ons ook de
Berg-
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Berggeest, in zijne verfchillende gedaanten, vooral die vaa
het wine paard, Wet bevalt, to meer, wijj dit fpook niet
vernatuurlijkt words, nach wotden kan ; moor de zedeles to
goed ; bet waarfchuWt tegen do verleiding van den rijkdom,
en vertoont ligt vreesfelijlt itrafgerigt over boogtnoed, der.
telher A en verkwisting, yap hetwelk eenigl k de opfshuld
,
fix
regtmatig verfchoond ward . 6) Two Huwelfjken oor
door tt. L. MRTKUSALEM MULLER, gaat goed in de
denkbeeldige wereld ; hec is eon lief vrrceifei, van waardige
broeders ; terwijl echter bier de opoffering van eene fchoone
en geliefde minnares, ten gevalle van den 'beminden broe .
der, geene zoo groote zaak was, daar een oven beminnelijk
meisje, in weiks bezic de hoogJle xaligheid, waarvoar de
mensc/z op aarde s'atbaar is, gefmaakc werd, op hetzelfde
oogenblik die opoffering vergoedde . 7) Bet ramme(end Geraamte, door Tt . L. L A N O B E I N. Dit fpook had, nog le .
vend, een braaf meisje door valfche beloften en eeden bedro .
gen ; moor de Nemefs volgde bet in her graf, en de vloe&
trof hem daar, zoo its hl then over zich had ingeroepen .
Zonderling! Moor gelukkig, dat, toen de bedrogene, finds
gelukkig gehuwde, boar, ,, ik vergeef het u," uitfprak, V .
heel de vervloeking vernietigd was . Wij houden van geene
fpoken, ook niet in een verzierd verhaal . Loot de dooden
moor rusten I Hunne geweande verfchijning zal geene braafheid en trouw bij den ondeugenden uitwerken, even weinig
ais eenig ander goed fifchten. Luc . XVI: 31, 8) Meesier
Ho, fman, door K A R E L S T E I N, is een lief verhaal , en leers
de belooning van eenvoudige, ongehuicbelde deugd . - Zoo .
dat door dit ALLL4LEt, waarvan ons her eene meer, bet indere minder bebaagt, betgene de Verteler, of Uitgever, Jr
.loos van andora geli'efE to noemen, bet fpreekwpprd gela .
genftraft worlt, dat,de jongen de ouden niec verbeteren .

Nederlandfche Muzen . A xanak,, i8at . Derde Jaar . Te Ror=
terdam, bij J. Inlmerzeel, Jun . 254 814 f 3-to- :
Almanak voorthet Schoone en Goede.
aer 111xi . Te Am.
.
J(erdam , bij G . J . A . Beijerinek 184 BL f i - z o-

Is

en blljft nommer een! Keurig, aanfokkend, van
No. t .
binnen zoowel, its van bniten, Met verfchot van waarlgk
dich-
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dichteriijke bijtragen,vooral ook van den Uitgever,die geene
der minfle leverde . F E I T H, ell B I L D E R D IJ K en zijne Gode, en T a LL E N S, en L o o T s, en . . . alwie verder, met
roem en eere, de fnaren tokkelt, offerden bier rijke en milde
gaven . De treffend gelijkende en ultmuntend u1tgevoerde
portretten der beide laatstgenoemde verluisteren, nevens tommige andere plaatjes, dit Jaarboekje, dat onzen lof Wet
meer behoeft . Waartoe dus~ meer woorden gefpiId I Liever op
cen Vein 'proefje den Lezer vergast ; wij kiezl:n bet

Rece"pt

voor lang Leven .
,,

War hebt ge toch daar voor gedaan?"

Zoo fprak ik zeekren grijsaard aan :
„ Ik zie u wandien longs de ftraten,
„ Het hoatd otn hoog, de knien vast,
„ Zoo vfu'g nog als de flinkfte gast, .

•

Gezond en blozend uitermaten."
En lagchend ving de grijsaard aan. :
„ Daar heb ik nooic lets voor gedean,

•

Maar altijd veel er voor platen ."

No . a . De naam , de eerwaardige naam van N. S W A R T
. . . . WaarO1Jrde vo ,alserzm ndewtkr
lijk, veel eere voor eenen Blmanak 1 - Gelukkig (gelijk
trouwens to wachren was) is de inhaud van denzelven de
beste verdediger van zulk eene zeldzaamheid ,

imnrers bier to

lande. Die inhoud Loch is onberispelijk -- neen! hij is lofwaardig . De verhalen (mec uitzondering, echter, naar ons
gevoel, van

de noodlottige Bruiloft,

hetwelk wij althans al-

leen in handen van ouders wenschten) zijn welgefchreven .
(In N A< M A

vonden Wij J

IJ T A'S

gelofte als

daodvonnis

voorgefleld,) De dichcftukjes meestal geestig . De ftrekking
van

bet Nachtegaaltje

van

LOOTS,

fraai in zijne foort, is-

biijkbaar in de vier flotregelsr

'it

Geef dan rpeni op oude talen,
Ouden fmaak ook vrolijk weg,

Mits men, bij de nachtegalen,
Mij mUn wildzang niet ontzeg.
Bijzonder belangrijk is bet f#ukje over

ItANS NAERE%

B O i T, en keurig, ver boven de andere prentjes, bet portretie
van den grijzen Zeerob . -- Het boekje is allezins bevallig
en zindelijk uitgevord .
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DE POEZIj DE TAAL DES GEVOELS .
Door
W. H . WARNSINCK, BSZ

(*)

Zijt fier op d'eedlen rang, o flervling! lien gij draagt ;
Eenmaal befchiet gij 't wit, waarnaar gij rustloos jaagr .
Gij koestert, in 't gemoed, de vonk van dnurzaam levee ;
't Is uw beflemming niet, aan 't flijk der card' to kleven,
Het reedloos dier geliJ-k, dat flechts voor 'c heden leefc,
En niets van 't wiles kent, dat hero zoo grootsch omgeeft,
Maar blind is voor al 't fchoon, oneindig in verfehieten,
Dat gij, o eedle mensch! moogt kennen en genieten .
't Is waar, wanneer natuur ontwaakt nit 's winters nachr,
Wanneer de jonge lente ons vriendiijk tegenlacht,
Bet aardrijk, mild gedrenkc door maifche regendroppen .
In vrolijk groen zich tooit, geboord met bloefemknoppen,
Dan klinkt bet blij gezang van 't fchaatrend vooglenkoor
Langs akker, beemd en veld, en galmt de bosfchen door ;
Dan hupplen ros en rund, den muffen flat ontwelten,
Met nieuwherkregen jeugd, door klaverrijke iireken,
In fchijn geroerd door 't fchoon, waarin de fchepping praalt,
En dankbaar voor at 't hell, dat van den hemel daalc .
Maar hoe! kan 't reedloos dier dan de onwaardeerbre fehatten
Der fchepping kennen , of haar grootheid ooic bevatcen ?
't Geheel zintuiglijk zijn, door zingenot geftreeld,
Heeft. nooit, met waar gevoet, in 's levens vreugd gedeeldt
De vreugd, die 't heden fmaakt, is morgen reeds verloren ;
't Geniecen flerft daarheen, gelijk bet werd geboren ;
De
(*) Voorgedragen in de Kerk der I .emonftranten to ~fm

flerdans,, ter gele'oenheid van bet uitdcelen der Eereprijzen in
de Maatfcbappij der Teekenkunst : KUNST ZIJ ONS DOEL, den
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DE POeZIJ

De juichtoon, then hij flaakr, maar onbeklemd en vrij,
Words ook van hem gehoord in 't juk der flavernij .
Zie daar dan 't fchijngenot, waarin bet dier mag deelent
Len reiner, eedler vreugd kan u, o flervling! fireelen .
't Zij zich de fchepping toone in al haar pracht en tool,
't Zij heel natuur verkwijn', des winters nacht ter prooi ;
Dat hier een beekje vloeij', waarlangs de koelcjes fuizen,
Of ginds her noodwedr bru11', de orkaan den vloed c:oe bruifen,
Uw zielrust, vrede en vreugd flaan vast als't flargewelf;
Gij Loch vindt van dit hell den grondflag in u zelv' .
Wat zegt ge, o broze mensch ! wanneer ge uw' fland en waarde
Ziet rijzeu boven 't flof, dat fchijngoed van deze narde?
Wat voelt gij, wen uw blik eu aarde en hemel meet ,
En uw verbeelding dan van fla tot ftarren treedt?
`Vat voelc gij, bij al'tfchoon derfchepping,door'c vermogen,
Door 't woord van Hem, die is, eenmaal flan 't flier onttogen ;
Bij al die majesteit en grootheid en genot,
Die fchoone harmonie in 't grensloos rijk van God?
War voelt gij bij de fmart, was bij de vreugd van 't ]even,,
Bij al war u omringt en groot is eu verheven?
War voelt ge, als 't ware fchoon, met eeuwig licht gekroond,
In flille majesteit zich aan uw' blik vertoont?
War voelt gij, weet uw geest zich bieraan'c flofte onrwriugen,
En ftijgt gij, glansrijk, op in onbeperkte kringen,
Die zich verbeelding fchiep, waarin gij leefc en zweeft,
Aan 't worden en vergaan bevel en wecten geeft,
dss ware een hooger magt, een God in u gevaren?
War vraag ik ! -- wie kan ooit- dat rein gevoel verklaren ?
Waar is, op card', de taal, zoo ri ;Jk in woordenfchat,
Wier onivang 't jnist hegrip van dat gevoel omvat?
Al wat de ftervling ken t , is nooit geheim gebleven,
Al war zijn rede leers door elke taai omfchreven ;
Maar wie befchreef het ooic, wac hij in c hart gevoelc ;
Dien onverdoofbren gloed, die hem door de aadren woelt?
War ftervling melds bet ons? wic fchetst de rcine fpranken
Van dat geheiligd vuur in doode letterldankeii?
Spreek, wijsgeer! zeg het ons : is 't raadfel a outward?
Is u 't geheim vertrouwd? kent gij de tail v n 't hart?
Is aan uca fcurauder brein, uw flout vernuft gebleken,
Wac taa!'t gevoel gebruikt, wanneer'c gevoel %vil 1'preken ;
Een
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Een taal door eeuw bij eeuw en olk bij olk gehoord,
Van Kaukafus gebergt tot Oronoke's boord ?
Do wijsbe€\eerie fpreekt : „ Mij was de wacht befchoren
• En do outerdienst beflemd in waar:heids tewpeiker^nn ;
• N1ij, door haar holder licht voor da'aling floods bewaard,
• 1M1ii is 't geheitn vertrouwd, bet rnsdfel mij verld .ord .
• Naauw zag de jeugdige card' befchaving regepralen .
„ Verlichting deed no- naauw haar morgenglnnfcn ftrllen,
Of in 't ontwaakt gemoed des fterviings gioeid-- con vuur,
•
Zoo rein ileiijk het licht, zoo fchoon goiijk nanuur ;
• Naar zelfs dac koestrend vuur kon't hart ne=on' wellust telen,
Dan anWr 'c zoet genot van 't za!ig mededeelen :
• Geon fpraak bettond op card', die niet to llaaaw, to koel,
» To koud was voor de teal van 't hooggettemd gevoei ;
• En cc' ter moest do mensch, der bastaardije ontwel.en,
• Die becrre taai verf aan, doer hooren en doen fprekea
• Hij fchiep zic`h ze v' die taal, maar kraclaCg,grooc en v!- ;.J ,,
„ En 't menschdom hnldigt harr in de eedle Poezij .
• Wat vrucht do mensch , in 't r .ijk der kennis, aan mogt' kweela en ,
• Zij bloeit in fprank en fchrift, als klank en zigthaar teeken ;
• Maar want 't gevoel ontbrandc en blaakt in reinen gloed,
• Daar is de Poezij de godfpraak van 'c gemoed ."
Maar, wat is Poezi ; ? en wie omfchrijfc boar wozen?
Is zij 't, wier godliik fchrift Apollo eens deed lezen?
Is zij 't, wier beeldcntaal hij hooren deed aan de aard',
I3ij 't klinken van zijn Tier, met eigen hand befnaard?
Wist Orfeus can den Griek die godenfpraak to leeren?
Schiep Phebus, grout in gunst, de Arions en Homeren?
Koos hij , in Were eeuw, daar niets zijn kracht bedwong,
fiet cord, waar cons Virgil, waar eenmaal Tasfo zong?
Deed hij Germanjes kroost van hlopflock's room gewagen,
F,11 'c 11cr Brittannia op Milton glorie dragen?
En Neerland trotsch zijn op een' Vondel, gaadloos groot,
Voor wien de Dichtkunst zelv' haar heiligdom ontfloot?
Ja, eedlen! uit wat land of in war eeuw geboren,
Ja . dichters! 'c bardenlied, dat gij aan do card' deedthooren,
Was taal van 't rein gevoei, die taal was poezij,
Was, voor 't gevoelvol hart, onfchatbaar in waardij .
Maar,
A 2
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Maar, dankt ge uw' grootfchen rang inn Phebus milde gunilen,
Erkent en huldigt hens , als fchutsgod van de kunflen
Hij heefc niet flechts voor u een tempelkoor getlicht,
Maar Toon- en Schilderkunst oak onters opgerigt,
En eke beitelflag, die 't marmer wekc tot leven,
Is hem een lofgezang , harmonisch aangeheven .
o Kunflen! gaadloos fchoon en waard bet edelst doel,
Gecrouwe tolken van bet hooggeflemd gevoel!
Wie eert u naar waardij ? wie kail uw' lof doen hooren,
Die nooic werd ingewijd in uw gewijde koren?
En echrer, 't menschdom kent en ziec en hoort uw taal,
Bier in een leemen hut, char in een vorftenzaal ;
Bier, waar de mensch , nog naauw der bastaardije ontweken,
Voor't eerst zijn waarde voelt, en dlar, waar Newtonsfpreken ;
Bier, waar de lieve jeugd bij fpel en bloempjes lacht,
En char, waar de ouderdom de komsc des doods verwacht .

Hij,

die nooic waar gevoel in 't hart heeft omgedragen,
Zai op de baan der kunst niets groots, niets edels wagen ;
Hij, die niets anders kent dan 't vaakbecreden fpoor,
Dringt nooit in 'c heiligdom van Phebus tempel door :
Werkcuigiijk moog' zijn hand penfeel en tier hanteren,
Werktuiglijk moog' zijn brein de kunst, naar regels, leeren,
En wanen, dat heel 't olk in hem den kunstnaar groet,
Nook treft hij ons bet hart, uooit fchokt hij ons It gemoed .
Slechts hem, wiens eedle ziel, door hooger kracht omgeven,
Een godheid in zich voelt, en, door haar aaugedreven,
Op 'c nooicaanfchouwde flaart, naar t onbekende tracht,
Hem eert de tijdgenoot, maar ook bet nage!lacht .
De lof, then vleitaal biedt, verwelkc na weinige uren ;
Zijn kunscroem kan den dorm van tijd en lot verduren ;
't Gevoel heeft door zijn hand bet heerlijkst werk voltooid ;
Hij fprak de taal van 't hart, en 'c hart verzaakt zich nooic .
Geen ander zal uw' roem, o zoon van Fingal! erven ;
Neen, Cona's grijze bard! nooic zult ge uw glorie derven ;
Gij hebt de fnaar geroerd, die ons den geest verheft,
Alcoos harmonisch klinkt, altoos bet harce creft ;
Ja, edel harpenaar! ons nooitvoldaan verlangen
Hangs immer aan uw lied, aan d'adem van uw zangen ;
Hec
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Hat onvervalscht gevoel dealt in uw vreugde en finart :
Uw taal is poezij , is ta i van 't menschlijk hart.
Voor hem, die nooic de borst van heilig vuur voelt blaken,
Zal zelfs P gmalion vergeefs ziju werk volmaken ;
Neen , nimmer heeft voor hem, die flechts aan't aardfchekleeft,
Een Rafael beCtaan en een Mozart geleefd .
Maar wij , mij a broeucrS ! wij zien, met verhelderde oogen ,
Op 't gaadloos fchoon der kunst ; wij voelen haar vermogen,
En op hec fchiccrend fpoor, waar zij haar fchreden rigt,
Verfchijnt de mensehheid ons, omglansd door eeuwig licht .
Op, Dicht- en Toonknnst! op ; verhoogt uw tempeldaken ;
Ziet tot uw' outerdiensc de volkeren geualten,
Gelokt door 't godenlied, dat van uw lippen zweefc,
En 't hemeisch _.natgeluid, dat op uw fnaren beefs .
Op, Schilder-, Beitelkunst! her reukwerk is ontfloken ;
Ziet, a ter ecr gebragt, de geurigfle offers rooken ;
War gij tot aanzijn roept, bereikt hat heerlijltst doel,
En door 't ouciluijerd oog fpreekt gij tot ons gevoel .
Ja, kunflen!'t was uw taak, in 't hart een' gloed to onttleken,
Al war her hart gevoclt gevoelvol uit to fpreken ;
Gij hebt die cask volbragt, hier, als ge onze oogen treft,
Daar, als uw beclde :uaa d'oncboeiden geest verheft ;
Verfcheidenhcid, door a met eenheid naauw verbonden,
I-Ieeft, op uw glansrijl fpoor, den weg naar't hart gevonden ;
Gij , gif blijfc eeuwig stn in werking, in verband ;
Cij allcn rci'lkt eikaar de trouwe zusterhand ;
Uw tempeldr.nst is ecn ; uwe eedle pries terlcharen
Zijn nooit slander vreemd in 't dienstwerk der altaren,
En, als uw hoogtijd naakc, heft heel uw priestrenrij
Voor Phcbus 't loflicd aan, als God der Poezij .
Gij zaagt die eenhe :d, gij dat fchoon verband der kunfien,
Gij, Plato! aan hat,r' fchoot gevoedflerd door haar gunflen ;
Gij heb . dat z,istrenta, bij a zoo hoop geroemd,
Voor Griekewaud eu de nard' flechts met Un' naam benoemd :
't Was bij a poezij , war elke kunsc u teelde ;
't Was ailes poezij, vol reine zieleweelde ;
En, bij drt hoop genot, bet toppunt van uw' wenscl.,
Zaagt gij den giorieflaad en d'adel van den mensch .
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1Vatuur, beflendig fchoon, war we immer op haar flaren,
Soreekt heeds met klem van tan], door niets colt to evenaren ;
Bier, in Aurora's gloed, daar in der flarren pracht,
Bit 't worden van den dig, bij 't naadren van den nacht ;
Her znchr in 't windgefuis door 't groenend loof der boomen,
Daar krachtvol in 't gebruis van waterval en ilroomen,
Ir 't Inndfchap, zacht verlicht door 't fchijnfel van de maan,
},n in de ontembre zee, hij 't buldren van d'orkaan .
Maar die verfcheidenheid van fpraak leert ons de fchatten,
De grootheid der natuur in haar waardij hevatten ;
Die fpraak words girds, in 't zuid', en hier, in 't Idlle noord',
Hoe fch-ijnbaar ze ook verichilt, met geestdrift aangehoord .
Zoo, eedle Poezij 1 zoo fpreekt gij tot de volken,
Zoo roert uw taal het hart ; de kunflen zijn uw tolken ;
Geiukl:ig, wien uw tool aitoos welluidend klinkt!
Gelukkig, wien uw fchoon ritoos in de oogen blinkt!
Slechts hij is dichter, hit is zanger ,
Wiens hart van hemelwellust flaat ;
Miens borst, van heilig dichtvuur manger,
De taal van 't rein gevoel verflaat
Hij kan alleen ons hart ontgloeijen,
Den matten geest non 't hof ontboeijen ;
Hij flechts is meester van t gemoed .
Hoort, volken I hoort den dichter fpreken ;
aij zingt, de fmarten zijn gew°ken,
De nacht zinkt weg in morgengloed .
De dichter doet zijn liedren hooren,
Maar borgt geen' fchat van woordenpraal ;
Neen , ging ook elke fpraak verloren,
Dan rog fchept bij zich zel ' een taal .
Nn rijst zijn zang , die 't hart zal flreelen,
Gelijk bet lied der filomeelen
De lente groet in woud en dal ;
Dan weer, door grootfcher licht omfchenen,
Vioeir, flroomt en bruist zijn zang daarhenen,
Als Niagara's waterval .
De beuzeltaal van 't zinlijk levee
Is wanklank bij zijn maatgeluid ;
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't Gevoel, dat in zijn borst blijft zweven,
Drnkt hij in fchoone beeldfpraak uit .
Aanfchouw zijn grootsch en edel pogen ;
Eon vuurgloed tintelt in zijne oogen ;
Zijn boezem zwoegt en blaakt en brandt .
De dichter fpreekt ; zijn zangen vloeijen,
En elk voelt zich de borst ontgloeijen
Voor God en deugd en vaderland.
Zijn ziel, vermoeid aan 't flof to kleven,
Kent dw :_ng noch kluister, die haar boeit ;
't Gevoel alleen is geest en leven
Van 't lied, dat van zijn lippen vloeit.
Neen , want niet, lalfe rijmelaren!
Dat go ooit, uw nevelwolk ontvaren,
Den dichter vo!gt op 't zonnefpoor ;
Zijn vuurrrloed blakert u den fchedel,
Mar hij tlreeft vrij en groot en edel,
Terwijl gij zinkt, de fchepping door .
't Gevoel l .an fleclus den dichter vormen ;
't Gevoel fc':ienkt hem zijn waarde en rang .
flij zing , ;1 duisternis en ftormen,
Op uac'lt en norm den zegezang .
't Is 11 .j , d e, wa :ir de deugd moet lijden,
Den moc~i verboogt tot roetnvol flrijden,
Den Iclaa ,t . on door zijn lied verpoost,
Den last vnn 't leven weg doer zinken,
Een' vreugderrraan in 't oog doet blinken,
En, zingend, ons gemoed vertroost .
Ilij flemt, waar bli dfchap 't hart verheugde,
Dat zoet genot tot hooger niaat ,
En 'r heil der acrd' words hemelvrengde,
Die, 't lot to groot, het lot we~rllaat .
Waar hij zijn zegelied doet galmen,
Da9r zijn der helden gloriepalmen
Onwelkbare cer en room bereid .
\Vaar hij der lcunst zijn' lof zal wijden,
Daar, daar verdwijnt de naeht der tijden,
En alles words onflerflijkheid .
A 4
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Wat immer rijzen moge of zinken,
De dichter flaart die wisfling tan ;
Hij zingt, en - nienwe zonnen blinken ;
Hij zingt, en - werelden vergaan .
De dichter kan de ilof bezielen ;
Hij doer de wereld voor zich knielen,
Verwotmen door zijn godentaal .
't Gevoel alleen is zijn vermogen ;
'c Gevoel bekroont zijn roemrijk pogen
;
't Gevoel fchenkc hem de zegepraal .
Gij, Toonkunst! fpreekt tot ons gemoed,
Waar ge ooit uw klanken hooren doers
Gevoelvol, met uw fnaren ;
En, in harmonisch maatgeluid ,
Drukt gij 't verheven denkbeeld tit,
Eens in de ziel gevaren .
Uw teal we6rklinkt in ons gehoor
En dringt in onzen boezem door,
ED 't hart vertlaat die klanken,
En 't hart verflaat, war gij bedoelt,
En 't vuur, dat ons door de aadren woelt,
Zijn echte dichtvuurfpranken .
Gij zijt onfchatbaar in waardij ;
Uw klankentaal is poezij ;
Ze is uit gevoel geboren ;
Welluidend rolt de znivre maat,
Die ge op het gouden fpeeltuig Plant,
Door Phebus tempelkoren
Met roenn volbrengt ge uw grootfche tank ;
Gij, Toonkunst! fpreekc uwe eigen fpraaL
Voor 't luistrend oor der volken ;
Uw citer klinkt, de dag verfchijnt ;
Zij klinkc, de bastaardij verdwijnt,
En zinkt in 's afgronds kolken.
Waar Godsdienst, in Zijn' tempetwand,
Tot 's Hoog(len eer, zijne offerand
Op 't hartalcaar doet blaken,
Waar 't olk, aanbiddend, neergeknield,
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En door den reinflen dank bezield,
De Algoedheid mag genaken,
Daar, Toonkunst! praalt uw mister hoog,
Wanneer, langs tempeltrans en boog,
Uw zuivre toonen galmen ;
Daar voert gij hart en ziel en zin,
Aan de aarde ontboeid, ten hemel in,
.Bij 't koormuzijk der pfalmen .
Als 't vaderland den flrijd gebiedt,
Als nergens uitkomst overfchiet,
En de oorlog is ontftoken ;
Als dan, door dappre tegenweer,
's Lands vrijheid eu gefchondene eer
Roemruchtig words gewroken, Dan wekt ge, in 't onverbasterd bloed
Der helden, onverwinbren moed,
En geestkracht zonder palen ;
Dan zweeit ge , op eigen maacgeluid,
De dappre heldenfchaar vooruit,
En helpt haar zegepralen .
Als Ha den grootsch bet fpeeltuig dwingt .,
En in 't geheim der fchepping dringt,
\Vie vraagt dan nog naar woorden ?
De chaos zweeft voor ons gevoel,
Maar zonder werking, orde en doe!,
In 't klinken der accoorden :
Nog heerscht de nacht, maar boor! maar zie!
Wat tooverklank ! was harmonie!
Daar zwicht het aaklig duister ;
De flem der Godheid words gehoord,
En 't licht, dac door de neevlen boort,
Praalt met den fchoonflen luister .
Gij, Toonkunst! ftemt uw citer aan,
Gii doer de lente voor ons flaan,
En 't woudkoor vrolijk fchaarren ;
Wij voelen 't zomerzonnevuur,
En 't angflig zwoegen der natuur,
Wanneer uw douders klaacren ;
A 5
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Maar nu wedrgalmt, zoo fchoon 918 flout,
De jagthoorn in gebergte en woud ,
Door 't herfstgetijde ontbladerd ;
En eindlijk ziet ge uw taak volbragt,
Wanneer, gehuld in form en nacht,
Door u de winter nadert .

la, Toonkunsti glj bereikt uw doel ;
Gij treft de fnaren van 't gevoel ;

Die tank is it befchoren :
De vreugd herrijst in ]of en dank,

Wanneer ge uw' zuivren citerklank
Harmonisch ons doet hooren .
Waar zich de kunst, met eer bekroond,
In al haar majesteit vertoont,
Befluurt gevoel -aw vingren ;
Daar blijft gij , met gewijde hand,
Den zusterlijken rozeband
Om 't gouden fpeeltuig flingren .

Wat kunstgewrocht treft char onze oogen ?
Elk that verrukt en opgetogen ;

'tGevoei voor't groote en fchoon' vermeestert onsgemoed :
Noel kan des menfchen geest den band der fchepping breken?
Kan hij bet warmer-zelf doen fpreken?
Bezielt hij dan 't metaal met kracht en levensgloed?

't

Gevoel kan flechts die wondren telen,
Verbeelding fcheppend om ons fpelen,
Wanneer de Beitelkunst haar heerlijk werk volmaakt .
Wij zien dat flandbeeld niet ; neen,'t gaadloos kunstvermogen
Van Phidias faat voor onze oogen ,

En nimmer heeft ons hart een hooger vreugd gefinaakt .
Homeer wil d'Oppergod verhoogen,

En maalt zijn grootheid voor onze oogen,
Wanneer hij met een' blik d'Olimpus daavren doer .
Dit denkbeeld, in de ziel van Phidias gedreven,
En 't

Schonk aan zijn' Jupiter bet leven,

olk valt, in then God, den kunfenaar to voet .
Vn•
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Vanwaar dat grootfciie in worm en trekken,
Die eerbied en bewondring wekken?
Waardoor bereikt de kunst het hoogst bereikbaar doel?
Het raadfel is ontknoopt, bet duister weggevaren ;
U zij de lof, o kunflenaren!
tiw fchepping is de teen van uw verhoogd gevoel .

't Gevoel kan zelfs aan 't marmer levee

En fchoonheid, kracht en werking geven,
En vol van majesteit verfchijnt bet voor ons oog ;
't Gevoel verheft zich fier, en brijzelt boei en kluister,
Ear - daar ftaat Phebus in z1jn' fuister,
Gelijk hem Lerna zag, toen 't felirikdier voor hem boog .
't Gevoel wil ons de fclioonheid malen,
Maar vindt in woordenfchat noch talen
Eon' klank, die dat gevoel, verzinlijkt, ons verklaart ;
En echter weet de kunst dat gaadloos fchoou to creffen ;
't Gevoel aileen kan haar verhefen ;
Zij grijpt den beitel aan , en - Venus is gebaard .
Vie ords niet diep geroerd, bewogen,
t\'ie voelt geen tranen in zijne oogen,
Als hij Lavcoiin met doodsangst worttlen ziet?
Wie k :n in 't menschlijk hart den kreet des weemoeds fmoren,
Ais hij de klagten waant to hooren
Van 't kroost, waarop't gedrogt zijn gifti,g zwadder fchiet?
o Bei~elkunst! wie voelt uw waarde,
En zegent niet do heilige aarde,
Die cens, in Phebus gunst, a 't eerlte daglicht fchonk?
%Vie moot niet als hij peinst op at uw heilgefchenken,
Aan Attil.a, aan Elis denken,
Waar cons uw fchoone glans in vollen middag blonk?
Gij fchept her groote en fchoone tevens ;
War dood was, praalt in 't kiced des levens,
En dankt aan u 't heftaan en luister en waardij
t Gevoel , dat a s;eleidt, blijft airoos ons verrukken ;
Geen poging zal a ooit ntislukken,
Want gij fpreekt tot de ziel de taal der Poezii.
11-Zaar
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Mar hoe! wet achtbre priesterfcharen
Staan hier vereend in 't heilig koor?

Voor hen wedrgalmt de klank der fnaren,
En Toon. en Dichtkunst gaan hen voor .
'k Herkea u, kunst . en roemgenooteu!

GIJ hebt u zelv' de been ontfloten,
Waar u de glorie toeft en de eer uw komst verbeidt.
Gij, priesters der natuurl gewijden in haar' tempelt
Zijt driewerf welkom op den drempel,
Wear u de kunstmin zel ' de zegepraal bereidt.

Ja, Schilders! waard then naam to dragen,

'k Groet u met needrig lofgezang
Gij moogt den krans der glorie vragen ;
't Gevoel fchouk u uw waarde en rang.
Wet ooit uw' boezem kon verrukken ,

Weet ge ons, in beelden, nit to drukken,

En 't hart verflaac uw taal, die benrtlings fchokc en fireelt .

Gij weet in ons gemoed een heilig vnur to ontfteken ;
Wij hooren . . . neen, wij zien u fpreken,
Wanneer uw flout penfeel met doode verwen fpeelt .
't Gevoel is door geen' dwang to teuglen ;
Verbeelding flijgt ten hooglien top,

En voert, op forfche en breede vleuglen,
U, Schildersl den Olimpus op.
Nu zien wij Mars in 't oorlogswapen,
Slechts voor een' God alleen gefchapen,
En ginds Diana zelv', de kuifche Jagtgodin ;

Hier Pallas, tot den troon der wijsheid opgefiegen ,
En ddar daalt, in een' bloemenregen,

Door Flora's hand geftrooid, de blonde God der min .
Nu daalc gij of tot lager kringen,
Waar u 't gevoel een fpoor bereidt ;
Door nieuw genot zien we ons omringen,

En volgen, waar uw hand ons leidc .
Hoe lieflijk is hier't loof der boomen!

De Peneus fluwc zijn flille f1roomen,
Langs heuvel, wood en grot, door dit verrukkdnd oord .
Ja, Schilderst zalig !s 't, dit heerlijk dal der dalen,
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Dit Tempe met u door to dwalen .
TTw kunst . . . neen, uw gevoel bragt al die wondren voort .
U is onwelkbare cer befchoren ;
Zij fpreidt om n haar glanfen been .
Gij, eons in Phebus gunst geboren,
Gij volgt niet, neen, gij fchept atleen .
flier doer gij ons voor de ondeugd beven,
In Commodus ten troon verheven ;
Wij zien bem, en de vloek der wereld volgt hem na
Nu wit uw zacht gevoel de kuifche deugd verheffen,
Ilanr in 't gewaad der fchoonheid treffen,
En gij fchept ons haar beeld in een Lucretia .
la, Schilders! ja, gij roert bet harte,
Waar u 't gevoel zijn verwen leent
Wie deelt uiet in den traan der fmarte,
Dien Magdaia's Maria weent?
Wiens borst word[ niet geroerd, bewogen,
Wanneer uw gaadloos kurstvermogen
Den grootften Lijder maalc, in 't grootfle zielsverdriet?
i)eugd, onfchuld, grootheid is 't, die wij in at de trekken
Van 'c liefdevol gelant ontdekken ;
Fn dan . . .M2ar,Schilders!iieeu,'kontrieruwfebeppiiig Diet .
Poetisch klinkt, o kunftenaren !
Uw zigtbre fpraak, uw beeldentaal :
De dichtkunsc toovere op haar fnaren,
't Penfeel fchenkt u de zegepraal ;
't Penfeel words, door uw band bewogen,
Een wonderftaf, die, voor onze oogen,
En nacht en ftormen fchept en lieflijk morgenrood.
Gij wilt bet ; uw gevoel, ten hoogften top verhaven,
Kan zelfs de dooden doen herleven .
ja, door gevoel alleeu, o Schilders! zijc gij groor .
(P5dr de Prijsuitdeeling.)
Lauwers kraken,
Offers blaken
Op 't gewijde feestaltaar ;

Zuil
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Zuil en boog en tempelgangen
Zijn met bloemfestoen ombangen :
't Hooggetij der kunst is daar.
Bardenfcharen,
Op wier fuaren
Phebus roem harmonisch zweeft ,
Doen, in godgewijde koren,
't Loflied aan de kunflen hooren,
Zingen 't fchoon, dat haar omgeeft .
Komt, verwinnaars !
Komt, beminnaars
Van bet ware, goede en fchoonl
Hoort dien fchoonen lofzang klinken ;
Ziet den lauwer heerlijk blinken ;
Ze is voor u , die zegekroon.
(Bij hot uitreiken van den dubbelen Eereprijs aan den Heel'
CASPARUS JACOBUS MOREL .

Welaan! ontvang dan, uic mijn hand,
Morel ! dit zeker onderpand
Van grootsch verworven' roem, dit blijk van eerbetooning
'c Is u door kunstmin toegewijd ;
't Getuigt ons van uw' eedlen ftrijd ;
't Getuigt uw zegepraal, en ilrekt u ter bekrooning .
Mar hoe! gij wilt - gij vraagt naar meer,
En de eens verworven roem en eer
Zegt weinig in uw oog ; gij wilt haar nog verhoogen ;
Gij weet, gij voelt, wat kunstmin werkt,
Hoe vaste wil de kracht veriterkt,
En was u eenmaal wacht, als loon op 't edelst pogen .
Uw boezem blaakc van rein gevoel ;
Een dubble zege words uw doel ;
En nu, de baan der kunst, met geestdrift , ingeflagen,
Streeft ge op dat gloriefpoor vooruit,
Door niets, dat weerftand biedt, gefluit,
En darft een dubble kroon, voor dubble zege, vragen .
Zoo
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Zoo denkt, zoo voelt, zoo handelt hij,
Voor wien cie kunsc in haar waardij,
In al haar fchoonheid praait ; hij ziet haar' luister gloreu ;
't Gevoei, Oat hem de ziel verrukt,
Staac in zijn kunstwerk uitgedrukt,
En hij verwerit den prijs, hem door den roem befchoren .
Ta, hij , die eens de krocn gewint,
En anderwerf den loop begins ,
En anderwerf naar de eer der zegepraal durft dingen,
fIij mag, aan 't eind der gloriebaan,
De hand aan blinkend eerloof flaan,
En anderwerf het lied der overwinning zingen .
Geen dubble ftrijd viel u to zwaar ;
Die ftrijd , lofwaardig kunflenaar !
Schouk voedfel aan uw kracht en wist uw' moed to ontvonken ;
En bier, waar Phebus luister woonc,
flier ziet ge u anderwerf gekroond,
En anderwerf aan u dic biijk van eer gefchonken.
Die eer is flechcs voor hem bewaard,
Die rein gevoel aan kunstmin paarc,
En beiden offers brengt en beiden blijfc beminnen :
Geen glans van parel noch juweel
Kan, hoe hun mister 'c oog ook flreel',
Bij zulk een zegekroon den prijs der fchoonheid winnen .
(Bij ltet uitreiken van den Eereprijs aan den Heer
JACOB HAGBOLT .)

ja, fchoonheid! gij verfpreidt uw licht,
ZVaar kunstinin oucers heeft gefticht ;
Gij praalt er, als Diaan, aan de onbewolkce bogen ;
Ja, zoo, gelijk haar aanfchijn blinks,
Als Phebus kar in 't westen zinkt,
Zoo, fchoonheid ! creft ook gij , door zach ten glans, onze oogen.
Wel hem, die, door dat licht beflraald,
Aan wanfmaak nimmer cijns betaalt,
Mfaar nit den rijk!ieu fehat het edelst heeft gekozen ;
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Der fchoonheid deeds zijne offers brengt ;
Voor haar den kostbren feestwijn plengc,
En haar aitnar verfiert met verschontloken rozen l
Natuur biedt hem haar' rijkdom aan ;
Moor, wat ook immer mogt' beitaan,
Niets kan bij 't vrouwlijk fchoon den krans der eer behalen :
Dot fchoon verteedert zijn gemoed ;
Dot fchoon zet hem de borst in gloed ;
Hij zal 't, voor ons gezigt, in al zijn' luister, malen .
Daar haar zij , 't pronk(tnk der natnur ,
Gelijk ze, in 's werelds ochtenduur,
Als koningin der card', gekroond werd en gehuldigd ;
Daar ftaat zij, opgewiegd ten croon,
In al de praal van 't ware fchoon,
In al de majesceit, haar' eedlen rang verfchuldigd .
Maar hoe! wiens kunstmin fteeg zoo hoog?
Wiens vaste hand fchiep, voor ons oog,
Dot zacht, aanminnig beeld, in onnavolgbre trekken?
Wie, van Apollo's priescrenfchaar,
Stelt hier dot heerlijk proefftuk door?
Hem moet de krans der eer den fieren fchedel dekken .
U, eedle Hagbolt! wordt die kroon,
Dic uur, plegtftacig aangebodn,
Met geestdrift toegewijd, met wellust opgedragen :
Uw naam weergalmt in Phebus koor,
En zweeft den heilgen tempel door ,
Waar alles van den roem der kunlen blijft gewagen .
Wat voelt gij in dit heilrijk uur?
Gloeit niec uw borst van 't edelst vuur ;
Een vuur, dot nooit verdooft, moor alcijd voort blijft leven?
Ja, wat de toekomsc u bereid',
Uw naam erft reeds de oniterflijkheid ;
Gij hebc hem, door uw kunst, ten top van eer verheven .

(Bij
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+; Bij bet uitreiken van den Eerrprijs aan den Heer
ANTHUNIJ

VAN

DEN

BOSCH .)

Ook gij ziet u dien roem bcwaard ;
Ook gij, gij maakt ow' naam vermaard ;
Ja, van den Bosch ! ook u is eeuwige eer befchoren :
Heil u ! de buit, door u behaald,
De glans, die om uw' fchedel fraalr,
Words door Been' dijd geroofd, words door gees lot verloren.
7,et_>t weinig , als, in Romes wal,
Bij wapenklank en kriigsgelchal ,
Een Ccfar binncntrekt op d'e pen gloriewagen ;
Als hij , in 't harnas van metaal,
In al den clans der zegepraal,
Den duurgekochten b it naar 't kapicool mag dragen :
't

Ziin fched?l is met blood bevlekt ,
En 'c purper dac ziin rusting dekt,
Eezoedeld door den moord en gruwhaar menfchentlagten :
De menschheid waagt een' enklen blik,
Mar dell :isc tern ; en beeft van fchrik,
En durfc die heldeneer en Cefar's roetn verachten .
Maar als Apelles zegepraalt,
Als Angelo den prijs behaa!t,
Dan viert de'menschheid feest , en fiert zich't hoofd metbloemen ;
Ja, dan gebiedt zil zelfs de faam,
Den nooit naar eisch volprezen' naam
Van grooten Rafael bij 't nagellachc to roemen .
1-let kroost der kunst vereent zich blij,
En viert, mgt vreugd, elk feestgetij,
Waar de eer verdienllen loont, de kunflen zegepralen ;
la, daar, waar al haar Iulster blinks,
Het 16 dreunt, her Plan klinkt,
Daar zal 't gevoel die .l Loon tot duizendwerf herhalen .
Verwinnaar! l ;ent ge een hooger goed?
Een r,?iner is elitist voor 't gemoed?
Z ; e! elk hondc thans den blik alleen op u gellagen .
AmNGCsL4V .
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Getuig het, klopt uw hart niet hoog,
NIL gij , voor aller (larend oog,
Dit blijk der eere ontvangt en glansrijk weg moogt dragon
Gewis, op zulk een gloriebaan
Zult gij flandvastig voorwaarts gaan,
En 'c booge doel der kunst, bij elke poging, treffen :
Maar dan moet znivrer citerklank,
Maar dan moet hooger lof en dank,
Een ftouter zanger waard, uw' naam en roetn verheffen,

(Na de Prijsuitdeeling.)
Wij zweren, in dit uur, u trouw, o Zanggodinnen!
Wij zweren, op dit feest, voor altoos u to minnen,
Schoon nimmer onze voet 't eerwaardig oord betrad,
Waar ge eens, in vroegere eeuw, altaar en zetel hadt .
Mar hoe! was zegt het ons, ver van den grond to ]even,
Waar Phebus eens zijn' zang door's lauwerbosch deed zweven?
Heeft Aganippe nooic ons aan haar bron geboeid,
De Peueus , altoos kalm, vergeefs voor oils gevloeid ;
Heeft nimmer Hippokreen een' laafdronk ons gefchonken,
En Pindus hooge kruin ons nooit in 't oog geblonken, Wat ze t bet? want uw dienst, geboeid aan plaats nosh tijd,
1-leeft hier zijn priesterfchap, Godesfen ! u gewijd,
Gehurd in feestgewaad, in heilig nat gewasfchen ;
De Ilisfus flroomt voor ons in 's Awflels zilvren plasfen,
En 't eeuwig duingebergte, nail 'c (band der noorder zee,
Is ons een lielikon, voor 't ininst een Rhodoprs .
Daar, Muzen! klinkt uw lof ; char rijzen owe altaren ;
Dair hebt ge uw Sappho's weer, en 't Iierfpel der Pindaren,
Door latere eeuw gebaard, verheft uw gaadloos fchoon,
Ell 't loflied klimt voor u en voor Latona's zoon .
't Gevoel, 't gevoel alleen deed ons dat heilgoed erven,
Deed, Muzen ! ons uw gunst, en onbepaild , verwerven ;
't Gevoel voor 't groote en fchoone, onfchatbaar in waardij ,
Leerde ons der goden fpraak , de taal der poezij .
Barbaarschheid week finds lang met hare ondraagbre kluister ;
Befchaving beefs de kunst gezet in top van luister,
En op de zaalge plek, waar zoo veel goeds ontfproot,
\Verd Neetland, fchoon ook klein, door duizend woudren groot .
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Wat tempels zijn hier niet voor elke kunst ontflotent
Apollo's priestrenfchaar ziec immer zich vergrooten,
. die, i n den fchoonflen frijd,
En lof en roem wacht hem
Den wedflriid van de kunst der kunst zijn krachten wijdr,
%Vij zien de toekomst ons in 't heerliikct Iicht gei .aken ;
't Gevoel zal elke kunst verhoogen en' volmaken ;
't Gevoel , 't gevoel alleen heeft haar de Man bereid
Naar 't tempelhof des roems en der onlterflijkheid .
Snelt aan , gewiid ,-n! komt , dat eerfpoor ingeflagen!
Het eind der b, an bereikt, den lauwer weggedragen!
Snelt aan, met heilge drift, met (feeds verhoogd gevoel!
Volmaking zij de lens - de Kunst ons aller doel
D

E.

H
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i)nze dames verilaan de kunst , haar vel, b1i ]evend e n Hive, to looiien . Zij doer (lit eep de vo(gende manier . Na een grout gedecite van den dag, tot aan de
kin, in een digt niorgengewaad gellokcn to heVen,
gaan zij zich voor het een of ander gezelft •i ap kleeden ;

dat is, zij onthlooten zich, zoo veel zii kunnen, enn
bedekken het overige met het ligtfte en Inchrig(le, wat
er voorhanden is . Eene enkele flaat een' zwaren doek of
fhawl om den arm, en draagt lien , als een kostbaar
ituk, to pronk , opdat een ieder to duideliiker bet onderfcheid zoude op merken, dat er is tusfchen rijkdont
en armoede ; bezittende deze de kunst, om met weinig
veel to genieten , en gene, om van de meeste bezittingen het minfle partii to trekken .
Ow tot onze dame weder to keeren . In der fchouw.
burg, in de danszaal, op het falet, waar zii ook konmen mag, vindt zij overvloed van warmte . Haar gezelfchap veilatende , bevangt haar al ligt de koude ; en
door deze gedurige afwisfeling ondergaat hare huid genoegzaam dezelfde verandering als eene osfenhuid of
een fchapenvel in de looikuip ; zij wordt zamengetrokken en digtgefchroeid, verliest levin en werkin ;, en
verkrijgt al de eigenlchappen van ha fijust en zachtst
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kabretleder . Zii zit nu , van bet hoofd tot de voeten,
in een' kanretlederen hanfop . Ongelukkig had de natuur, in bet heftek van ons levensgLluk, op eene le .
vende en werkzame huid gerekend . Men moet zich de
huid voor(lellen als een weeffei van fine buisjes , welIte beflendig werkzaam zijn, om bet ligchaam van allerlei fcherpe en nadeeliae ilolfen to zuiveren , die door
Mar in den dampkring ontlast worden . Zijn nit deze
buisjes verllopt en bouden zii op to werken, zoo bliift
ons li ;chaam opgevuld met de fchadeliikfte fappen . En,
wat nod erger is , onze inwendige en teederfte deelen
lijden daardoor niet minder. Deze flaan in een naauw
verband met de uitwendige bekleedfelen, welke men
zich moet voorftellen, als tot in de binnenfte holen onzes ligchaams voortloopende . De minfte aandoening,
derhalve, welke bii eene werkzame huid fpoedig zoude
verdwenen ziin, blijft nit in de binnenfe deelen huisvesten, fchiet dieper wortels, en is weldra Diet meet
uit to roeijen . Een weldadig zweet verlost den landman van de zwaarst gevatte koude, terwiil bet minst
gevatte togtje onze dames weg duet krimpen van zinkingen en rheunzatisrne, en Diet zelden de oorzaak is van
de hevig(le kolijken of de hardnekkig(le aamboriligheid .
Te vergeefs zal de geneesheer eene weldadige uitwafeming trachten to weed brengen ; de levenlooze huid
blijft gevoelloos voor de mcesr dooidringende prikkels .
„Derhalve is bet elk, wie zijne huid liefheeft , geraden, zich er warm in to lloppen, en de guurheid en
wisfetvalligheid van bet weder zoo veel mogeiiik to ontduiken ? " Wij zouden daaraan zeer verkeerd doen . Dit
ware goed, wanneer wij . door onze warme kleeding,
de gure lucht beletten konden in onze longen to dringen . Nu is bet zaak, om met dies dampkring, waarin
wij leven, in zulke naauwe betrekking to itaan als im .
nier mogelijk is, en vooral, om to zorgen , dat hij niet
to veel op Een deel van ons ligchaatn, vooral niet op
onze finer
ewerktuigde inwendige deelen, werke .
Niet, dat ik wil, dat men naakt zal loopen . Heeft de
hand
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hand der natuur de overige dieren gekleed, zij beef-, den
mensch bet verfland gegeven, om zich zelven to klee .
den . Vie bet zoo ver brengen kan, van dat verftandl
bij ziin toilet g:bruik to maken, zal een groot heerle .
ger van kwalen den pas affniiden, De kleeding moet
zoo getleld wezen, dat zij de huid niet in hare gewig .
tige werLzzamheden (lore ; rein , luchtig en ruim .
Knellemle banden drukken de Iiuidvaaties en ftremmen
de uitwafeming . 0ngelukkig dat onze fchoonen zoo
veel fuoeren en banden behoevcn, om haar li , chaam
dat fpirnekopsfatfocn to geven, hetwelk de fmaal, nu
vordert . llit is con nieuw geweld, dat zij hare huid
aandoen, die weldra niet meer uit 66n geheel, maar
uit cenige lappen betlaat, met diepe pluoijen aaneen .
gehecht .
Not minder noodzakeliik is de lrichtigheid der kleeding . In onze dagen ontbreekt het doorgaans het blood
niet aau warmte . Celetten wij nu , door eene al to war .
me kIre sing, ons ligchaam, zich van die overtol!ige
warmte to ontlastcn , zoo geraken wij weldra in vollen
gloed, en bet vuur, dat door onze aderen flroomt,
kiest al fpoedig uitwegen, welke voor de zedelijKheid
en vo , )r onze rust winder onverfchillig zijn dan bet
zweeten . Ii, keur het daarom niet goed, dat jonge,
voor het overige gezonde, perfonen zich in wo1 k1ee.
den . Katoen , en, zoo men niet zeer dikwijls verfchoo .
ring kan hehben, bet oud-vaderlandsch linnen, mits
niet to fiin zi nde, Hi ift bet best voor onderkleederen,
totdat de klimmen fe jarcn ons waarfchuwen, met de
overgeblevene vuurfMraukjcs wat zninigcr to wezen .
1\,Iaar niets is voor de huid van zoo veel gewigt als
de zindelij,'heid. Dc uiterflcn van hitte en koule mogen de bewoners der verzengle luc!itf}reek en der polen aanzetten , om zich in to fmeren , de eer(le, out
niet van zwer_t we g to vloeiien, de laatfle, om de weinige warmte, woke zij hezitten, binnen to Iwuden ;
in gematigdcr luchtllreek hehben Wu zulk een vernis
niet noodig, ten zij wij, als de Ronicin_u , ons hetzcive
~ ~
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dageliiks van de huid willen laten fchrapen . Wii beletten, door zulk een luchtdigt bedekfel, de heilzame betrekking, welke er tusfchen onze natuurliike bekleed .
felen en den dampkring beltaat . En is het wel mogelijlt
dwazer to handelen ; dan wij hierin doen? Wij zuchten
of vloeken (al naar dat ons gemoedsbeftaan is) om de
verpeste ucht in gevanIgenhuizen , ziekenzalen , fchouwburgen enz ., en ziin Reeds druk in de weer, om, door
ventilators en berookingen, onzen dampkring van at die
fch .ade1i ke uitvloeifels to zuiveren En bet huffs, waarin onze kostbare geest, waar wij zoo veel inede ophebben, een gansch leven fliiten moot, fluiten wii potdigt ! -- Zoo brengen wii ons in gevaar , dat de fchadettike dampen, well .e Been' uitweg kunnen vinden,
ons geheel inwendig b cllaan verpesten , ten zij de natuur, door de longen of den onderbuik, of de kunst,
door bois de garou enz ., ons een' ventilator bezorge,
die ons ten min(te voor verRikken bewaart . Men moat
verwachten, dat in ons kraakzit:delijk vaderland, to dezen opzigte, niet to klagen zoude zijn . Maar eene Hollandfche fciioone heeft doorgaans meer eerbied voor haar
huisraad dan voor haar ligchaatn , en oeft nt de bepaalde
mate van boenlust , den menfche ingefchapen , eer tilt
p een bruin kabinet dan op hare b'anke huid . Ook
tivordt de verandering van linnen nicer berekend naar de
gelegenheid otn to wasfchen, dan naar de behoefte van
verfchooning . 1-let is waar, de gelukkige begaafdheid
onzer natie, om vreemden na to apen, en in bet eigen
va lerland op ziin Fransch , op ziin Engelsch , op zija
Duitsch , op zijn O )stin-_iisch of op ziin Ciineesch to
leven, heeft ons hekend g~maakt met eene menigte van
po jes en doosjes en Eschjes, om onzen kabretlederen
hanfop zacht to makes en voor fchilleren to bewaren,
en er alierl •~ i vreent de kleuren en geuren aan to geven .
hlaar nt : c'ulck g kunnen die poties, die doosjes en die
flesch es
, •I ks rreopend word( n, of er vliegt een
beer van kw .' ,-n uit , gro )ter dan nit bet d(nosje van
Pandora . De verichillenda fchoonheidswaters en blanhetnaant~

~
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ketfels belaan doorgaans uit zeer fterke vergiften, v oor.
a l uit lood, kwilz of bismuth, welke, bet levenloos
bekleedfel doordringende, door de vaten opgenomen
worden, de vochten ontmengen en de zenuwen ont.
ftemmen, waaruit dan allerlei kwaadfappigheid en flepende zenuwz :ektcn voortknmen . Maar al zijn zij op
zich zelve onf'chadellik , zoo bcdccrven zij echter altijd de
huid . Dikwijls itoppen zij de purieu ; dikwijls verlam .
men zij de mondjes der vaten , en bcletren dezelve to
werken ; dikwiils veroorzaken zij eene tegcnnatuurlijke
verweekim; en daarna verdikking der opperhuid , waardoor oils ligchaam met eene harde korst overtogen wordt,
in plaats van bet tijne vlies, h et,velk de teedere huid
bedekt en voor al to ruwe aanraking beveiligt, zonder
hare werking ecui- ;zins to ftr n men .
I-let beste middel , ter bewaring der huid in derzclver
izracht en fchoonheid , is zuiver water . Dit rein' .- en
verficr%t sevens , en izocit de dihwijis brandende ol ;pervlakte des li chaa,4is beboorli,k af . Attar, dit zeg ende, hen ik ver of van to beweren, dat men daarom een
gedeelte van den dug, al, de bever , in her water moot
gaan zitten . Voor de fiaven der weelde, wier levee,
van bet oogenblik der gebuorte aan tot denlaatflen folk,
een zamcnweeffel van kunst en dwang is, wier Ievven
bet vuur gelijkt op een' i'midshaard,dat door de kracht
der blaasbalgen ge!tadig wordt aangewakkerd ; voor zulke moge Let een ware wellust wezen , in bet bad bet
ontgloeid en geipannen ligchaam eenige oogenblikken
to vcrkoelen en to ontipannen : voor hen, wier levensvlam zoo niet in den togs ttaat, zii,n zullzebuitengewone
voorzorgen overbodig . Niet gewoon ons li )Fin te fmeren , nocll ftcrk zweetende , noch door de kou le een
hard vel hebbende , verliest voor ons lie, bad veel van
zi UIc waarde, en wordt hct geheel onnood :;~, als wij
W is I'm ien Clikw ji l s vcranderen ,
en die deelen van our
ligc :, aam , wclkc h z incest aan hct ihof of aan cene tterke uitwalcming hh)oiftaan, vlii i ; was!chen
l ii ons
biijve bet bad Cell 'Tell ccs ;, ;id .=: ;;1, eI l . ii ztalten In vole
Is
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kwalen een vermogend hulpmiddel to meer hebben.
Waarlijk, indien het bad voor ons wezenlijk eene bebotfre ware, bet zoude onder ons zoowel een volksgebruik zi;n, als bij de inwoners van warme gewesten,
of bij de Rusfen . Het is wel ongelukkig, dat men niet
gezond zoude kunnen zijn, zonder of to wi ;ken van de
voorva .ierli;le zeien ; en het is inderdaad to vreezen,

dat wit nog eenmaal niet zullen kunnen ]even, zonder
coos en lepelblad to eten, als de Laplanders , of zonder onze vermoeide leden, ter verkwikking, even als
de liamfchatdalen , in den damp van kokend water to
11eken .

TREFFEND

J. V.
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DUMONT IN AFRIKA.

(*)

I E T E R JOZEF DUMONT, geboren to Par1Js in
7 7 66 ,
verliet in zijn I2de jaar her vaderlijjt huis . em, ten dienfto
van bet zeeweien, den kriigs .eogt tegen Gibraltar bij to wolien. In November 1782 ging hi i aan boord in de haven van
Alkazir, in Spanje . op de Franfche brik le Lievre . Denzelf.
den avond onrilond een hevige form, die, tegen midder.
nacht, bet vaarnlig, zeer gehavend, aan de 4frikaanfcte
kust, tusfchen Oran en Algiers, wierp. Er verdronken 6o
perfonen ; 86 bereikteu den oever, die echter door do Kuba .
len a

( ) Wij hebben in beraad ge(laan, of wij bet zacht ge .
voel onzer Lezeren, vooral ouzer L ezeresfen , dit, der mensch .
heid onteerend, Verhaal behourden to befparen ; don, de
allezins gewsarborgde echtheid, zoowel als bet ontzettend
en alleropmcrkelijkst bewijs, dat wij bier vinden , van her.
gene de mensch kan Iijden, zonder to bezwijken, wogeu
ten laatfte de eerst gemaakte bedenking op . Hetzlvisgn
trokken nit de om(landiger befchrij ving van D U M 0 N T zelven, door hem to Parijs uitgegeven, onder den titel : His.
Loire de 1'esclavage en Ifrique, pendant trente nuatre ails,
d. P. G . DUMONT.
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kn, een' i1rabiJchen Ilam, terliond gegrepen werden . Daar zij
ougewapeud waren, baatte Been tegeultand, vele werden ass
flagtvee vermoord ; de overige bleven, sin of meer ge .
wood, aan den oever liggen ; D U M C N T had eeu' lanstieek
door her lijf en cene gefchotene wonde in her been . Dc Ku.
halen verwijderden zich zeer tpoedig met al den buit, diets
zij hadden kunuen vermeesteren . ;<let den dageraad , echter,
kwamtn zij weder , bonden de ongelukkigen de hat:den op
den rug , en hen zelve aan de tiaartea der paarden .
Vele mijner locgenooten (verhaalt D U M o N T) zonken uit
fmart en vermoeidheid neder : wij togen zes nachien door ;
want onze leidslieden waagden bet niet, bij den dag to reizen , nit vrees, dat deze bait hun door andere tlrabiereta
mogte ontroofd worden . Zij legerden zich in de boslchen
condom ons henen ; war brood en water diende tot ouder.
houd voor ons ellendig leven ; met elite fchrede openden zichl
onze wooden op nieuws, wanneer zii door her geronnen bloed
eenigermate gefloten waren . Eindeliik . kwanlen wij aan deu
berg Feli , de woonftede van den Scheik o S M AN .
Wij werden voor hem gebragt . Zoodra hij hoorde, dac
wij FranJchen wares, riep hij : ,, FranJchen! crouweloozen,
ongeloovigen, booze duivels ; men ketene hen!" On dic ge.
fehiedde terttond . Ik was lam ; mijn built was vreesfelijk gezwolleu en ontttoken ; mijne reisgezellen leden niet minder ;
drie ftierven er, ontniddeIiijk na onze aankomst . Behalve
eene wollen fchort, waren wij geheel naakt, en men wierp
ons, twee aan twee, eene keten otn van to voet len,gte en
6o pond zwaartc . leder einde was aan den voet van den an .
deren gevangenen vast . Beide ongelukkigen werdnoaflchi
deliilt, totdat een hunner liierf en door een' anderen vervan .
gen werd . In dien I aac werden wij , een half our van de
woonplaats des Scheiks, naar her Bagno weggevoerd . In dic
gehouw werden dooo Haven bewaard ; de mureu waren om.
trent 40 voet bong en 8 voet dik . Her sage dak was van
bout ; de grond %an gemengd zand en kalk . Ondanks de vele
venfters met ijzereu rralien, is her gebouw vrij duiscer. De
vespers zijn zoo laa, bij den grond , dat I eeuwen en andere
verleheureude dicren, elken nachc, door de tralien been, zoo
dab i ons hoilden, d ; ;t de baren ous to ber,,e rezen .
Op de breedte der muren, die op terrasfen gebouwd waren, itouden de wcningeu onzer wachcers . Dezelve wares
OMB 5
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omtrent 6o in getal en in ieder 15 man ; zij klommen van
buicen met ladders daarin, en brandden kolenvuur, om bun .
me pijpen aan to fleken en de koffij to bereiden . Altijd ge .
wapend, fchieten zij dikwerf, als zij zich niet veilig achcen,
met grof zone op de Haven . Ztj roepen des nachts, even alt
fchlldwachten : ,, Geeft acht op de Christenen!"
Midden in bet Bagno is cene aftvateringsgroef. Het water
Inept in eenige horderd koehuiden, die aan den eenen kant
van bet Bagno opgehangen zijn .
Bij ooze aankomst verheugden zich de Haven over de
nieuwe lotgenooten . Men maakte onze keten in bet midden,
door een hangflot, aan een' ring in den muur vast, drie voet
van den grond . Men gaf ons eenig flroo, een' (teen tot
boofdkasfen, en de vrijheid om to flapen . Eene menigte van
wandluizen belegerde ons, en met elke beweging verpletteden wij geheele harden vol. Bij bet ontwaken des morgens
waren wij met builen en zwart bloed overdekt : welic een ge .
zigt! . . . 2000 naakte, bloedige gelialten, met lange boarden,
in twee rijen aan den moor geketend, die bet water uit menfehenbekkeneelen begonnen to drinken .
Ondanks mijne wonden, moest ik met de anderen, om zes
Tire des morgens, nail den arbeid, met ketenen beladen, na .
dac mij, voor den ganfchen dog, drie aren van mais toege .
worpen waren ; men ftampt de ltorrels en eet bet meet met
water, wanneer men dit laat!le bekomen kan . Nadat ik den
geheelen dag den ploeg getrokken had, werd ik, des avonds,
half dood van vermoeijenis, van houdnen en flagen doorwond,
naar het Bagno ceru„gevoerd . Zeker Italiaan, mijn huurman, door mijn lijden getroffen, trek nit eene met hennep
omwondene flrook eene foort van dubbeien draad door mijne
wonden lien hij dan met urin bevochtigde, waardoor zij
binnen drie weken genazen . De pijpen, wekke de woude aan
het been mij veroorzaaltten, werden merkelijk minder, nadat
ik den kogel met een flecht mes daaruit gefneden had .
Onder de 2000 flaven van bet Bagno waren ettelijke grijs .
cards, die zich met bet r~inigen des inwendigen gebouvvs enz .
moesten bezig houden, en ook de wandluizen met aange!lokene flroobondels aan lange ftoltken verbrandden . Deze on
gelukkigenn zijn nog in erger toefland dan de overige Haven
want zij worden niet alleen door hunne wakers , maar oak
door hunne medeflaven mishandeld . Wanneer zij eindelijk nit
zwak-
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zwakheid niet meer kunnen arbeiden, don worden zij deed .
gefchoten . Dit zelfde gefchiedc omtrent alle zieceu die wei .
nig hoop op beterlchap ge\, en . Hunue lijken worden alsdan
weggeworpen en door de wilde dieren ter toad verfcheurd .
Hunne fchedels dienen den Haven tot drink c -a :cn want de
lijken van hen, die rich zelven her l .ven benemen worden
door de geketende lotgenooten naar den berg ,evoerd, en
alsdan van de hoogte in de vlakte ter neder ;tie port . Zulk een
zeifmoord verfchatt den naasten t -, elntnr eene ftueds ha'dere
ffraf. NLin evenman, een jon ; Italrrrau, had zich een' itrik
van hennep gemaakt, en verhing z ;ch hor
zeer ilc zulks met
geweld poogde to verhinderen ; want ik wist war mij to
wachten ftond . zoo ais tioi; den eerstvotgenden mor,en gebeurde . Mijn ttve'-(I, geh-nr werd krank en doodgefchoten ;
zijn bekkeneel heeft nm vee ;, ; ;n iaren gediend, en ik heb
hetzelve naar A m•l ualc med :, erotn .n : ook zOn opvolger
werd ter neder getchotuuii . I) ; ' ce geheel hebben er, random
mil !, dertig zic'i zeive vermoord .
De fla en flaan des morgens om zes ore op . Sommige
arbeiden in den hof van den Scheik ; andere hakken hoot ;
wederom andere treidcen den ploeg, enz. Dikwerf moest if ;
vijf of zes urea ver goon . Aldaar waren zes tot zeven paar
haven voor den plocg gefpanuen . Rondom ous I and een
groote kring luebelen, wet zoo zeer om ons to bewaken,
want bet vin ten is n1hier onmogelijk, ats wel om ons tegen
de wilde dieren to he eilir,en . Ondanks dit alles, werd eeti
mijner lotgenoote : , die zich van ons cenigzins verwijderd
had, voor onze oogen door een' leeuwverfcheurd, offchoon
de : achters, doch to Nat, den ter neder fchoten .
De bests did voor ous was die, tvanneer onze wachters,
volgens Mu'zarnedu(msc,t gch :uik, hnn gebed verrigtten : alsdan p,)ogden w , al wat cc inzi ;:c eetbnar was in ooze nabijheid to ttclen, en verzwole .n i ; :r order eene hagelbui van
non wen en fleenworpen der wachters flit was her eenige mid .
del oni otis leven to rekken ; teat hoe rock konden drie korenaren oils in e1 :-rezo ~ .nder den },e'h•e ngen arbeid onderhnudc ;t , die b :•j na
rme'iic'~eu ; ;roc' tun to boven ping? Eens
had ik het teiul :, e,-n fcL :, u to 0 --en . en voedde mijue vijf
na^ste col t n dar ;c• . ; • ac ,t
fang . Wij fcheurden bet
den
kop t . 1 r ant een Cc erp t rktni,, haddeo wij niet .
verflor,'cn ; • •=;j cde i. :-ge,iandcn, zonder ons aan de
hou-
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houwen en flagen to ftoren, die ons van alle kanten troten,
zoodat bet bloed langs ons ligchaam liep . Hij , die Diet bij
ondervinding weet , welk een fcherp zwaard de honger is,
zal moeite hebben zulks to gelooven . Dit bloed vingen d •
jfubaien met de vingers, en lekten bet op terwijl zij rie.
pen : ,, Hoe zoec is toch bet bloed der Christenen!"
Bij onzen arbeid leden wij outzettend veel van honger en
dorst, en van de brandende zonnehitte ; bet hoofd befchermden wij door bladen, bet lijf door onzen baard ; de mijna
ping mij op bet laatst tot aan den navel ; ik vlocht dien mea
de vingers , zoodat hij mij tot eene foort van mantel dien .
de ; onze huid was geheel donkerbruin geworden .
Somwijlen vonden wij order weg overblijffelen van eenen
door den leeuw verfcheurden beer of wild zwijn. Dan ba .
den wij om verlof van bet to mogen opeten . ,, Ja, vreet,
Christenhoud l" was bet antwoord, en dan vochten wij fchier
om den bebloeden buit . Somtijds kwelde de dorst ons der .
mate, dat wij onze eigene us-in, of ook die der paarden,
dronken, wanneer dezelve zich in bet hoeffpoor verzameld had .
Niets, echter, evenaarde den jainmer bij eenen brand, die
in bet Bagno uitbarsue Onze baarden en Karen verzengden ;
bet water, dat ons verfrisfchen moest, werd tot blasfching
gebruikt ; wij fchuimden van woede, en beten, van vertwijfeling, rook en hitte, in onze ketenen . Losmaken wilde men
ons niet, om wanorden to verhoeden , en eerst op den bepaalden tijd kregen wij ons water. Tntusfchen werden ons
wenigvuidige flagen toebedeeld, om ons our de nitbarlling
van bet vuur to firaflen, gelijk dan ook elk woord in bet algemeen met eenen flag vergezeld ging .
Dat deze leefwijze ons ligchaam geheel ongevoelig mask .
te, laat zich ligtelijk begrijpen . De huid aan onze handeu
was zoo dik en hard, dat wij dezelve naauwelijks hall' kon .
den fluiten . Onze voetzolen waren met eene hoornachtige
buid van twee tot drie duimen bedekt ; men had ons zeer
gemakkelijk met hoefijzers kunnen beflaan, zonder eenige
finart ; lange dorens vervuilden daarin, zonder dat wij bet
voelden .
De wachters verdubbelden hunne wreedheid tegen zulke
gevangenen, die hun bet zw''akst en gevoeligst toefcbenen .
lVIijn bedaarde moed en fchijnhare ongevoeligbeed fpaarde mij
m enige mishandeling .

Len

Marokkaausck Prins, die in dit
o ri
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o1's eel's arbe ;den . Op de heck mijner lot.
eord ltwam,
getaooten viol il : v()i :r z nc 1oiion, en bad hem om eene weidaad . Eerst betoonde 'hij zich zeer onvriendelijk, voorat
toen hij hoorde, dat k een Franscbman was . Eindelijk
fchonk hij ons zoo zechinen, om onder elkander to verdeelen .
Onze wach ers hidden twee hoofden, waarvan de opperfte
Bafche beet . llii gebiedt over leven en dood der Haven en
van hunne `takers, en behoef . flechts de hoofden der veroordeelden aan den Scheik to vertoonen : hij komt ten hoog
fte 5 of 6 maal in bet jaar in bet Bagno . Wij verheugden
ons altijd over zijue komst, omdat hij ons doorgaans eenige
gunst pewees, hetzij met her verlof om de wandluizen to
verbra •i den , of met de gruwzaamfte wachters to verwijde
ren Ilet tweede hoofd heette Kail , die bet onmiddellijk
opzigt had over de wachters en Haven . Deze Kail zocht
terllond, onder de gewone bedreigingen, bet gefchenk vati
den Prins van ma of to uuevelen ; doch , zonder mij daaraan
to ftoren, verdecide ik bet geld onder mijne lotgenooten .
7ijn toorn werd, door de zwakheid van eenige Haven, die .
door de finart der ftraf overweldigd, bekenden, dat zij mij
iieze verdeeling aangeraden hidden, tot bet uiterfle gedreven ; hij verdubbelde de mishandelingen, die echter alleeti
dienden om mijne halsflarrigheid to verfterken . De barbaar
piinigde mij elken dig door houwen en flagen, zonder de
zninile reden . Een iaar lang had ik deze mishandeling verdragen ; dock zij had mij no niet doen bezwijken, hoezeer
ilt gedurige aanvallen van razernij had, waarin ik met tanden
en nagels mijne lotgenooten op bet lijf viel . Eindelijk be.
4loot ik, miun lijden to eindigen en mijne wrack to koelen .
Den eerstvok;erden morgen waacn reeds Zoo flaven zonder
flagen uirgelaten . Zoodra ik hniten trad , kreeg ik een' flag in
mijne ziide . die mij bijkans van alle hewustheid beroofde .
Naauweliiks, echter, kwam ik tot mij zelven, of ik greep
een' fteen, en wierp dien den Kail naar bet hoofd, zoodac
hij een oog verloor . Daarop vigil 1k, als een tiiger, op hem
aan, en zou hem met mijne randen verfcheurd hebben, zoo
niet de wachters hem, onder eene hageibui van flagen,ontzet
hadden . 1k werd ter1 and ontketend, en op een' muilezel
gelegd, met de hadden en voecen onder deszelfs bulk vast .
`eb~ndcn, Zoo wen!. B ;, in cenen draf, onder aanhoudend
ttoo*
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ilooten en houwen, naar den Scheik gebragt, bij wien ik half
dood aankwam .
Zoodra wij voor O s M A N verfchenen, werd ik losgemaakt
en ter aarde geworpen . Hij vroeg mij : waarom ik mij aan
mijnen wachter vergrepen had . III verzocl t, in naam der
wet van den Profeet, to mogen fpreken, verme!dde , na ver•
Itregeu verlof, de toedragt der zaak , en voegde er bij , dat
de Prins mil bet geld om M U H A M E D'S wil ~;egeven, maar
dat de Kail gezegd had, dat hij zich zeer weinig aan
i U H A M E D bekreunde, wanneer hij het geld maar kreeg .
?, Met welke hand hebt gij den 11een geworven?" vroeg mij
de Scheik . 1k anrwoordde, oa een fuel beraad, voor lets
ergs beducht : „ Met de linkerhand ." Terllond beval o sMAN, om mij de falaca aau to b , nden . Dit is een lederen
riem , waarmede de hand aan eene tafel gebonden wordt ,
met de binnenzi;de boven ; terwij , de andere hand, door eene
katrol , tot op eene manshoogte omhoog getrokken wordt . Nu
floegen twee wachters, bij afwisfeling, op mijne linkerhand,
als fm :dsknechts, gedurende ongeveer 2o minuten. Mijne
hand werd daarop los ;emaakt ; zij was jammerlijk gekneusd
eu gehavend, zonder nagels, met ontbloote fpieren en zenuwen, en voor aitiid lam .
,, Hebt gij nu gezien," fprak O S M A N tot den KAil, „hoe
ik den Christen gettraft heb?" De Kail daukte hem, verheugd over zijne gefrengheid, en prees zijne regtvaardigheid .
Daarop riep O S M A N met een' coornenden bilk
: „En gij , die
onregtvaardig gewin boven de wet van den Profeet gelleld
bebt, gil zult opgehangen worded! " En dit vonnis werd
terftond aan den naasten boom volvoerd .
(Yet vervolg en flat hierna .)
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eze Inerkwaardige bijzonderheid in de gefchiedenis van
door WILSON openlijk vermeld, is thans,
door den Schriiver der 17ctoires et Conquetes des Franfais,
Yol. X, en bijzonder door den Genernal B E A U V A I s, die
de perfonen , daarbij tegenwoordig geweest, ondervraagd
heeft, op volgende wijze opgehelderd .
Toes
B U O NA PA R T E,
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Toen B U O N A P _1 R T E hef iot bet beleg van St . Jean d'!1.
are op to broken, was li j, met groiid, beduc'It voor her
gevaar in bet vervoer der pestzieke foldaten gelegen ; en dit
gar aanteiding tot een vertrouwetijk gefprek met den Genees .
beer D E S G E N E T T E S, toeninaals algeineen Veldarts zijner
troepen .
B U O N A P A II T E fprak, aanvankelijk , over bet groote ge.
vaar van beimetting, en kwam, als van ter zede, op her
vraagpui:t : of men niet, door verl if, bet einde van him leven zou kunnen verligten en befpuedigen . ,, Wat mij betreft,"
wide hij, „ ik beken, dot, volgens mijne grondregels en
denkwijze opzigtelijk bet leven, ik hero als mijuen weldoener
zou befchouwen, die, in zulk een' toe(land, mijn einde be .
fpoedigen, en mij van de kwelling des voor de oogen zwe .
venden doods verlosfen wilde ."
DES-` E N E T T E S
fprak dit tegen . „ Ik wil niet bellis .
fen," zeide hij, ,, van wit middel ik mij bedienen zoude bij
bet raadplegen van mijn bijzonder gevoel, en zal this niet
verwij!en bij zedelijke befpiegelingen, welke, in de fchakel
mijner gedachten, zich daartegen mogten kanten : maar, ala
behartiger van bet algemeene welzijn, als Iloofdarts van her
leger, moot ik u tegenwerpen, Generaal ! dot zulk een maatregel, zoo ii; globo ten aanzien van ongelukkigen genomen,
we!ke men niet eens over den vermeenden dienst, dien men
bun hewijzen wil, zou durven onderhouden, niet alleen a
fchuwelijk is, maar ooh ftrijdig met de Goddelijke wetter
en de pligten der menschheid . Op die gronden moet ik a
dan Ook verzekeren, dat ik dit ontwerp zou hunnen noch
willen toellemmen ."
Na dit krachtig antwoord van den moedigen DES GENET.
T E s Rondo u u o N A P A R T E daarop niet verdcr aandringen,
en hij vergenoegde zi, :h hem to laten gain met de volgende
fchampere woorden : „ Ik had eene geheel andere gedachte
van uwe wilsgeerige grondregels opgevat, doch zie, dot ik
mij bedrogen eeb . "-Toen DES G F NET T E S been ging, zei .
de BUONAPARTE tot BERTHIER, die zwijgend hij dit
gefprek tegenwoordig was : ,, En gij , BERTH I E R, zonder
twijfel Oc gij mede van des Doctors gevoelen?" - „ ja i
Generaa ," was bet antwoord, „ ik ben van zijn gevoelen ;
en fchoon i% reeds, federt langen tijd, waargenomeu heb,
dat
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dat mij oneindig veel ontbreekt , om een groot man to zijn , zoe
word ik, in dezen oogenbl k, meer dan ooit daarvan overcuigd . °
Alle zielten en gekwetften werden nu, zonder onc{erfcheid,
naar Jafa vervoerd, en B U O N A PAR T E gaf zijne eigene
paarden om zulks ce bevorderert .
Te Jafa werden, op bevel van den Chef der armee, D A tl.
1t a, mancregelen genomen, om de geltwetflen en pestzieken,
over Damiette to water, en over El-Arich to lande, van de
hand to zenden . Ten gevolee van den verfchrikkelijken voort .
gang der ziekte hij de befmette perfonen , werden vijftig derzelve onvervoerbaar verklaird, en bleven zij this in bet hos.
pitani terug. D A U R E Iloeg derhalve den Veldheer voor, om
cen' parlementair nan S I D N E Y s m i'r ii to zenden, ten einde
ten vrijgeleide to vragen . B U O N A P A It T E brag daartegen
in, dat hij, behalve den afkeer, welken hij, als Frivsch Ge .
eternal, gevoelde, om den Commodore, over weliten hij zich
to beklagen had, eel :ige opening ce geven, dezen flap to langwijlig hield , dewijl Sir S I D N E Y S M I T H zijneu kru'stogt
voor St. Jean d'Acre had opgeheveo , met oogmerk om de
afdeeling van den Schouc . bij - naeht P E R R U re vervolgen,
en bet dus to veel in zou hebbon, bet liniefchip de Tijger,
,tvaarop die Beveihebber zich be ond , ce bereiken .
Eene geheime Commisfie van verfcheidene perfonen werd
nu door B U O N A P ART E zamengeroepen . DES G E N E T T E S
lief men blijven, zoo 4s ook behoorde, daar de meening van
dezen omtrent bet gewigtig voortlel reeds bekend was . De
Veldheer vernieuwde den voorflag van vergiftiging, bij zijne
veormelde beweegredenen oo!c nog voegende bet fchrikkelijl;
lot, dat deze fiagcotfers ce wachten hadden, wanneer zij le .
vend in de hadden der woedende vijanden mogten vallen,
die Jafa bij den afcogt van bet beer hezetten zouden. De
to rade geroepene perfonen (die wij niet noemen, om.
dat nog verl'cheidene in leven zijn, en wij de gronden niet
beoordeelen willen, die zij, bij deze gelegenheid, hebben
aangevoerd) waren eenI emmig van B U O N A P A R T E's gevoelen . ROY E R, Chef van de Apotheek, werd geroepen Hij
had, wel is waar, Been' opium , om den , onder den naam van
SY D E N II A M'S laudanum hekenden , drank ce bereiden ; doch
hij vervoegde zich hij een' Turkfchen Arcs, die bet hem verSchafte, en inn ongeveer dertig Riders werd bet gif toege .
eliend . Bij eenige bewerkte bet eene heilzame crij s, zoodat,
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dat zij weder opkwamen ; doch 1,5 of 16 bezweken.
Dit
is de naauwkeurige waarheid, die wij door de bedoelde raids .
lieden, welke ons zeker dank zullen weten, dat wij hunne
namen verzwegen hebben, bij eede zouden kunnen doen be .
vestigen .
R o Y EE R was cen flechte kerel , die reeds bij St . Jean
d'Bcre op Let punt was van den kogel to krijgen, omdat hij
van de armce Il€chten drank verkocht, met welken hij da
kameelen van de Veldapotheek belast had . Hij kwam niec
naar Frankrilk tern-, dewijl hij handelsontwerpen gemaakt
bad, welke hem in Eg pta deden achterblijven, alwaar hij
niet tiierf door verdriet , moor, als dief en wederkeerige ver .
fpleder der Turken en Mammelukken beide, gewurgd werd .

UITTREitSELS LIT EBN WOORDEN&OEK DER DESCUAAFDE
WERELD .

(Dictionnaire des Gens du Monde, a 1'ufage de la Cour
et de la Aille . 2e. Edit . Paris, 1818 .)
- ardig. Minder regelmatig, doch misfehien meet aange.
naaln, dan Let fchoone .
Abrikozen . Er zijn linden , wait de lieden, welke men
met posten begun ;ligt, dit met de abrikozen gemeen hebben,
dat men hen nimmer verkiest in den float van rijpheid : zij
moeten nog niet riip of al to rijp, dat is, to jong of to oud
zijn .
dchting . Loon der deugd, waarvan men nimmer een gefchenk kan maken, omdat Let niet in de magt float then to
onthouden .
Advocaat. lemand , die met de wetten handelt even als de
fchoenmakers met het leder : zij rekken, vouwen en kloppen
Let, tot bet om de leest past .
dgenda. Memento (memorieboekje) voor hen, die kort
van geheugen zijn . Bij voorbeeld : iemand, van Parijs naar
L on zullende reizen, teekende in zijne agenda op : „ Door
Nevers trekkende, er om denken, mij, bij deze gelegenheid, in het hnwelijk to begeven ."
Almanak . Tijdmeter, door de jeugd met verlaugen, door
MEAJGSLW. 1820 . NO. 1 .
lien
C
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den gemidde!den leeftijd mec onrust, en door den ouderdotu
met fchr k geraadpleegd .
Babbelaar. Verveleud iemand, die al zegt wat hij ge .
looft, at wat hij wil, at wat hij weet, en, bij gebreke daar .
van, al wat hij stet weet .
Thans vernageld kerkelijk gefchut .
Ban
Bankbreuk . Middel, o :n zich to verrijken volgens de re .
gels der kunst .
Beleediging . Het krachtigst mddel, otn een olk tegen de
dwingelandij in opftand to brengen . De fchending van LvCR E T I A, de hoed van G E S L E R, een beleedigende heeren .
dienst (de minachring, welke den fchiinpnaam van Geuzen deed
iiitflaan) bragt T A R Q U I N I U S to Rome, Oostenrijk in Zwie.
ferland en to Genua (en Kastilie in Nederland) ten val. Be.
leediging bragt to weeg, wat de oudragelijkfte kwellingen en
de drukkendfte lasten niet konden uitwerken . Men vergeeft
alle Teed, maar nimmer eene beleediging .
Beroemd. Een beroemd man betaalc, t'elken ftonde, de eer
zijner verhefling door de moeite om zich op zijne hoogte
ftaande to houden .
Befluiteloos . Een befluiteloos mensch doet niets in zijo le .
ven, dan weifelen, wat hij doer zal, en zich berouwen over
betgene hij gedaan heeft .
Bevalligheid. Is voor bet ligchaam datgene, wat bet ge .
2ond verfiand voor den geest is .
Bewaren . Kan inen moeijelijk due dingen : eene vesting,
een' i*chat, en eene vrouw .
Biecht . Zeker priester zeide eons van den kanfel, op palm .
zondag : „ Ik verwittig u, mijne broeders! dat ik, om alle
verwarring voor to komen , biechten zal ; maandag , de leugenaars ; dingsdag , de gierigaards ; woensdag, de achterklap .
pers ; donderdag, de dieven ; vrijdag, de lichtmisfen ; zaturdag, de oneerbare vrouwen en docbters ." Men begrijpt, dat
er niemand opkwam ; en dit was joist, wat hij verlangde.
Brood. Er is flechts Un maatregel van policie, om bet
oproer voor to komen dergene, die geen brood hebben ;
llamelijk, bun brood to geven .
Commentaridren. Kunst, om troebel to maken, wat fielder
was . Men heeft zelfs de Vlugtige ftukjes Van VOLTAIRE
Cecomtttentarieerd . Zoo ziet men de Commiezen tot de Mid.
de.
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defers hntme plonlbeerlooden hechteu aan de fijnfle Italiaan .
fche gazen .
Compilateur Letterkundige kleedermaker van oude lappen
en oudmodifche kie-deren .
Concordaat. Verdrag , aangegaan tusfehen LE o X en F R ANo i s I , voor bet geluk en den voorfpoed van Frankrijk its
bet jar i f 18 .
Diepzinnig . Vele fchrijvers maker daarop aanfpraak : h un .
n o went en gel j!;en de Cataconlbes, (onderaardfche begraafplaatfen) hol, ledig en duisler.
Dith rambe Eene dame vroeg, wet dic ware? „lets erger
dan eene Ode," was bet antwoord .
Doers . Een gedeelte van bet leven words befleed Can niett
doer, cen ander can kwead doen, en bijna bet geheel ass
iets anders to doeo dan wij moesten doers .
Doniper. Monteringmuts der voorflanders van den goedes
ouden tij d.
Drukkunst. Noodwendige nfllardroeper voor de kleinen,
onl zich to doer hooren door de grooten . - Gazlantaren,
die de verlicbtiug nicer Cchitterend en minder duur maakt .
Dwaas . Noemt men iemand, wiens dwaasheid Met overeen .
komt met die van de meerderheid .
Dwaasheden . De kleine geleiden naar bet doihuis ; de groo.
te, welke thans in gebruik zijn, verfchafFen eer en voordeel .
Mejufvrouw A It N O U LT VOLTAIRE bezoekenae,
zeide deze : „ Ach, Inejufvrouwl ik ben vier en tachtig
jaren oud, en heb ~ el vier en tachtig dwaasheden beganu ."
- „ Dat heeft ook was om t lijf! " hernam de Actrice :
,, ik, die naauwelijks veertig jaren tel, heb er wel duizend
begaan ."
Dwangbewind. Als de wflden van Leuifiana de vrucht willen hebben, houwen zij den boom bij den wo ;rel af. Dit is
bet beeld van bet despotisme.
Edelman . Is iemand, die bijzondere pligten to vervullen
en voorbeelden to volgcn heeft, en die, gewoonlijk, zoowel
bet cen als bet a"der uit bet oog verliest .
Eer. Buitengewoon buigzaam in beteeke+lis . De eer ftrekt
zich nit van de deu d tot aan de eerloosheid ; zij beteekent
alles, en sevens mets . Men verzoekt de err to mogen hebben voor zijn vaderiand to fterven ; men heeft de eer gehad
zijneu besren Friend in een tweegevecbc van het levee to beC
roe-

CITrhBKsEL ;

rooven ; mea heeft de eer order zijne voorzEen to teller
een' biechtvader van L 0 D E W IJ K XI, eene minnares van
guff eliq van H E N D R I K III ; men
F R A N C O I S I en een'
heeft de eer eenen fchobbejak to groeten, eenen zot iets onder de aandacht ce brengen , to fchrijven aan cen' armen
bloed, en wanneer men niets meer to zeggen weet, dan heeft
nen de eer met alle achting to zijn
De eer van de mannen en die van de vrouwen zijn planten van geheel verfchillenden card : de eene wasc in bet zunrelicht ; de andere wit
niet tieren dan iu de fchaduw .
Eerlijki eid. Spiegel , op welken men geene de minile viek
moet befpeureu . Er zijn evenwel lieden, die meenen eerlijlr,
to zijn met flechts weinig to Helen, of to ftelen zonder dat
her bemerkt word .
Eigenliefde . Luclitbol, opgevuld met wind, en wellce, b-ij
bet tdebrengen eener naald_-prik, eenen donderflag van zich
afgeeft . - Scof, die ligt vast to kreuken, doch welker kreuken nimmer verdreven kunnen worden .
Engeland. Het vaderland der menschlievende begrippen ;
doch waarvan fommige ingezetenen zich niet bekreunen zouden, de wereld bet onderfle boven to keeren, om de fluting
van eenige ellen katoen-batist . Gewest, waar, volgens CAR A C C I 0 L t, niets gepolijst is dan bet marmer, en geene
vruchten rijp zijn dan de gekooltte appelen .
E cellentie. Sceltenpaar, om een klein man in de hoogte
to beuren .
Fortuin . De verwerving van eene klcine fortuin kost zeer
veel woeite ; maar men kan ligt tot eene groote geraken . Hot
is dikwijls moeijelijker den eer(len daalder over to winnen
dan bet tweede millioen .
FranJchen . Goedwillige heelmeesters, die de inenting van
tile waarheden ondernemen to hunnen koste.
Galg. Iemand, fchipbreuk hebbende ondergaan, werd op
een vreemd firand gefineten . Bevreesd voor kannibalen, door .
kruiste hij bet land, tot hij door bet gezigt eener gall ; ge: „Nu ben ik verzekerd mij in
rust werd gefleld , en riep nit
een gecivilifeerd land to bevinden!"
Geest. Is in foort oneindig onderfcheiden . De heerfchende
is tegenwoordig bet tegenovergeflelde van gezond veriland .
Wanneer men u een geestig man noemt, is er nog reden ge .
noeg om to vragen, of hij ook een zot is . In geval men
van
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van de vronwen fpreekt, is gwtigheid evenwel niet dubbel .
zinnig, omdat dezelve alsdan altoos fmaak, vernuft en befcheidenheid vooronderflelt . - Men gebru1kt bet woord
geest ook nog in eenen and_renl zin : men zegt , de geest van
een tijdfchrift, waarmede wen niet bedoelt, dat bet geest
bevat , maar dat bet, door doze of gene begrippen voor to
Roan, tracht opgang ce maken .
Geheim. Meet men niec vertro ,iwrenaa,i eel'zot, nietaan een'
wijze, niet aan een' vriend : de wijz~ is niet alciid wits, den
zot is geen geheim vertronwd, en de vriend ken veranderen .
Geldmiddelen-beheer . I-let verhevene dezer wetenfchap be .
Nat in lien de belasting to doe .t betal :u, die niets meer be .
zitten .
Geleerde. Tusfchen een' man van letteren en een' geleerde
is een gelijk ondericheid als tusfcheu een boekwerk en een'
bladwiizer.
Celegenheid. Dezel , ,e wel to trefffn, is tikwijls bet eenige
talent van groote mannen .
Geluk . Iets, niec gemabkelijk op to fporen ; bet is zeer
moeijelijk, bet in ons .zelve, maar volilrekt onmogelijk,
he . ergens elders to vinden .
Gelukkig. Ow dit to zijn , moet men veel geld, veef veriland, eene volmaakte gezondheid bezitten, en zich asu niemand bekreunen . De zotten 71jn in deze wereld alleen gelukkig : zij gevoelen niec, war men hun zegt ; zij bewonde .
ren alles, of bewonderen niers ; zij hebben geene benijders,
gecne ongerustheid, en vinden behagen in allerlei vermsak ;
zij geraken tot hooge weardigheden, en bczitcen gewoonlijk
den meesten rijkdutn .
Gefchiedenis . Renaming, zoo zeer gemisbruilct, dat zij met
vertelfcl cone gelijke beteekenis gekregen heefc .
Gefchiedrol . Verzameling van misdriiven, in welke de dwin .
gelanden voorbeelden zoeken, de dichtcrs treur:"pelen, en de
middelmatige fchrijvers melodravr s .
Ce/lepenheid. Is hoc deel van k ;eine eesten, wie llet can
grootheid en verheffing oncbreckr .
Godgeleerde . lemand, die de Godsdienstleer, door er veel
over to fpreken, in minachting brengt . Zij behoorde ce zijn
als de Arke des Verbonds, welke men niet mogt aanroeren,
zelfs wet om hear to verdedigen .
Grtrad. Trap in den krijgsdienst, welkcn men voorheen
C 3
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kocht, doch thans verdient. --- Stuk parkement, krachteng
welk de geneesheer zijile zieken naar de andere wererld helpt,
de advocaat zijne clienten to gronde rigt, en de regter -- al •
tild vooronderileld wordt overeenkolnilig de wet to vonzIi sfen .
Gkooten . Lieden van eene zeer kleine getlalte ; dock die
zich, door middel van flelten, weten to verheffen . De vleijers nemen hen vbor korenmolens , die geen meel opleveren ,
of men moet hun eerst wind geven .
Crootheid. Tooverflaf, die tot zelfs de beginfels der din .
gen verandert . Van een' bedrieger maakt zij een bekwaalu
man ; van een' fchurk, een' politicus ; van een' overweldiger,
een' halven god .
Croot man. Iemand, die zich heeft weten to verheffen,
door zich gunflige gelegenheden ten nutte to maken , en loot
huiperij ; wiens grootheid , als men tot de beginfels opklom,
blijken zou, aan bet geval, bet goed geluk, of can eene
aniuuares verfchuldigd to zijn . - Om werkelijk iemand voot
aen grout man to nouden , moet de giftbrief dens titels,
welke coot tijdgenooten verleend is, alvorens door de nako •
inelingfchap bezegeld worden .
Cunst . Verkrijgt men zelden van de welwillendheid, maar
doorgaans van de zucht om van lastig aanzoek ontflagen to
zijn . De Ministers fpelen raket ; de gunstverzoeker is de va
Jant ; hij wordt door den een' den anderen toegefmeten, en
7.oo over en wear, zoo lang tot hij op den groud valt ; alsdau is bet fpel uit, en hij - blijft liggen.
(Het vervolg hierna .)
NADER B3RIGT, OMTRENT DE ZWAVELBRON TE SENTHEIM .

V 66r eenigen tij d gaven de Hoogleeraren

T 11 UP, S S I N K en
to Gronin,en , door middel van dit geackt
Tijdfchrift, berigt van de beroemde Zwavelbron, in bet Bentheimer-woud, een kwartier uur gaans van bet vlek en kasteel
Bentheim , gelegen ; en gemelde Heeren, de bron en de kracht
van bet water op bet naauwkeurigst onderzocht hebbende,
drukten hunnen wensch uit : dac bet Hoog Beauur des Lands
zijne opmerkzaamheid op deze bron, welke, volgens de getui enis van den grooten II U F E L A N D, in kraclrt met die to
Nenn'
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Nenndotf gelijk Nat, vestigen, en bij dezelve een badhuic
itichten mogce . Ik heb llct bijzonder genoegen, aan de Lezers van dic beroemd Maandwerk to kunnen melden, dat men
op dic oogenblik be7ig is , then wensch to vervullen . Zijne
Doorluchtigheid A L E X I s, Vorst van Bentheim en Steinfurth,
laat . met toeltemming van Z . K . Eloogheid den Prins Regent
van Groot Brittanje en Haiiover, bij doze bron een kostbaar
badhu ;s , met de noodige gebouwen tot gerijf en vermaak
der badgasten, ilichten . Dit badhuis, waaraan men met alle
ijver werkt, en waaraan geei ekosten gefpaard worden, zal'teA
gen de lente van het volgeud jaar gereed en van al bet noodige voorzien ziju ; terwijl in den loop van dat jaar nog twee
andere gebouwen, van weikc bet eerie 150 voet lang zat
wezen, zullen ohgetrokken worden . Daar de ligging van
Bentheim, met deszelfs ovcroud kasteel en aanzienlijk woud,
zoo gezond, en voor den Nederlander, die op zijoen vaderlandfcben grond gecoc bergen en rotten vindt, van welke meu
bier de fchoonlte gezi,,cen op hot nabijgelegene Mwiflerland,
Overijsfel en genoe„;zaam her geheele Graafichap heeft, zoo
bekoorlijk is ; daar Bentheim onmiddeilijk aan de Nederland •
fche grenzen ge ;egen, en ilechcs to uren van Koevorden en
i8 van Zwol verwijderd is ; daar, eindeiijk, Steinfurth, met
deszelfs Vorileltjken Bagno, die in den loop van dit jaar nog
veel verbeterd is, in de nahhijheid van Bentheim ligt, en aan
de badgasten gelegenheid tot een aangenaam uicllapie geefc,
- ma, men met grond verwachten, dat de Nederlanders aan
bet bezoek van deze bron , boven die van Nenndorf of van
andere incer afgelegene Zwavelbrounen in Duitschlrand, de
voorkeur zulten geven, voorai daar de beroemdlle Nederland.
fcbe geneeskundigen zullc cone voordeelige getuigenis van dezelve hebben afgelegd . Eene gefchiedenis van bet Graafichap
Bentheim, van de vroeg(le eeuwen san, tot op dozen tijd toe,
welke de Ondergeteekende voornemens is in bet Nederduitsclz
uit to geven, zal, in het begin van bet aanitaa-de jaar, bij
den boekverkooper j L . Z E E II U I Z E N, to Zwol, bet licht
zieu ; hetgene voor de brongasten geene onaangenamelektuur
zaI zijn .
w . r . vIscII,
W'lfum, in bet Graafichap
Predikant to lvilfum .
.
Bentheim, den ;o Nov . i'"9
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n bosfchen, misfchien zoo oud als de aarde, lagen de o n .
d e bewoners van bet Noorden achteloos op hunne beerenvacht uitgeflrekt . Nu hoorden zij , hoe onder de digte eiken
het lied werd aangeheven ; hoe hunne priesters lofliederen
zongen , of den roem vermeldden der dapperen , die vielen :
en, uit hunne onverfchillige fluimering gewekt, fchoolden zij
om hunne flatige zangers henen, weggefleept door bet na .
tuurlijk gevoel hunner harten . 1V1oet dic de werking der
Dichtkttnsc op ruwe menfchen geweest zijn, niet minder groot
is haar invlocd bij befchaafde volken . Hier toch doet zij,
met nameloos vermogen, elke ftemming en gewaarwording
ontflaan in bet hart van hem, die least of hoort, en voert
hem in verrukking tot eene hoogte , waarvoor bet oog duizelt .
Deze iuvloed der Poezije, en met haar van alle feboone
kunflen, words gezegd van alle tijden, bij alle volken en aan
alle plaatfen dezelfde geweest cc zijn, tot een zeker bewijs,
dat de zucht voor dezelve den mensch natuurlijk cigen is .
Voert echter dic fchoone alleen niet tot geluk , bet doel des
levens ; zijn alle pligten en betrekkingen niet door gevoel en
verbeelding to vervullen, maar veeleer door een rusteloos po.
gen en ftreven in werkdadigheid en kracht, door overleg en
plan befluurd : vergund zij bet dan , een enkel oogenblik de
aandacht ce bepalen bij eene wetenfchap, die geen dichterlijk
fchoon bezit, mnar rijlt is in werkdadig nut, tie Rekenkun .
de, en dezelve voor to lichen als Gene der eerlte behoeften
van bet maatfch ;ppelijk leven .
De Rekenkunde to befchouwen als den grond van eene rij
van wetenfchappen, die mec elkauder in gewigt wedijveren ,
en bet geheele veld to overzien , van de eenheidstafel van r E s .
T A L o z Z I tot de fluctierekening van N E W T o N, zou eene
taak van wijden omvang zijn ; maar van cenen anderen kanc
doet deze wetenfchap zich niet minder belangrijk voor, en
van deze zijde worde thans bet flandpunt genomen .
Veelvuldig en verfcheiden zijn de betrekkingen der menfchen met en tot elkander ; vele van dezelve zijn zuiver
arithsmetisch, en op deze rusten veelal de andere, als op
denen grondlag. :Met nu bet flevigile gevaarte inftorten,
zoodra de g,rondfla ;eu zwichten en hetzelve begeven, dan
tw
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is er ook geen geluk mogelijk, zonder dat vooral onze re .
kenkundige verhoudingen met de maatfchappij in eene naauw_
keurige overeenflemming flaan . En bet is hier, in her rege .
len Bier verhoudingen, in den geest van overrekenen en over
leggen, dien deze wetenfchap, in meerdere of mindere mate,
aan hire beoefenaars fchenkt, dat hare hoofdverdienfte Iigt .
Hij toch, die, niet doordrongen van dien geest, zijne
rrrithmetifche betrekkingen met de maatfchappij i'verwaarloost,
en zijne uitgaven en initomilen in cone ratio inverfa brengt,
moot fpoedig ontwaren , dat hot totaal van ellende , die deze
overfpanning volgt, gelijk flnat met bet voorgaande genot,
zoo al bet eerite bet laatfle niet overtreft, en de woe6n van
dit gebrek can arithmetisch gevoel zich niet zelfs tot een
vol,-end geflacht uittlrekken . Ilij, die de proza van bet go .
mecne leven verachr, alleen in her gebied der idealen leeft,
en zich door rustelooze togren naar her rijk der verbeelding
afmat, moet , vroeg of laat, met pijnlijk gevoel ontwaren,
en , in weerwil van zich zelven, tot deze gewone betreltkin,
gen terugkeeren . En hoe geheel anders is alles bier, dan in
bet land van eigene fchepping! In de denkbeeldige wereid
was alles voor hem rijkdom en overvloed, weelde en genie,
ten ; verrukking en befpiegeling hielden hot aanwezen ttaan .
d e ; credit en debet waren geheel onbekend , en er was geen
deficit zoo aantnerkelijk , of hot lief zich wegdenken . Geheel
anders vindt hij her in de maatfchappij . Hier is, ja, ook
rijkdoin en overvloed , maar ook de tegengettelde uiterften ;bet
beftaan vordert hier vol[irekt lets zelfftandigs ; credit en debet zijn niet linger ijdele klanken ; in tegendeel, zij beheerfchen do wezenlijke wereld met Bone noodzakelijke en onveranderlijke geftrengheid, waarop de burgerlijke orde fleunt,
en her geringtle to kort belet eeno zuivere vereffening .
Do Rekenkunde, de wetenfchap des maatfchappelijken le.ens, voorkomt, door den geest, den zij in ons brengt,
zulke misleidingen, die hot levee, ten zachti'e genomen,
moeten verbitteren . Met de griffel in de hand leers zij ons,
bezadigd het al to hooge, bet denkbeeldig voordeelige ver.
werpen, omdat of hot ontwerp de noodige vastheid pier
heeft , of omdat de gevorderde krachten met het to bereiken
doer niet in evenwigt ftaan . Door de geldelijke omftandighe .
den to regelen, doet zij de zedelijke minder gevaar loopen
van verbroken to worden . Hoe dikwijls toch moeten de ze .
C 5
de-
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delijke verhoudingen zich plooijen naar de eerfle, en hoe
dikwijls worden zij om dezelve vaneengereten etc verbroken!
De kennis van den financidlen toetland van den mensch gaf
deeds, in duizende gevallen, eene betere oplosfang van vele
zijner booze daden aan L A VAT ER's gelaatkunde , of de grepen
van GALL naar de welvingen van deszelfs fchedel . Zullen
de fchoone kun('en kunnen genoten worden, dan moet en
lean bet ook alleen onder de befcherming der huishoudende
Rekenkunde zijn . I-Joe zat eenig kunstgenot rein gefmaakt
worden, zoo ontredderde huisfelijke omtlandigheden de rust
beoorlogen? Of beeft ooit eeu geest met den juichenden Ho .
RATIUS gejube!d, terwijl bet ligchaam kromp op bet denk.
beeld van naitende behoefte eu jammer?
Voeren de kunflen der verbeelding den vurigen geest wel
oens buiten de wezeniijke wereld, de eeuvoudige Rekenkun .
de maaltt ons voor dezelve meer geCchikt : elke flap kan bier
eene les worden van echte levenswijsheid . De optelling is al
aanllonds rijk in toepasfiug . I agelijkfche voorbeeidentoonen,
of hebben getoond , hoe bet vasthouden non deze wearheid
• de hoeveelbeden der bijzundere posten bepalen de grootte
„ der fom ;" „ ook door de kleinfte bijdrage words de four
• vergroot," tot welftand en vourfpoed leidt. De gefchiedee.
nis van ons land, in zijnen beaten tijd, is een doorloopend
bewijs van de beerlijke eiuden, waartoe de vaderen met hun .
„ door eendragt worden kleine dingen groot," in den ruimSlen zin genomen, gekomen ziju .
De aftrekking moet in de waarheid, die zij elk oogenblik
predikt hu,shoudelijlt beCcbouwd, van de grootfle waarde
2ijn . Was de overtui,ing , bij alien en in alle gevallen, Reeds
levendig, „ dat de aftrek noolt de hoofdfom mag to boven
• gaan, of dat een ontkennend overfchot er bet gevolg van
„ is," dan zou welligt dat wags van welvaart, dat zich over
t',e maarfchappii v_rbreidt, verflanuwen ; maar vast gnat bet,
dat bet qua .rturn vin waarachtig levensgenot moest vermeer .
deren . . Het denkbeeld : ,, hoe grooter deeler, hoe kleiner
„quotient," is de eenigile arithn:etifche waarhe&d, die alle vol .
hen, d kwijls met vertrapping van refit hehben geltend : maar
daar, waar eeu algemeeue en omvattende rekenkundige geest
heerscht, worden ook de zedeli ke verhoudingen in dezelve
opgenomen ; en dear vast geene onregtvaardige toepasfing van
d .ie waarheid to rreezen ; daar voert zij aileen tot een here
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redeneerd overleg . De betrekkingen van de leden det maar .
fchappij tot elkander behoeven maar vlug,tig to worden gade .
geflagen , o .n , op Let hooren van den naam alleen , van bet
groote gewigt van audere regels, b . v. die van intrest, vans
°,diode en b-.,-,L , van winst en verlies, tell voile overtuigd to
worden .
Daze kennis, die eenen zoo heilzamen invloed op Karen
bezitter oefent, die in hare bijzondere deelen nieuwe voordeelen aanbiedt, is dilcwiils befchouwd als can handelgeest,
die allecn voor geta' :~n leeft, en ongevoelig maakc voor bet
°choone en verhevene : maar ook dit wederfpreekt de ondervin.
sting . Zien wi nier, hoe de foramen, die voNnEL in de
hank moest verrekenen , zijne veerkracht niet verlamden, en
hoe h :j, in weerwit van dezelve, met de koenfle vlugt opiteeg ; hoe R O E M E R v I s s c n E R, OM de Poster! van zijn
groo .boek, de zuc'_t voor de letteren niet varen liet : en hoe
vele inanneu van vi-oegeren en lateren tijd hebben niet ge .
toond, dat de weteufchap en de beoefening der Rekenkunde
hand aau hand kunnen gaan, en zich, in de fchoonfie overeenilemming, vtreenen met die der fiaaiie letteren?
Zoo molten dan fchoone kunften, natuuriijk voor ons ge, fclii!kt, het leven veredelen en verfieren
; maar de Rekenkunde inoet ons, .its een weldadige Genius, door bet ]even voe •
ran, opdat zGb at nnze betrekkingen en verhoodingen, onverbroken en ongefchonden, als eeuwige reekfen, oneindig
voortloopen .
H . J . NASSAU.
HET STELSEL VAN LAW VERDEDIGD ; MET EEN WOORD OVER
DAT DER ASSIGNATEN .
LAW heeft in zijn flelfel vele ondanlcbaarheid ontmoet : die
er bij hebben gewonnen, hebben hem gelasterd ; die er door
bedrogen zi'n, hebben hem vervloekt . We, is waar, velen
heeft hij bedorven ; maar hoe veal audere, daarentegen,
heeft hij niet rijk gemaakt? iVlaar zwijgen wij van perfonele
nadeelen : eei weldadig gevolg heeft dat ftelfcl gehad ; want
bet heeft den Staat gered .
Bij bet overlij den van LODE W IJ K XIV was de Staal, die
atailliaa•ds (drie duizend millioenen) fchuldig ; de ellende des
volks
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olks was ten toppunt geflegen, zoowel als de behoefre der
fchatkist. Men was tot dat punt van radeloosheid en ongeluk
gekomen, dat een groot flaatsperfoon, voor bet overige zeer
eerlijk, en uitflekende door die voortreffelijke hoedanighAden,
welke bet erfdeel waren van den alouden riddergeest, vermeende een bankeroet to moeten voordragen . Men nam in over.
wegina, de Staten-generaal zamen to roepen, en hun voor - te
ltellen, om , door hunne overwegingen , ran de eerloosheid
der Natie bet zegel to hanger . Wat z ouden . i n zulk eene
gefteldheid , de Staten_ generaal gedaan hebben ? Al wat zij
uaderhand, in 1789, hebben gedaan . Dan, toen de verlegen .
heid van bet Gouvernement op bet hooglle was, verfcheen
LAW ; zijne gelukkige vermetelheid boezeint vertrouwen in ;
eijn flelfel words goedgekeurd ; bet olk fehept nieuwen
cooed ; kunilen, handel, landbouw, alles herneemt vedrkracht
en werkzaamheid ; overvloed wordt algemeen ; en in den
vogenblik, dat de beroemde gelukzoeker de hoofdilad met de
noorderzon verlaat, door verwenfching en fchande achter .
volgd , is de Scaat niet meer fchuldig dan 700 milloenen . Het
flelfel van LA W beefs dus den Staat behouden : onder betere
leiding en mindere lastering, zou bet denzelven op eenen
geheel effenen bodem hebben gebragt . Doch LAW, verblind
door den luister van zija vermogen, thans als de redder van
Franhrijk uitgeroepen, betaalt zeer duur zijne vleijers, die,
navolgers van zijne aanfl :ootelijke overdaad, op hunne beurt
dadelijk worden nngevolgd door de verfchilleude flanden der
maatfchappij . Het buitenfporige van bet zedebederf wordt
achtervolgd door bet buitenfporige van den nangenomen' gel .
delijken maatilaf; en LAW, trouweloos aan zija eigen flelfel,
fchept, buiten voorkennis van den Regent , eene nieuwe hoe
veelheidd biljeccen . De Regent doet heczell'de, buicen voor •
kennis van zijnen Minister . De biljeccen, alzoo vermenigvuldigd, verminderen in waarde ; en de waarheid is weldra
niet meer, dan eene leugenachcige begoocheling .
Ondertusfchen bleef bet nog altijd mogelijlt, door herflelling der misbruiken, aan bet flelfel een gedeelte dier voordee .
len to hergeven, welke bet fcheen re beloven ; maar bet gefirenge Parlement, meer vijandig tegen LAW, die to zeer in
gunst ftond, dan tegen zija ftelfel, wist behendiglijk de openHike meening op to wekken, welke LAW tegen zich vooringenomen had ; en de dag van den val zijner biljeccen was tevens
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-Wens de dag van droefheid en vreugde . Scinditur in contra .
ria vulgus .
Maar her Is van bet tlelfel van L A W, de gefchiedenis der
jongile ecuw bewilst bet, dat de grootfta ontwikkeling van
de vermogens der Natie, in de kuntien, in den handel en in
de wetenfchappen, begint to dagteekenen .
Betrekketljk de asfignaten heeft men eene dubbele onregt.
vaardigheid begaan, daarin , dat men van dezelve geen kwaads
en ook gees goads genoeg gezegd heeft .
Ass men opkiinit tot her wortel-denkbeeld van do asi aate ;;, beken ik, dot de uitvinding duivelsch is ; zonder dezelve geene Franfclse Revolutie . Door deze uitgevonden, is
hair loop daarvoor verfneld, in wedrwil van ai die hinder .
nisfen , welke de fioutfe verbeelding zich niet zou hebben
durven voorftellen immer to boven to zullen komen, Bewonderen wij hare gevolgen ! Door die nitvinding is geheel Frank.
rijk gewapend ; veertien man] honderd duizend foldaten Nap
in gelederen op de frontieren ; de naburige Staten worden on.
derworpen ; de Koningen worden van hunne troonen gebonsd ;
Europa, de geheele wereld in wanorde gedompeld : maar daarentegen, hoe vele betangrijke verb eteriagen! Ellendige hutten van leem en f1roo in paleizen herfchapen . . . . Mar w,e
onderwindt zich, die alien op to noemen ?

HAYDN

IN

ENGELAND .

11 A Y D N was met zijn onthial in En;elanri zeer tevreder .,
lilt vond, dot de bewoners van dit eiland zich vol hoogachting jeaens hen gedroegen ; want zijn eigen gedrag bewees,
dat hij tlechts eene geringe meening van zich zelven voedde,
hetwelk juist aan bet rigtig begrip beautwoordde, hetwelk
zij zich van een ac :itingwaardig man gevormd hebben . Ook
kwam hij met cen' hoogen room van bekwaamheid tot hen ;
en een olk, hetwelk zulk eene hooge lvaarde aan geestbegaafdheden hecht, was bereidwillig, hem daarvoor op hct
eerbiedigtie to huldi ;gen . Somwljlen had hij her onverwaci :t
genoegen deze huldiging van de laagfte klasfen teerlangen . Zoo
verhaalde hij , dat de lieden menigmaai, wanneer men toevalliger.
wijze hem kende, op de ftraat plaats voor hem maakten en hem
middeu door lieden gaan ; dat een en auderirraal eon ge'ieei
ge .
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gemeen mensch hem firak en beduidend aanzag, alsof hij
zijne geftaite en gelaatstrekkeu net vergeten wilde, en dat
hij nu en dan in her voorbijgaan fluisteren hoorde : „ That
„is HAYDN ."
Dar ho deze blijken van eerbied erkende, moet hem niet
21s ijdelheid aangerekend worden ; want zij waren echt . Ili
verhaalde ze niet om een' twijfelachtigen naam voort to
helpen, maar dewiji her de vrnchten van een' gevestigden
roern waren . Hij verhaalde ze tot eer van bet land , niet
om daarmede to pronken . Zulk een begunffigd man handeit
onhillijk, wanneer ho de edelnioedigheid des gevers verbergt ; en had H A Y D N gezwegen, dan zou ho ondaukbaar
jegens En-eland geweest zijn .
Onder een olk, hetwelk zijne luimen den vrijen teugel
geefc, was bet nacuurlljk, dat hem eenige kortswijlige voorvailen bejegenden . Op zekeren dag kwam een vooruaam
man hij hem, om de compofitie to leeren ; hij wilde hem
eene gninie voor de les geven . H A Y D N was er mede re .
vreden, en vroeg, wanneer zijne Lordfchap beginnen wilde .
„ Op bet oogenblik," zeide de leerling, en haalde een quartet van H A Y D N nit den zak . „ Verklaar mij doze toonvol .
„ ging : op wellce grondflellingen berust zij? Zij is tegen de
„ regelen" HAYDN had federt vijftig jaren zijne boeken
ter zijde gelegd, en wist verder geene regelen op to geven
dan zijne eigene begrippen van harmonie . Dit was geen be ,
wiis voor den Lord ; hij doorliep bet ganfche quartet, en
demonftreerde, dat een der fchoonfte toonftnkken, dat beflaan kon, naar de regelen beootdeeld, geheel valsch was .
H A Y D N wist bij aanhoudendheid fliers anders to antwoorden, dan dat hij zijn eigen begrip of, zoo gij wilt, gevoel
van welluidendheid gevolgd had, maar wilde zeer gaarne
van zijne Lordfc' ap leeren, offchoon bet to veel eer voor
hem ware, zulk een' voornamen meester to hebben . Hier .
mede eindigde de zaak nan wederzijde . H A Y D N had vol.
komen gelijk, dat hij zijne kunde vertrouwde, waar de
kunstregelen met ziine natuur to zamen gefmolten waren ;
maar de Engelschrnan kon niets van een' man leeren, die
ziin genie niet kon mededeelen, en die niets mede to deelen
had dan zijn genie .
Op zekeren morgen kwam eeu Scheepslcapitein bij hem,
en vroeg : „Zijc gij mijnheer H AY DN?" - „ ja ." - „Kent
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gij mij een' marsch tot vervrolijking van mijn fcheepsvolk
„ componeren? Ik betaal er u dertig guinies voor, maar ik
„ moec hem van daag hebben, dewijl ik morgen naar Cakuttt
„ vertrek ." H A T D N beloofde zulks , en zoodra de Kapitein
weg was, maakte de Componist zijn fortep ano open , en
in een kwnrtier uurs was de marsch gereed . 11 A Y D N fchijnt
eene kieschheid bezeten to hebben, die onder de muzikale
roof- en trekvogels die z ;ch van Engelands grooten rijkdom.
Willen voeden, zeldzaam is : hij achtte zuik eene groote four
voor zuik cene k!ei ;gbeid orbillijk , ging 's avonds bij bids
naar huis , en fchreej' nog twee marfchen, om den milden
Kapicein zijue keus to Iateu, of ze hem alle to geven . Met
bet aanbreken van din (lag kwam de kooper . ,, Waar is mijn
• marsch?" - , Ilier ." - „Speel mlj denzelven eens voor ."
- 11 A Y D N fpee,de hem . De Kapitein lag dertig guinies op
he fortepiano , nam zi n' marsch , ell ging haastig de crappen
af. H A Y D N liep hem na en riep : „ Ik beb nog twee an.
„ dere geco nponeerd , die beter zijn : kom boven, hoor
• ze , en pies .' - " Ik ben met mijn' marsch tevreden ." „ Ik wit ze u fchenken ." De Kapitein iiep fchielijk been ,
ell liet HAYDN op den trap flaan . Uit eene der oorzaken,
die men zich zelven niet rest verklaren kan, befoot H A Y D N,
zich door deze zonderlinge befcheidenheid niet to laten affchrikken . Hij ging naar de beurs, vorschte den naam vats
het (chip nit, rolde zijne marfchen zamen, en zond ze met
een beleefd briefje ain den Kapitein . Tot zijne verwondering
ontving hij port daarna hot pikje ongeopend van den Engelschrnar. terug, die vermoed had., dat bet van H A Y D N
kwam . De Componist fcheurde dadelijk de papieren in Iluk
ken .
:I A Y D N liep in Lon len uit den eenen muzijkwinkel in den
anderen . Eens vroeg hij een' muzijkhandelaar, of hij iets
goods had . „Gij kcmt juist van pas," antwoordde deze ; „ ik
„ heb zoo even H AY D N's verhevene muzijk van den drukker
• gekregen ." -„ Van die hood ik niets ." - " Hoe ! niet van
„ H A Y D N'S muzijk ? wat hebt gij er dan op to zeggea " o 1 Zeer veel ! maar thans heb ik geen' tijd ; ilt mag ze
„ uiet lijden . Laat mij iels anders zien ." De muzijkhande.
laar, een groot liefitebber van u A Y D N's muzijk, werd zoo
knorrig, dat hij rich naatawelijks verwaardigde, hem Anger
to
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to woord to flaan ; nlaar kort daarop kwam iemand, die
kende, en de dwaling ophelderde .
Zijn grootfe vermaak was, aldaar de uitvoeritlg bij to wonen van 11 1 N D E L'S Oratoriums en bet zoogenaamde oude
Concert . Hij begon echter to befpeureu , dat fommige de .
zer toonzettingen, die hem in vroegeren leeftijd verrukten,
in bet verloop van veertig jareu nie : weinig van derzelver
voormaligen invloed verloren hadden . Met eene foort van
teedere finart nitre hij zijn gevoel omtrent deze op zich z ei .
v e geenszins bevreemdende ontdekking . „ Het is mij to moe,, de," zeide hij , ,, als iemand, die, na veertig jaren , bet
„ gelaat eens vrouwelijkeu wezens wederziet, dat hij een„ man! beminde ."
Een Koninklijk Prins verzocht 11AYDN, voor den fchilder
J O s u A REYNOLDS to zitten . Bij de eerile zitting viel de
groote toonkunflenaar bijua in fl gap. R It Y N O L n s , altijd
voor zijne eer bekommerd, wilde hem niet als een' domkop
ilaarflellen, daar ieder in H A Y D WS gelaat geest en uitdrukking verwachtte : hij brak derhalve de zitting af . De tweede maal was bet weder zoo ; na bet eerfle gefprek werd
II A Y D N'S gelant gemelijk en dof. REYNOLDS ging bij
den Prins, en zeide, dat bet onmogelijk ware, H A Y D N'S
portret to fchilderen . De Prins kreeg den gelukkigen inval,
om eene fchoone Duitfche Hoffreule der Kouingin bij de volgende zitting to zenden . I-I A Y D N zat naauwelijks, of bet
verveelde hem, en hij werd weder flaperig . De fchilder haaide eene gordijn op, achter welke een fchoon in bet wit
gekleed meisje ftond, met een' rozekrans ophet hoofd : It A Y D N
had haar voor eene P O L Y H Y M N I A kunnen aanzien. Zij
fprak hem in bet Hoogduitsch nan, en betuigde haar genoegen
hem to zien . Zijn gezigt werd nu vrolijk ; hij zag er als
cen man van genie nit , en R E Y N o L D S voltooide nu eene
onvergelijkelijke fchilderij .
Van H A Y D N'S geestige galanterie jegens de fchoone fekfe
een ttaaltje . Tot zijn vertrek nit Londen was hij dikwijls in
gezelfchap met de beroemde B ILL I N G T o N , en maakte veal
werks van haar. Op zekeren dag ontmoette hij haar bij R E YS1 OLD S , die haar 213 C E C I L I A had gemaald, zoo als zij ,
volgens de overlevering, naar bet gezang der Engelen luistert. Zij toonde hem bet portret . " De gelijkenis is wdl,"
fprak HAYDN ; „ maar ik vind er evenwel eene groote font
» in :'
>J A Y D N
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. in ." - , F n die is?" riep REYN0Lns, hijzotder inge .
nomen met dic ftuk . ,, GU hebt," hernam H A Y D N met eene
bevallige buigi}tg, „ de Zangeresfe gemaald, zoo als zij naar
„ de Engeletl luistert ; en gij hadt hair behooren is ma!en,
» zoo als de Engelen naar boar Ipisteren ." -.- De kunfIenaresfe was zoo zeer bekoord door dic vleijend compliment,
dat zij H A Y D N om den hats vigil, en hem hartelijk kuste
II A Y D N werd voortreffelij .k tan bet Hof ont.vangen . lief
was in Engeland, dat hij een vermogen verzamelde, dat nen
zijn' ouderdom dragelijk maakte. Met de Scheppingee de Jaar.
getijden alleen verdiende bij bij de cien duizend P nden tterling .
DE HANDEL VAN EUROPA .
e pent trop le rIpdter, la balance du commerce
est _viritablement la balance du pouvoir.

(W

ElLmens du commerce, T . I, p. 93, ae, id. Ltide 17 4.
iloort , fchimmen ! zoo gij hooren hunt ;
Wac ademt, boor' mijn luicl
I\Hjn lied heft voor den Handel tail,
Verheft zijn grootfche wonderdaau,
En fpreekt die wondren uic .
Door zijnen geest, nooit uitgedacht,
Werd de eerIle kiel gebouwd ;
Werd T rus eens met roem verntaard,
Gedost, als koningin der acrd',
fn purper en in goud .
En war heel de aarde, in 't iiof geknield,
Voor Rome's fchepter zwicht,
Is t Handel, die Romeinsch geweld
Een fier Karthago tegen(telt,
Dat wondren beefs verrigt .
is het, die aan Teems en I)<
Der volken oog verbaasc ;
Die gansch Euroop met zegen dekt,
En als de bij, die honig lekc,
In 's werelds bloemhof cast.
MENGELW . 1320. No . I .
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Hij is bet, die, door bergen ijs,
Den poolweg zoekt naat 't zaid ;
En, fchoon natunr hem we¢rttand biedc,
De hoop, verkleumd, zija oog ontrlledt,
Roem ik die poging laid.
Hem is Euroop dot fchoon gelast,
Dot header oog verpligt ;
Hij was bet, die den navel brak,
Die in Euroop diet : geest ontttah
Van hooggerezen liche.
Op hem berust de wetenfchap,
Rust aller volken vljt.
Ja, nog zou de aarde een zandwoestijn,r
Nog, zonder handel, bajert zijn,
Door vreugd noch hoop verblild.
Op hem rust de onafhanklijkbeid
Van vorst- en volksbeilaan ;
Op hem dot broederlik verband
Van olk en olk en land en land,
Van zee en oceaan.
Hij lore, Ms vrolijk morgenlicht,
Dot blonde Aurnnr nntiluit,
En zegenend de fcbepping groet,
Weldadig vreugde en overvloed
Op alle volken uir.

IM Not bee kouter in den grond,

En, prikklend 's landmans vlije,
Draagt hij, als cijns voor egge en ploeg„
Uit d'oogst het meerdre dan genet (*)
Mar markten wijd en zijd .
En eens viel Hollands handelvlag
Die overvloed ten buit ;
Dan vreemde jaloezlj, weldra
Gewekt, ftreeft Ho lands handel no,
En
itreeft die vlag vooruita
(*) De Surplus . handel.
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*unw breken licbt en kennis door,
Nuuw llijgt bet vreemd vernuft .
of Hollands vlottend koopgewin
Lrimpt zijn' gekreukten wimpel in,
Door tegenitand verfufc .
Verlokt door dwalend flaatsbelang,
Mogt Nebrlands weefgetouw
Om vreemden handels wil niet gun ;
Want Nedrlands volksvlit moest er an,
War ook gebeuren zou.
Voch fchrander houdt bier Britach ernuft
Op aile markten 't veld,
Trafijk en handel op de been ;
*taar niec door geest, die loopt uiteen,
Mast geest, die zamenfmelt . (')
In heil zij 't olk, dat dus vereent
Zijn vlijt en zeevaardij !
Mur wee hPr vnlk, en land en viijt,
Waarvoor geen kiel op anker rijdt,
Noch zet de zeilen bij !
Op, volken! zweerc, vereend van zin,
Eens dwaas vooroordeel of t
Vliegt, met Merkuur, de wereld rondt
Of knipte ook 't Heilige Verbond
De vleagels van zijn' ftaf? (t)
Dan ware 't, ja, met Nederland,
Met ganach Euroop gedean ;
En 'k zie de zon, die in Atheen,
Ook eens in Rome middag fcheen :
In nevel ondergaanl

Is .
De Engel/ehen kensen do bijzondere belang niec, betweak bet algemeene befirijdc.
(t) Die nieuwe, drukkende Toltariven, die, ®veral, des
voortgang des algemeenen Handels belemmeren .
D 2
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Ja, din veellig vraagc latere eeuw,
Eer ..duizend jaar vergaan,
In fchaduw vin 't geflorven licht,
Met holle kaak en bleek gezigt,
Waar Neerland heeft gefaan!
Reeds ginder, uic een dompig woud,
Vaart nevel op door 'c veld ;
Reeds vangr Amerika den glans,
Die van Europa's bleeper trans
In avondlcheetnring finelt . (*)
Op, Ne6rland! fchraag n door den geest,
Die eens uw fl:aatsgebouwv
1erfiet e, en 't eens, als bruid gekleed,
Op eigen votksvlijt rusten deed
En nooic gefchonden trouw .
Op, ganseh Europa! grijp den ploeg!
Oak Ores loont met goud .
Rol uic de vlag door 't wereldrond,
Dat reeds, met rozen in den mond,
Met vreugde uw kotnst befchouwt!
Los, overal, de marszeils los
De handel van Euroop
Rees weder voor mijn turend oog,
Voor alle volken vrij , omhoog,
Geflecd door vrdde en hoop.
Ik hoorde fchatrend vreugdgefchal,
't Gejuich der vrije zee ;
't Was feest op heel den oceaan ,
Op kielen vol en zoet gelaan,
En hoogt ;jd op de re&
Verrukt greep ik mijn fnarenfpel ;
Verbeelding zong dic lied ;
Zij zong der volken zeevaardij,
Den Handel van zijn boetjen vrij,
Wijl God de zee gebiedt .
CAr DID VS,

(#) Zeehafidel is, met zijnen rijkdom, met zijte kunllen
en wetenfchappen, ui_ Azie en Afrika naar Europa verkuisd .
De gefchiedenis en lotsverwisfeling der volken leeren, dat Europq aan de beurc ligc .

MENGELWERK.
VERHANDELING,

OVER HET BELANG, HETWELK DE

EIAATSCHAPPIJ EN DE STAAT HEBBEN BIJ DE
ZEDELIJKI*EID VAN DERZELVER LEDEN .

Door
Mr. J .

W. V E R M E E R

(*) .

Is waar, de mensch geniet, in dic onfluimig leven,
Geene onge(loorde vreugd, geen onbeperkt genoc ;
Elk uur toch ziec hem wear voor nieuwe rampen beven,
En vrees, et: hoop, en fmart zijn ook des besten lot .
t

't Is waar, gelijl : eon fchip, geflingerd door de baren,
Vliegt hij na hier onihoog,, !tort ginds in d'afgrond near ;
Ten fpeelbal aan de iinim der knellendlle gevaren,
Geeft hij, in 't einde,aan de card' her wrakke leengoed veer .
Ziedaar de gefchiedenis van den mensch ! - Naauwelijks praalde deze fchoone planeet met hernieuwdeu
luister in de rij der wentelende bollen, of men hoorde
op deze'e de klagte aanheffen : „ de aarde is een tranendal ! " en de gebeurtenisfen van bijna us duizend
jaren zijn niet in ftaat geweest, dezen krcet to verdooven, welke nog even luid, zoo niet luider dan ooit,
overal vernomen wordt, waar menfchen wonen .
Dan -is doze gefchiedenis van den mensch wel naar
waarheid geteekend ? Is deze klagt gegrond ? H oe ! zou
de Beituurder des Heelals aan bet kunstgewrocht zijner
vingeren een dal van tranen tot verblijfplaats gegeven
hebben ? Zoude bet met de eer van den Almagtigen
firooken, eenen bol to hebben voortgebragt, waarop
niets dan ellenden en jammeren huisvesten ? Zoude bet
met
(*) Uitgefproken in her Departement
fchappij : TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN .
MENGELW . 1820. NO. 2 .

N>Jmegen
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der Mast
.
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met de liefde van eenen Goddelijken Vader overeenko .
men, zijnen kinderen eene dusdanige woning aan to bieden, waar de zonnefchijn fteeds voor donkere nevels
zwichten moet, en ieder oogenblik levensvreugde telkens door dagen van de bangfte fmart wordt afgewisfeld ?Hoe! zou deze aarde, dat nleesterftuk van fchoonheid en orde , dan to vergeefs door Karen grootenSchep .
per zoo prachtig zijn opgetooid, en zoo vele fporen
van grenzenlooze goedheid dragen , - fporen, welke
niet alleen de vruchtbare beemden van Italie en de we .
lige landouwen van Indostan zoo fchitterend ten toon
fpreiden, maar welke wij zelfs in Afrika's brandende
zandwoestijnen zoomin , als in Groenlands Kille oor .
den, loochenen kunnen? Onmogeliik ; dit denkbeeld`
druischt met kracht tegen ons inwendig gevoel aan niet
alleen, maar het vernietigt zich zelf. Doch wij kunnen , niettegenhtaande ons hart deze getuigenis van de
liefde des Eeuwigen geeft, niet ontkennen,dat de klagr
in fommige opzigten gegrond is . Waarin is dan de oorzaak van de gegrondheid dezer klagt to zoeken? Waarin anders, dan in den klager zelven, die, door zijne
onedele hartstogten en drifter, Gods heerlijke wereld
zoo dikwerf tot een tranendal maakt?
Er zijn, wel is waar, frnarten, die noch de' trengffe
deugd, noch de grootfte wiisheid ontvlieden kan ;fmarten, onaffcheidbaar aan onzen ftaat hierbeneden ver_
bonden . Jatnmerlijk, ja, is het lot van hem, die zich
eensklaps door de vlammen van zijne goederenberoofd,
en in kommer en ellende gedompeld ziet ; beklagenswaardig is de man, wien ziekte fteeds aan zijne legerItede gebonden houdt ; bovenmate treurig is de toeftand
van dengenen, wien geliefde parden door den dood van
bet hart gerukt worden. Tegen al deze rampen echter, hoe groot ook, vinden wij in den Godsdienst een
veelvermogend tegenwigt . Zij zijn dikwijis noodzakeliilc
tot onze opvoeding voor een volgend leven, en zij
komen altijd uit de liefderijke hand van eenen wijzen
s 'ader .
Maar,
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Maar, hoe groot is niet bet beer van onaangenaamlieden, vcrdrieten en teleurflellingen, welke wij bij elke
fchrede op omen levensweg ontmoeten, en aldaar, of
door ons zelve, of door onz e medereizigers , als zoo
vele ljinderpahn op onzc loopbaan geplaatst vinden!
Luiheid, gierigheid, hoogmoed, kwaadfprekendheid,
partiizuc'bt, onver .Iraagzaamlheiid, afgunst, nijd, heb .
zucht, onregrvaur,fighcid, losbandi heid, wellust,
hoe veel men l •c hengeluk hebben zii niet verwoest, en
verwoesteu z j nou, iageli ;lks I De onzaiigil"e drifren en
hartstogten vervolgen gefiadig den flerveling, en, in
Cede van dezelve als hell'che furien to ontvlugten , koestert hij ze to vaak zorgvuldig in ziinen boezem, en berokkent ,-]zoo zicii zelven en anderen de vrecsfelijkf're
onheilen . Op de puinhoopen van geheele, voormaals
bloeiiende rill:cn zelis (de gefchiedenis leert bet ons op
elke bladzijde) flaan , nevens bet opfchrift : onbejlendlgheist, ook deze voor den nakomeling zoo belangrijke
woordcn , als met vlammende letteren, gefchreven : metijchelijke zlvakheid, wenjchelijke boosheid .
Wanneer wij nu de hewoners van deze aarde in hat
algemeen uit dat oo - h ;int b ;fchouwen, (en begaan wij
eene onregrvaardighe :d, met zulks to doen ?)is her dan
wel to verwon leren , daat er in alle oordcn van dezelve ,
bij alle rangen en flanden, zoo vole nntcvredenhcid, zoo
vele onheilen, zoo vole jammeren hterfcben? En hog :
welkom moeten ons dan niet alle middelen zijn, waar=
door die reeks van Lfl nden kan worden afgewend ! Geluk dan, o menscli ! dat uw naar rust, naar geluk zoekend o n nict to \ ar>reefs naar Iezclve beloeft nit
to zien . Zedelijkhei .'., deuu:,cc1, godsvrucht, ziedaar
de wapenen, de eenigfle, niaar ook de zek re wa~
penen, waarnuede ga plat bct:r van rampen bellr"j,l n
hunt .
Ik zai, eachtc Iioo .,I,-,s! deze denkbeelden nader
trachten to ontwikkeien, door mecr bepaaldelijk tnt n
to fpreken over het belang , hetlvelk de Ma jchappij ei
de Staat hebbcn bij de zedclijkheid ata derzel cr leder .
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Dit onderwerp, ik weet bet, is niet nieuw, maar
blijft toch altijd belangrijk, en der herinneringe over .
waardig . Daarenhoven kwam hetzelve mij to dezer
plaatfe niet ongepast voor, daar ik de eer heb, tot eene
aanzienlijke vergadering van mannen to fpreken, die,
zoodra bun daartoe de gelegenheid werd aangeboden,
als om ftrijd aanfnelden, om mede werkzaam to zijn in
eene Maatfchappij, welker bedoelingen nets minder
zijn dan algemeen nut to ftichten, ook door de bevordering van goede zeden en deugd.
Befchouwen wij den menscb , zoo als hij daar ftaat,
toegerust met de edelfte zintuigen, met de uitmuntendfte vermogens, waardoor hij tot de belangrijktte ver.
rigtingen, en tot de vorming van denkbeelden omtrent
buiten hem aanwezige dingen , in ftaat gelteld is . Als
beer der aarde blil t hij rondom zich, en dringt hij in
de gebeimen der natuur. Hij breidelt bet toomelooze
paard, en geeft leven aan bet harde metaal en den ru .
wen tteenklomp . Hij dwingt bet aardrijk de heerlijkfte
vruchten af, en zelfs van de wateren eischt hij fchatting. Hij bepaalt zich niet flechts tot de aarde . Fier
verheft hij zijn oog ten hemel . De lucht en de verheveliugen ontgaan zijnen fcherpzienden blik niet . Met
bet kunstglas gewapend, begluurt hij den loop der bollen, welke in bet matelooze ruim der fchepping wentelen ; en de planeten van ons zonneftelfel, van den
bet naast bij de bron van licht en warmte zwevenden
Nerkurius tot aan den verafltaanden Uranus , vertoo .
nen zich aan hem in hare onderlinge betrekkingen tot
elkander ; terwiji hij in al de vaste ftarren zoo vele
hoofdplaati'en van door redelijke fchepfelen bewoonde
zonneftelfels met aanbidding erkent en bewondert . Op
do vierken der verbeeldingskracht doorreist hij landen
en zeeen, en wordt hij, als met de fnelheid des Wilt .
fems , van bet zuider- naar het noorder-aspunt gevoerd .
Zelfs den verledenen tijd, die duizende weggefnelde jaren, roept hij nit bet niet terug ; hij outbiedt dezelve
voor
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voor zich, en, met de fakkel der gefchiedenis in de
hand, doorwandelt hij die lange riien van afgeflingerde
eeuwen , en vindt er een' (chat van wijze lesfen voor
ziin verftand en hart . En werpt hij eenen blik in de
toekomst, o! dan ziet hij voor de werkzaamheden van
zijnen verhevenen geest Gene eeuwigheid geopend .
Wanneer wij den mensch van die ziine befchouwen,
hoe groot is hii dan niet En wie zinkt niet weg in
verbazing, als hij ziet , dat dat zelfde wezen een ligchaam heeft , zoo broos als dat van den geringften
worm, die over de aarde kruipt ; een ligchaam, dat,
door driften en hartstogten beheerscht wordende, then
Goddcliik grooten mensch vaak tot het verachteliikfte
voorwerp der geheele fchepping maakt ? Ja ! de menscl
is een zeldzaam mengfel, uit ziel en ligchaam zamen .
gefteld, en ziine daden, met derzelver gevoegen, fawn
onder den invloed, deels van ziin verftand, deels van
ziine hartstogten . Uit dit mengfel, nu, van groot en
klein, uit dezen {triid tusfchen den verhevenen geest
en het hartstogteliik fgchaam, wordt eene onbegrijpe.
lijke verfcheidenheid van menfchelijke karakters gebo .
rcn . One dit onderfcheid op to merken, behoeft men
den befchaafden Europeer niet naast den AfrikaanfV , en Moor to plaatfen ; want ook bier is eene vaste
fchakel en opklimming, die geene gaping gedoogt . De
dageliikfche ondervinding leert ons den invloed kennen,
welken de bijzondere gefteldheid des ligchaams, de
lucht, bet voedfel, de leefwijze, de opvoeding, de
zeden en de godsdienst op onzen geest hebben . Vanbier de doldriftige en de koelbloedige , de listige
en de eenvoudige , de fchrandere en de onnoozele, de lafhartige en de moedige, de gierigaard
en de verkwister, de booswicht en de brave, de
overweldiger en de menfchenvriend . Hoe oneindig
verfchillend is niet bet doel, waarnaar deze alien
itreven !
Wij alien gevoelen wel eenen onwederftaanbaren trek
tot vergenoegen, en onze neigingen zijn ons alien wel
E 3
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gefchonken als zoo vele drijfveren tot geluk ; dock deze
ntoeten, zullen zij aan dit doel beantwoorden, door
bet verftand beftuurd en beteugeld wQrden, en in chit
geval verftrekken zij bet laatfte tot voortreffelijke hulpndddelen . \-Vanneer wij echter uit de zoo menig uldige en zoo uiteenloopende voorwerpen onzer neigingen eene keus doen, zonder op de taal van ons verfland to letten , welke wij daarenboven zoo vaak of
in bet geheel niet , of duister en verkeerd verftaan ,
dan wagon wij ons , als ware bet, in eene onbekende
woestijn, en bij de uitkomst zien wij dikwijls, dat wij
den kinderen gelijk waren, die in bet denkbeeld verkee.
ren , dat zij op de afgelegene Bergen den hemel met de
handen griipen kunnen . Even als zij, beklommen wij
dit gebergte met hijgenden boezem , en toen wij deszelfs top bereikt hadden, ontdekten wij, dat de hemel
bier even ver van ons verwijderd was, als toen wij
ons in de laagte bevonden . Zoo heeft ell ; mensch
zijn geliefkoosd doel, naar hetwelk hij rusteloos iaagt,
en biJ welks bereiking alleq hij waant, at zijne wenfchen bevredigd, al zijne begeerten voldaan to zullen
zien. Hier viert een wellusteling, een heerschzuchtige
den losfen teugel aan zijne hartstogten en driften . Hij
grijpt alle middelen, zelfs de verfchrikkelijkfte, aan,
om aan zijnen wellust, aan zijne heerschzucht to vol .
doen ; en de geringfte ouiftandigheden zijn fomwijlen
genoegzaam, om bet vuur, dat in zijn binneAlte blaakt,
aan to blazen tot eene vlam , die heinde en veer de
vreesfelijkfte verwoestingen aanrigt . -- Daar bei'chouwt
een koelbloedige met een onverfchillig oog de gewigtig1te gebeprtenislen, welke rondom hem voorvallen . Het
zoele zoiden moge de liefelijkfte geuren aanvoeren ; de
noordewind moge huilend over berg en dal ftormen, en
vernieling dreigen aan al, wat zijne vaart flu it,-niets
treft hem . Op den levensweg, waarop zijne opvoeding en
biizondere omflandigheden hem plaatflen , gaat hij regt .
ftreeks ongevoelig voort , en bekommert zich naauwelijks
eve- zich zelven . -- Hier zoelct weder een listige langs an .
de .
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dere wegen bet duel zijner wenfchen en begeerten to
bereiken . Hij ttui~'t Diet, gel~,k de driftige, vreesfelijk
op . Neen ; met cie opregtheid, zachtheid en eerlijkheid
op het gelaat, gaat hij daarhenen, en fpant heimelijk
zijne ltrikken, waar zijn fcherpziend oog eenen eenvoudigen ontwaart . -- Giuds verieft zich de fchrandere,
verllandige man door eerie ttoute vlugt . Eer, rijk .
dom en wellust kunnen hem niet boeijen . De natuur
en de gefchiedenis openen cen ruim veld voor de be,
fpiegelingen van zijnen gcest , wiens veredeling hij
zoekt, door denzelven Met nuttige kundigheden to verrijken ; en hoe grooter zijne kennis words, hoe meer
hij naar kennis haakt . Terwijl daar de onnoozele aan
de roestigc kctenen van vuorouderlij .k e vooroordeelen
geklonken blijft . - Hier leeft in iiilce, zonder eenige
uitwendige praal, de brave man . Aan zijne maatfchap .
pelijkc, burgeriijke en huisfelijke verpligtingen to be .
antwoorden, zijnen rnedemenfchen nuttig to zijn, en
hull welzijn, bij alle gelegenheden, in elke om1landig
heid, zoo veel hem mogelijk is, to bevorderen, -- ziedaar bet wit, dat Ilij steeds voor oogen heeft . Terwijl
ginds de booswvic11t als een verfcheurende tijger woedt,
de wetten van Godsdienst en menfcllelijkheid met voeten treedt, alleen zijnen roem en genot felt in kwaad
to doen en zijnen brooder on gelukkig to maken, root
en moord tot zijne gezelien, ellende en %vanhoop tot
zijn gevolg heeft . -- Hier komt de menfchenvriend den
ongelukkigen to burp . Zijne Icus is menfchenliefde ,
nienfclien geluk . Zijnen armen, onkundigen, verdoolden reisgenc of op doze bane der fterfelijkheid to onderfteunen , to trousten , to verlichten , to regt to brengen, maakt eene der voornaamfle werkzaamheden zijns
levens uit . Terwijl daar Cell NAPOLEON gClleeIC
fleden en landen ver1 r!'t , en - menfchen flagt .
W elke verfchiilende bedoelingen! welke u'iteenloopende beginfelen en handelingen !
Deze alien nit moeten to zamen leven, verkeeren,en
cene maatfchappij uitmaken . De zamenleving is toch
E 4
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eene van onze algetneenfte ilatuurbehoeften, en noodzakeli ;k vvoor onze ontwikkeling en zedeliike vorming .
De eene mensch heeft telkens de pulp des anderen noodig. Deze behoefte bragt de menfchen allengskens na •
der tot elkander , en deed ondcrfcheidene mnaatfchappiien
geboren worden . Door zulk eene maatfchappij nu kan
men niets anders verflaan, dan cene verzameling van
menfchen, die zich bij elkander gevoegd hebben, om,
onder bet beftuur van een opperhoofd, met vereende
krachten, en hierdoor met to meerder vrucht, werkzaam to zijn, ter bevordering van onderling welzijn,
onderling geluk . Zal dus de maatfchappij beflaan, en
het duel van derzelver daarflelling bereikt worden,
dan moet er noodwendig een band van vereeniging tusfchen al de leden plaats hebben ; en deze moet hierin
beftaan, dat zij, hoe verfchillend van rang of flaat zij
anders ook wezen mogen, daarin overeenkomen, dat
zij to zamen, elk in zijnen kring, medewerken tot bet
heil van de maatfchappij en de welvaart van ieder bijzonder lid van dezelve . In dit dine punt moeten aller
wenfchen, aller begeerten, aller werkzaarriheden zich
vereenigen .
Maar kan men dit nu wel verwachten van menfchen
van zulk eer.en verfchillenden card, van dusdanige tegenilrijdigc karaktcrs , als ik it zoo even teekende ? -van leden, die zuike o .<derfcheidene neigingen hebben,
en zoo uite .nloopennde bedoetingen vormen? Wat zal
den driftigen tenunen ? wat den eenvoudigen voor de
lagen van eenen eerloozen bedrieger befchermen ? wat
de braafheid en onfchuld befchutten tegen de heimelijke
aanflagen van den booswicht en den wellusteling? Wat
zal der heerschzttcht-dat afgriisfelijk gedrogt, datzoo
vele gruwelen aanrigt op deze aarde, als bet voetflappen op dezelve heeft flaan, -- paal en perk ftellen?
De burgerlijke wetten zijn hiertoe ongenoegzaam . Zij
bepalen zich tot de handhaving der uitwendige openbare orde, en beteugeling der in het oog loopendfte wanbedrijven, maar kunnen geene veiligheid verzekeren tegen
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gen al de verborgene ftrikken van eigenbelang, bedrie .
gerij en verleiding . Kunnen zij de geheime begeerten
en de booze plannen en ontwerpen van bet hart voor
hare vierfchaar dagen? Kunnen zij belangilelling in elkanders welwezen, zucht tot bevordering van onderlinge befchaving, van onderling geluk bevelen, en bet
minfte verzuim hieromtrent firaffen ? o Neen ! Voor de
gewone gevallen van bet menfchelijke gedrag kunnen zij
regelen voorfchrijven ; waar then band van vereeniging
daar to ftellen, die alleen bet Neil, ja bet beftaan der
maatfchappij omfluit, dit vermogen zij niet . Te vergeefs zult gij denzelven daifr zoeken, waar eigenbaat
waant, dat de wereld flechts voot haar alleen gefchapen
is ; waar gierigheid, die eeuwige bedelaresfe, alle hulprijke aandoeningen van. medelijden onder ijzeren geldkisten
verfmoort ; waar valfche eerzucht, niet hare zusters,
onbefchaamdheid en dwaasheid, zoo vele bronnen van
den droevigilen weedom opent ; waar laster zijne vergiftige pijlen in het duistere fchiet ; waar afgunst met haar
bleek gelaat tandenknarfende rondwaart ; waar hoog.
moed de zinnen beguichelt, bet hart bederft, bet verftand verblindt ; waar onverdraagzaamheid niet dan wrsatk :
ademt ; en waar losbandigheid bet gevoel der onfchuld
doodt, en tempels aan de fchaamteloosheid fticht . DMir
kan gees band van vereeniging plaats hebben, war de
een zich op des anderen verderf toelegt, zijnen voorifpoed benijdt, zijne eer en onfchuld belastert en lagen
legs ; waar de eene mensch zoo dikwerf des anderen
duivel is . In tegendeel, daar heerfchen tweedragt en
onrust ; daar leest men wantrouwen op elks gelaat ;
daar kent men de genoegens der zamenleving niet ; daar
vlugt de welvaart, en met haar de kuniten en wetenfchappen ; en bet geheele ftaatsgebouw fort weldra onherflelbaar ter neder .
Zal een ftaat bloeijen, dan moet bet ook desaelfs onderfclbeidene burgeren welgaan . Doch hoe kan men
welvaart en geluk verwachten bij een lid der maaafchr .p ,
pij, die, bet doel van zijn aanwezen uit he oog verE 5
lie .
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liezende, even gelijk het redelooze vee, flechts aan de
item zijnershartstogten gehoor geeft, en als een breidelloos ros op het pad der 2edeloosheid voortholt 7 Hoe •
wet hij bij de uitkbmst zich in zijne verwachtingen bedrogen vindt, en dan we'_ ten voile ontwaart, dat hij
voor de onvergoedbare kosten van tijd en geweren flechts
de ondervinding gekocht heeft, dat de zinnen den mensch
vicijen, om hem des to gewisfer to wonden, en dat zij
bet offer fteeds met kranfen opgetooid en al f}reelende
naar het altaar voeren, waar bet bloeden zal ; welk eene
reeks van jammeren heeft hij intusfchen niet gefticht,
zoo voor zich zelven, als voor den ftaat, waarvan hij
burger is : Onophoudelijk eenen doodelijken krijg met
zich zelven voerende, heeft hij geen moeds genoeg, onzich de bedrijven van vorige dagen voor den geest to
brengen . Het genoegen, de rust en voorfpoed zijn zija
huisgezin ontvloden, en hebben plaats gemaakt voor
twist en gebrek . De erfgenamen zijner eliende, van bet
gewigtigfte van alle kinderlijke voorregten, eene goede
opvoeding, verftoken, hebben al fpoedig bet voetfpoor van
hunnen ondeugenden vader gevolgd ; hun verftand noch
hart was gevormd, en hunne zeden hebben zich ge .
fchikt naar bet rampzalige voorbeeld, dat zij dagelijks
voor zich hadden . Een flecht vader is altijd een flecht
lid der maatfchappij en een onwaardig burger van den
flaat ; zoo ook heeft hij zich zelven niet alleen onbruikbaar geniaakt voor de werkzaamheden van bet maatfchappelijk ligchaam , niaar ook door zijne verwaarloosde kinderen bet getal der ballasten van den ilaat vermeerderd .
Hoe veel lijdt dus de geheele maatfchappij door de
zedeloosheid van crsn enkel lid ! Zelf wordt het onge .
fchikt voor edele verrigtingen ; het befmet ook welras
de naburige leden , en zoo doende verfpreidt zich al .
lengskens en ongenierkt bet doodelijke vergif door at de
aderen des hgchaanls , hetwelk eindelijk alle ve&kracht
verliest, en geheel uitgeput ter aarde zinkt .
De ilotfotn van het tot dusverre betoogde zal nu de .
ze
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ze ziju : De groote, met de fchoonlle vermogens begif .
tigde mensch is dikwerf de flaaf zijuer driften en hartstogten . Deze zijn onderfcheiden van aard, doch komen
daarin overeen , dat, wanneer zij zich eenmaal aan de
heerfchappij der redo geheel onttrokken hebben, zij dien
grooten mensch tot de laaglle euveldaden, tot de verachtelijkfle en zedeloosile bedrijven kunnen vervoeren .
Zedeloosheid voorts is tie vruchtbare kweekfter van onrust en eliende . Waar zij heerscht, v(ugt de welvaart,
wi;kt bet gcluk, zoolvcl uit geheele flaten, als uit bijzondiere huisgezinnen ; want ondcugd en gelu&zaligheid
zijn denkbeelden, die elkander vernietigen . Zij verbreelct den band vai ver~eniging, welken belangftclling
in , en bevordering van eikan :lcrs geluk om het maatfcilappeliat ligciha .tin vlechten . De maatfchappij en de
i'_ ::at I ;e ;;bc ;I er derhalve het hoog(te belang bij, dat de
zedeloosheid worse to Leer gegaan, en in Karen vernie?cnden loop gelluit .
Even gelijk de zeeman, wien bet doel van zijue reis
over hem unbekende zeecn voert, waar itormen en onweders zonder ophouden de klippige wateren beroeren,
waar het (poor enzeker is , en veroorgene rotfen en
zandbanken den weg gevaarlijk maken, heeft ook de
mensch eenen gevaarlijken togt door de wereld to doen .
De baan , welke :zij bewandelen moet,is onefren en onzeker. flier lokken hem zijue zinnen op bekoorlijke bij .
paden , doch aan welker einde een afgrond gaapt . Daar
gcbruikcn zijue medereizigers niet weinige kunstgrepen,
om hem op zijnen weg to vertragen, of doen hem,
door hun voorbecld, befluiteloos, nu ter regter , clan
ter linkerzijde ffaren . Ginds is weder een kruisweg,
welke het juiste fpeor geheel onzeker maakt . Verloren
is hij voorzeker, die zich to onbedachtzaam opdieglibberige bane waagt . Gelijk dus die zelfde zeeman, alvorens hij het zeil voor de winden ontrolt, met alle
niogelijke zorg de ge aarlijke plaatfen zoekt to leeren
kennen, en zich to wapenen tegen alle toevallen, wel-
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ke hem op reis zonden kunnen bejegenen, behoort ook
de mensch, om bet fpoor Met geheel bijster to geraken , en bet doe! van zijnen togs niet to misfen , zich
niet op weg to begeven, dan wel voorzien tegen alle
gevaren, wet gewapend tegen alle vijanden, wel uitgerust tegen alle ontmoetingen .
Ja, groot en menigvuldig zijn de verpligringen, w et.
ke op den mensch rusten . Hij is bet hoofdfcheplel onder al de gefchapenheden, bet beeld des Almagtigen .
Goddeli.jk is bet doe] van zijn aanwezen ; doel, tot gee.
n e aarde bepaald, door geenen tijd beperkt ; doel van
nimm-ereindigend geluk, van ondenkbare zaligheid . doel,
het verheven ftandpunt waardig, waarop de mensch in
den rang der fchepfelen geplaatst is ; doel, dat eene
eeuwigheid to zijner volkomener ontwikkeling behoeft .
Door zijne luisterrillke begaafdheden is de mensch in
Mat gefteld, om dit groote doe] to bereiken, Reeds
hebt gij met mij zijn veriland bewonderd, waardoor hij
den rijk(ten voorraad van kundigheden vergadert ; doch
vok sevens gezien, dat zijne hartstogren en driften,
eenmaal oproerig geworden , de werkingen van dat edel
vermogen dikwerf belemmeren en verwarren . Hoe zeer
komen hem dan bier zijn oordeel en bet gevoel zijner
zedelijke waarde to ftade ! Het eerfte doet hem bet ware
-van het valfche, bet goede van bet kwade, bet nuttige
van bet nadeelige, bet pligtmatige van bet ongeoorloof
de onderfcbeiden ; bet laatfte ftelt hem in flaat, om
naar die kennis van zijnen pligt zijn gedrag to regelen .
Wil de mensch dus niet doelloos zijne loopbaan infnellen, dan moet hij vooraf onderzoeken, waaraan hij
zich op dezelve to houden hebbe . Zijne maatfchappelbke, bureerlijke en huisfelijke betrekkingen brengen
elk : hare verpligtingen voorr . Zijn eerfte werk moet
derhalve z~n, eene juiste kennis van die pligten to ver .
3trrjgen , weaker vervulling bet oogmerk is van zijn beftaan . Hiertoe behoeft hij nu flechts zijn oordeel to raad
plegen, en dit zal hem zeggen : dat hij, als kind, achting
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ting en gehoorzaamheid aan zijne ouders verfchuldigd
is ; dat op hero , als echrgeuoot, de pligt der liefde,
getrouwheid en arhei .izaamheid rust ; dat hij, als va .
der, zijne kinderen voor de deu .1d en den hemel opvoe .
den, maar ook voor hunne tijdeliike belangen zorgen
moot ; dat hij , als burger des vaderlands , de wetten to
eerbiedigen, deszelfs bloei, zoo veel in hem is, to behartigen, in zijnen ftand voor rust, orde en veiligheid
to waken, en voor het behoud en de verdediging van
den ftaat geene opotferingen to fchromen hebbe ; dat
hij, als burger der wereld, alle menfchen als zijne
broeders befchouwen en behandelen, en,waar hij kan,
helpen, verlichten, troosten, weldoen, verbeteren ; en
dat hij, eindclijk, als burger der Eeuwigheid , den Gods
dienst tot zijne pool(tar op den oceaan des levees kiczen moot . De nakoming van al deze verpligtingen gaat
dikwerf met moeite en zorgen gepaard . Allerlei hinderpalen ontmoet de mensch hierin . Nu heeft hij met zijne eigene hartstogten to kampen, dan met de boosheid
zijner medemenfchen, dan weder met de grilligheden
van beide ; hier met het ongeluk, daar met het geluk ;
zoodat velen of moedeloos de handen laten zakken,
of, niec )anger weder(tand kunnende bieden aan de onf}uimige begeerten hunner zinnelijke neigingen, einde113k het edele van hunnen aanleg en het verhevene hun .
ner beftemming geheel uit )Let oog verliezen .
Een' krachtig wapen , nu , ter beftrijding zijner gevaarlijktte vijanden , --- vijanden , zoo verntogend en menigvuldig, dat hij, die zich zelven overwint, geacht
wordt fterker to zijn dan hij, die eene (tad inneemt, -vindi de mensch in bet gevoel zijner zedelijke waarde
Dit gevoel is voor hem de beste gids door de doolpaden
van dit )even . Dit gevoel behoedt voor elken onzekeren (tap in de wereld ; iedere valfche trede Loch leidt
op eenen bijweg, en bijwegen voeren ten verderve . Dit
gevoel houdt de wacht over de immer woelende driften
en hartstogten, en doet een wiis wantrouwen in dezelve Itellen . Dit gevoel geeft moed om wederiland to
bie-
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bieden, en kracht in het ftrijden . Dit gevoel is het
(child, waarop de piilen van zedeloosheid en ondeugd
2fftuiten . Dit gevoel plaatst zich telkens in den weg,
wanneer de mensch op bet punt flaat van misdadig to
worden , en Belt hem het groote oogmerk voor, waartoe
hij op aarde leeft . Dit gevoel verwerpt met verachting
;lies, wat den toets van het oordeel niet kan doorftaan, als der edele beflemming des menfchen onwaardig . Dit gevoel is de moeder der deugd, de befchermengel van al wat goed en fchoon is . Dit gevoel , eindelljk ,
maakt den mensch de vervulling zelfs zijner moeijelijkfte
pligten gemakkelijk, en opent hierdoor eene ader van
weltevredenheid en zalige gewaarwordingen, welke uit
de bron van pligtbetrachting zoo mildel'fjk vheit.
Wijs handelt de man, die met behoedzaamheid de
wenken dezer leidsvrouwe gadeflaat, en haar bij alle
omilandigheden zijns levens, als zijnc getrouwe vriendin, raadpleegt . Eenmaal aan hare leidingen gewoon ,
worden dezelve hem eene behoefte ; en hoe wc'l, hoe
gelukkig gevoelt hij zich aan hare hand! Met ijver neemt
hij de bezigheden van zijn heroep waar . Hii is de getrouwe echtgenoot, de liefderijke vader, de onvermocide verzorger en verftandige opvoeder zijner kinderen .
Zorgvuidig woekert hij met den tijd , om nuttige kundigheden to verzamelen . In de zamenleving is hij de
gezellige, altijd opgeruiimde man ; zijn verkeer is Reeds
onderhoudend en leerzaam . Hij is de vriend der menu
fchen, en bevliitigt zich in alle gevallen, om met hen
vriendelijk, befcheiden, toegevend en vreedzaam om
fe gaan, om hun welzijn to bevorderen, om voor hun •
ne eer en goeden naam to zorgen, en om wijsheid en
deugdzame gevoelens met heleid en zedigheid onder
hen to verbreiden . Dankbaar, geduldig, ingetogen,
bewandelt hij weltevreden Zijnen weg, en vrolijk plukt
hij de bloemen, welke voor hem groeijeu op bet pad
des levens ; want in ziin binnenfte voert hij geen' vii .
and met zich om ; hij heeft vrede met zich zelven, en
zijn geweten is zijn vriend . Hoe gelukkig tevens is
dus
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dus de wijze roan , bij wien het zedelijk gevoel de drijf
veer van al zijne handelingen is! En vat mag de ftaat
van zulk een' burger niet verwachten ? Die band van
vereeniging, welke wij zagen , dat zoo noodzakelijk
voor bet beftaan der maatfchappij, voor bet welzijn
van den that is, vindt in hem eerie krachtige fchakel .
In welken ftand gij hem ook plaatst, overal herkent gij
den braven man . In geene betrekking , hetzij als regent, hetzij als onderdaan, laat hij zijne verpligtingen
onvervuld ; want liij volgt steeds de item van zijn zedelijk gevoel , cn dezc zcgt hem : Haudhaaf de orde , en regeer regtvaardig ; cerbiedig de wetten, en wees getrouw
aan uwen vorst . Hij is naarftig en eerlijk in de uitoefening van de werkzaamheden van zijn beroep, en ziet
hierdoor welvaart.en vergenoegdheid zijne woning binnentreden ;terwijl zulks hem in ftaat ftelt, om menigenbehoeftigen broeder de behulpzame hand to bieden, en als
een werkzaam lid aan de maatfchappij terug to geven . In
zijne kinderen, welke hij , zoo door wijze lesfen als voor .
beeld, de zuiverfte gevoelens van braafheid , eer en vaderlandsliefde heeft ingeboezemd, fchenkt hij den that
zoo vele nuttige en waardige burgers, zoo vele fleunpilarcn van deszelfs beftendigheid . 1:u wanner bet
vaderland tegen onrcgtvaardige aanvallen meer dadelijke hulp behoeft, ook dan is hij niet zonder deelneming, ol• werkeloos : voor deszelfs behoud heeft hij
tiiet alleen zijne bezittingen veil ; eischt bet de nood,
dan heeft hij oak zijnen , door geenen wellust ontzenuwden, arm voor deszelfs billijke verdediging ten
beste . Zulke burgers zijn tie kolommcn, waarop het
ftaatsgebouw rust .
Kortom (opdat ik ten einde fpoede) op den lagen
grond der zedeloosheid en ondeugd wasfen niet dan
zorgen , jammer en ellend,- , gelijk op cen onvruchtbaar
land niet dan distelen en onkruid . Daar, waar zij
heerfchen , woont dat beer van rampen , welke onze
aarde zoo dikwerf tot een tranendal maken . Doch
o p dcal wort ::l ;dtr dcu,;d g reet vcrr_roegdhcid, rust
en
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en vrede . Daar, waar zij Karen troon gevestigd heeft,
wonen eendragt en welvaart ; daar bloeijen kunften en
tivetenfchappen ; daar is de zetel van bet waar geluk .;
Welk cen itaatsbeftuur gij ook verkiest , tot welk eene
natie gij uwe gedachten bepaalt, bet is op alle toepasfelijk, en in gewijde en ongewijde gefchiedenisfen
ftaat her gefchreven : dat zedeloosheid de grondvesten
der itaten ondermijnt en wankelen doet, en dat door
deugd alleen een olk voorfpoedig en gelukkig wezen kan .
Laat ons dan, geachte Medeleden! overal, waar wij
kunnen, tempels voor de deugd trachten to iichten .
Laat ons bij de befchaving, verlichting en tijdelijke
verzorging onzer medemenfchen ook de verbetering van
hun hart en zeden voegen . Wij hebben oils toch aan
de bevordering van her Nut van her Algemeen toegewijd ; en war is voor bet welzijn, war voor bet geluk
onzer broederen van meer belang, dan hun vrede met
hen zelve to fchenken ? en waarmede kunnen wij ons
vaderland eenen grooteren dienst bewijzen, dan door
her getal van deszelfs nuttige en brave burgers to vermeerderen? De ondeugd, dat wangedrogt in de zedelijke wereld, zij, waar wij haar ook ontmoeten, hetzij
bij ons zelve, hetzij bij anderen, door ons met kracht
beftreden, en her zaad der zedelijkheid met milde hand
rondom ons uitgeftrooid :want aan den boom der deugd
groeiji:n zulke fchoone vruchten ; in zijne fchaduw gevoelt de mensch zich zoo gerust, zoo weltevreden,
zoo groot .
Uit deze beginfelen handelende, zullen wij de zalige
vruchten van pligtbetrachting en zelfvoldoenin : honderdvoudig inoogften . Met blijden zin zullen wij de
genoegens fmaken , welke deze aarde fchenkt ; en in
den winter van ons leven zal de herdenking van zullc
eenen welbefteden zomer nog vergenoegen en kalmte
op bet rimpelige voorhoofd teekenen .
TOE -
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TOESTAND PER GENEESKUNDE IN KONSTANTINOPEL .
(Volgens Dr . II R A N I C H F E L D, Geneesheer bij het
Oosteurijksc,'i Gezantfchap aldaar .)

.,l .aen praktiferend doctor heeft hier met vele wederwaardigheden to ttrijden, waartoe inzonderheid eene
ongeloofelijke menigte volksvooroordeelen, cen ontzaggelijk aantal kwakzalvers, waarmede men in aanraking komt, en eindelijk de hoogsterbarmelijke toef{ and
der apotheken behooren . De geneeskunde, en tevens
ook de apothekerskunst, than hier op den trap van
vordering, waarop zij welligt in Duitschland v66r drie
honderd jaren geftaan heeft . Er zijn hier vele duizend
artfen en bij de vijf honderd apotheken . Al bet flecht
gefpuis, dat in zijn vaderland niet deugen wil, of uit
hetzelve verbannen is , komt hier om zijne fortuin to
maken ; daaronder behooren inzonderheid eene menigte Franfchen en Italianen ; bij deze voegen zich Griehen, zIrmeniers, ioden en Turken ; alle kennen Been
hooger doel, dan - geldwinnen .
De apothekers zijn gewoonlijk ook artfen ; deze, be .
sevens de tolken en knechts van oudere artfen , maken
de masfa nit der dienaren van E S C U L A A P . Met zoodanige menfchen in confulten zamen to kornen , is niets
zeldzaams . Dewijl dit intusfchen meest flechts in zeer
twiifelachtige gevallen gefehiedt, volgen deze alsdan
zeer ftipt de verordening van den geconfulteerden arts,
brengen hem berigt van den loop der ziekte , en worden
dan, als ware bet , dienaars van den wetenfchappelijken
arts .
zijn bier zeer vale doctors, die Diet kunnen
fehrijvc • ; zij gaan in de eerite apotheek de beste, laten geneesmiddelen bereiden, en brengen dezelve bij
den zieke . Zoo kwam onlangs in eene der betere apotheken een arts, bezag de potten, en zeide tegen den
apotheken, dat hij van dit en dat zoo veel en zoo veel
zou nemen en in een glas mengen . Toen de apotheker
NENGELW, I,&2o, NO . 2.
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zijne verbazing over de groote doffs opium . tinctuur to
kennen gaf, en meende, dat zulks den patient ligt kon
dooden, wees de doctor op een ander glas, en beval
hem, daarvan to nemen : in dit glas was fpiesglasboter . 1,Dit is immers vergif," zeide de apotheker . ,Nu,
„ neem dan maar wat anders, dat Been kwaad kan,"
zeide hierop de arts . Zulke voorvallen hebben dagelUks plaats .

Voor iedere bijzondere ziekte zijn bier ook bijzon .
dere artfen ; zoo hebben de Perzianen den naam van
enkel en alleen beenbreuken en ontwrichtingen to kunnerl heelen ; anderen genezen bet rheumatismus ,
hoofdpijn enz .
Al deze gebreken waren nog to verhelpen, bijaldien
de toefland der apotheken maar eenigermate beter ware,
die zoo dikwijls de pogingen van een wezenlijk kundig arts verijdelen . 1k kan naauwelijks den ellendigen
toeftand derzelve fchilderen ; de beste daaronder is
voorzeker nog oneindig flechter, dan in mijn vaderland
de flechtfle . De apothekers zelve hebben volftrekt geen
begrip van de waardigheid en bet gewigt hunner kunst,
even zoo min als van chemie, botanie, warenkunde,
natuurlijke historie, enz . De Turk/che regering heeft
ook in bet geheel geene geneeskundige wetten, waarom zich tot doctor en apotheker han opwerpen wie
inaar wil .
Men beoordeelt bier de deugd der apotheken naar bet
oantal en de grootte der in den winkel ftaande potten .
Van deze pronken gewoonlijk die, met bet opfchrift
Theriak. Vah AND R O nI A C H U S, Val) HIP I} O C R ATes, DIOSCORIDES, 99ITHRIDATESCnZ ., in dt
nabiiheid der veutters waar men ook dikwijls bundels
van kruiden, wortelen, bloemen, dieren en andere
rariteiten opgehangen ziet . Men heeft apotheken van
dertig, veertig, vijftig, honderd en meer potten . Naast
den winkel is zemeenliik een vertrekje met een fornuis
en een' distilleerketel, hetwelk bet laboratoricim verbeelclt . De flesfchen worden niet met kurk, inaar met
ka-
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katocn g'-itopt, wanneer de arts dranken voorfchrijft ;
hetgene niet alleen wegens de pestbefcnetting, maar
ook wegens bet aan den mond der flesch klevende katoen, gevaarlijk en onzindelijk is .
Naauwelijks hier aangekomen zijnde, kwamen zicli
verfcheidene apothekers in mijne gunst aanbevelen,
die zich zelve de beste noemden, en inderdaad ook
geenszins voor de minfte bekenl ftonden . Ik bezocht
llunne winkels zelf, om mij van de gefteldheid der middelen to overtuigen . In vele potten was gebeel niets,
in vele andere bedorvene medicijnen , in fommige weder
geheel andere dingen, dan bet opfchrift aanduidde .
Toen ik mijne verwondering hierover to kennen gaf,
antwoordde men mij, dat dit niets to beduiden had ;
men wist, bij bet bereiden der recepten, de medicijnen
wel to vinden .
SCHIPBREUK DER BIYSORE .
.!let fchip M fore , gevoerd door Kapitein D 0 n I E ,
verliet den I December I8 i8 de kusten van China, en
was tot Cochinchina, otntrent op I5° B ., gekomen,
toen een hevige florin uit bet noordwesten losborst .
Men reefde, zoo tang bet to houden fcheen, enkel bet
voorfte zeil in ; maar den 7 December werd de form
zoo hevig, dat men zich genoodzaakt zag, al de ove .
rige zeilen insgelijks in to hllen . Naauwelijks was dit
federt io minuten gefchied, toen de onderfte zeilltaugen, de top van den mast, de fcheepslantaarn enz . i n
zee geflagen werden, en men tevens befpeurde, dat
bet fchip een hoogstgevaarlijk lek had, waardoor reeds
zes voet water ingedrongen was . Al bet andere
werd nu ter zijde getteld en de ganfche manfchap aan
de pompen geplaatst, waar men echter alien arbeid
vruchteloos vond , daar na acht minuten het water reeds
tot 15 voet gerezen, en bet kanonnendek reeds half
vol flond, Thands befoot mend zoo veel van de manF a
fchap
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fcbap to reJden als mogelijk was, en zette de bcide
nog overgeblevene booten uit, daar de andere reeds
vroeger verloren gegaan waren . Om 9 ure des avonIs
was de breede trotter overboord, en Mr . w r AI Y s
kreeg last, zich daarmede na aan bet fchip, en wet
onder den wind to houden, tot de lange boot kon uitgezet worden . Maar bijna de helft der tanfchap, die
Mr . wr MY s bij ziclk had, begaf zich weder op bet
fchip , dewiil de boot door een' Foot tegen hetzelve
een groot gat kreeg . Slechts 7 Laskaren bleven bij
hem, waarvau een de opening in de boot, met eene
plank, poogde to ftoppen, en de andere bij de riemen
geplaatst waren . Daar de florin een weinig was gaan
liggen, was de lange boot 's nachts am ii ure op bet
punt van overboord gebragt to worden , en Kapitein
D 0 n I E riep w r m Y s toe, bet fchip zoo fuel to naderen als hij maar kon. Oogenblikkelijk hoorde men een
vreesfelijk gekraak, alsof een zwaar flak gefchut afgeichoten wierde, en ftraks daarop een luid gefchreeuw
under de manfchap . IJet fchip was geborften . Nag
hoorde men bet roepen van den Kapitein : „ W E M Y S !
,, kom zoo fchielijk gij kunt! " maar even zoo fchielijk
verdween ook bet fchip voor hunne oogen, en de geheele manfch ap ging naar den grond . Men zag niets
dan eene breode witte draaikolk in de zee, op de
plaats, waar bet fchip geweest was, en bet fcheen alsof random hen been de menfchen am pulp riepen . Maar
de nacht was zeer duister, en offchoon zij al hunne
krachten infpanden, am de boot daarheen to wenden,
van waar bet geluid kwain, nu op de eene, dan op de
andere zijde, konden zij toch Been enkel mensch redden . W E M Y S zag zich nu op de opene zee, zoader
cen' brok to eten of een' droppel vochts to hebben ,
noch iets , dat naar een kompas geleek . De manfchap
was van den arbeid zoo vermoeid , dat zij zich op den
bodem nederlegde en in een' diepen flaap viel, die tot
den volgenden dag duurde . Zij haalden toen bet zeit
op, en zeilden, volgens de rigting der zon, naar Pulo
Spa
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hctweil, zij ook den volgenden dag bereikten,
maar wegens de hooge branding niet konden landen . Due
dagen daarna kwanien zij to Pulo Ca adore, maar konden ook nicts, behalve eenige visichen, die zij tusfchen de rotten ving en, to eten bekomen, daar bet
vijandig voorkomen der inwoners hen wederhield, om
de boomen, die aldaar wasien, to naderen . Acht dagen later kwamcn zij to Tringano, en hun ganfche
onderhoud tot hier toe had beliaan in zeskleine befchuiten,
die cen der Laskcrcu bij zich had, en regenwater, dat
zij opvingen . De Rajah van Tri; gano herbergde lien
eerie maand tang zcer vriendelijk, en zond lien ver'volgens met cen klein ichip naar 1llalakka, waar zij den
23 januarij uSig aankwamen . Het verlies aan manfchap in het (chip II7 fore was de Kapitein, de Opperbootsnian,de derde en vierdeBootsman,wantw£MYs
was de tweede, en go Laskaren .
TREFFEND VERHAAL DER VIERItNDE[ITIGJARIGE SLAVERNIJ EN
GEVANGENSCIIAP VAN P. J . DUMONT IN AFRIKA,
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llians werd ik naar bet Bagno teruggevoerd en bij een'
flijptieen an geite'd . De Irabieren van den ganichen omtrek,
die den dood van den Bail vernomen hadden, kwamen, alleeu
om mij to plagen , bij mij , oin hunne bijien to flijpen. Zij
eiden zich met de voile zwaarte van hun ligchaam op den
fleen, oin mij her omdranijen to bezw .iren . Daarbijbgaven
2i1 mij vericheidene f'ehoppen met den voet en vuistflagen,
en fpuwden inij in bet gezigr . De regterarm, waarmede fit
alleen konde arbeiden , fmartce mij van vermoeidheid dikwerf
meer, dan de gekneusde linker . Hoe dikwerf wenschte ik
mij mijnen vorigen arbeid terug! Dan eerst had ik cenige
oogenblikken van verpoozing, wanneer mijne medeflaven hunne akkergereedfchappen fcherpten, dewiji een hunner mij
dan afloste. Na een jaar eindelijlt, wanneer mijne hand geheeld was, kreeg ik mijne aanfelliug bij dell veldarbeid
i; 3
we-
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weder. Mijn gebuur verligtte nfil den arbeid zoo veel ma
gelijk, waarvoor ik den bier en daar gemaakten bait naar
pligc met hem deelde, Ook werden wij federt den dood van
den Kail een weinig minder gruwzaam behandeld ; want de
wachters vreesden zelve voor flraf. Zij zijn voor elken flaaf
verantwoordelijk, en moeten ten minfte den kop of de ketea
des vermisten vertoonen ; anders worden zIj zelve zonder
form van proces onthoofd . De fcltuldige knielt tusfchen
twee Kubalen ; de een hoot hem de lans in de zijde, ea,
rerwiji hij dan uit pijn bet hoofd uitrekt, flaac de ander
lietzelve met cenen bouw af .
l}e bezwarendfle arbeid voor mij was in de Matamoren.
Dit zijn ontzettende onderaardfche korenmagazijnen, diefomtijds tot 8o voet diep en naar evenredigheid breed zijn . De
grond en de zijden zijn met planken en matten belcgd . Deze
ontzaggelijke groeven vult men zelfs tot 70 voet hoog met
koren, hetgene men dan toedekt met balken , planken en
macten, en eindelijk met aarde, op welke laatffe men dan
weder ploegt en zaait. Het koren houdt zich in tot 15 jaren in deze kuilen goed .
Wanneer de Scheilr zijn koren verkoopcn wil, moeten de
haven deze kuilen ledig maken . Ieder moet eeu' zak van 140
pond, 6 tot 7 wren ver, over bet gebergte drab-en . Paarden,
nienfcheu, muilezels en bufels, alle met koren beladen, trek .
ken dit voort tot -op den top van een' berg, wellts afhelfing
met marten belegd is, en dan flort iedcr zijde lading op de .
ze matten uit , van wasr dan bet koren van zeif den berg of
tot beneden in de vlahte roll . Ik herinner mij nog eenen
Itongersnood, die, v66r 18 jaren, in de Levant ontflond .
Van 6o dorpen lnoesten de flaven en bet vee, 3000 in getal,
godurende den tijd van n maanden lang, bet koren nit de
Macamoren tot op den laatflen berg brengen, en bet van daar
tot in de vlakce laten nedervallen. De graanhoop werd, ein .
delijk, even hoog als de berg . Wanneer wij op zekeren
morgen daarbij kwamen, was er nets meer van ce zien ; de
vlakte wemelde vat) kameelen, olifaaten, paardeu enz ., die
in minder dan e ; uren alles vervoerd hadden .
Sommige Haven gingen, om bun lijden tc eindigen, tot
den Muhamedaanfchen Godsdienst over . Men uaui bun de
ketenen af, bevorderde hen tot wachters, gaf hun vrottwen,
en 75 franken 's maands . ,'filet lot van cenen Renegaac, die
de

EENER VIERENDERTIGJARIGE SLAVERNIJ .

7

de wet van den Profeet gefchonden had, vervulde ons alle
met fchrik . Deze ongelukkige had ¢ jaren tang de wettett
van den Koran gevolgd ; op zekeren tijd lies hij zich ver .
leiden, om wat brandewijn to drinken ; hij werd ontdekt en
gefpiest . Gedurende de 36 uren van zijn lijden, bad hid
ons kermende, hem met een' fleen dood to werpen ; doch
2u1k een liefdedienst had ous bet leven gekost . Ook warett
de fla en zoo ver of van hem to betreuren, dac zij hem veel•
eer vervloekten, omdat hij zijn geloof verzaakt had .
Na en dan , wanneer de wachters in eene goede luim wa,
ren , riepen zij mij in de wachtkamer, en lieten mij vertellingen doen, waardoor ik darr eenige korenaren, fomcijds zelfs
brood en koffij kreeg . Dikwerf poogden zij mij cot aanne.
wing van hun geloof to bewegen ; ik hield lien dan zoo tang
tnogedjk op , totdat zij hoc eindelijk moede werden, en
1lunne vorige wreedheid wederom aan mij uitoefenden .
Vooral fpaarden zij gecnszins een paar Napolitaanfche
Geestelijken, die in den beginne hunter gevangeuis aitijd baden, dock zich eindelijk naar den gewonen voet van bet
Bagno moesten voegen . Er bleef voor deze ongelukkigen
niets anders overig . Aan viugt of loskooping is bier niet to
denl:en . Ik beb bier grijsaards gekend, die reeds 6o jaren
aldsar geweest wares, en gelaten den kogel afwacbtten,
die bun lijden zou e doen eiudigen .
Ook ik had thans 33 iange en bange jaren alle angften der
flavernij doorgeflaan, en elke hoop, elke gedachte op verbs .
fin- opgegeven, wanneer een zeer onvoorzien geval mij mijne
vrijheid wedergaf. Zeker Franschrnan, met name MANET,
had federt 5 jaren den Mubamedaanfchen Godsdienst, met
den naam A LI , aangenomen . Daar hij buskruid wist to bereiden, flond hij hij 0 s M A N zeer in guest, totdat hem de
lust bekroop, om do vrouwen van den Scheik door een venfler van hec Serail to willen zien . O s M A Nhetrapte hem
op de daad, doch veranderde do verdiende doodftraf, uit
bijzondere genade, in I5oo flagon, waarvan Iooo op zijnaehtern
fle en 5-o op do voetzolen nederkwamen . Daarop ontnam
hij hem al zijue bezitting, en liet hem alleen zijue wapenen
en eon paard. Vier maanden na zijne genezing vertrouwde
hem de Scheik zijn oogmerk, om den Dq van Algiers ce
overrompelen, en beval hem de vervanrdigiug van een' groo .
ten voorraad kruid cot deze krijgsonderueming .
F 4
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A L I M A N E T, zich zeer verheugende, eene gelegenheid
tot wraak to vinden, beloofde to gehoorzamen ; doch bedroog de waakzaamheid van zijn' Meester, zette zich to
paard, riep ons vaarwel in bet voorbijrijden toe, en leide
eenen weg van 120 uren, door bergen en woestijnen, even
zoo moedig als gelukkig af, then de Arabieren nooit anders,
dan met 2o of 3o gewapende leidslieden, durven onderne .
mien . Dit vermag de cooed, of liever de wanhoop!
M A N E T kwam bij den Be van Titra aan, wiens land aan
bet gebied van Algiers grenst, en hetzelve tegen de Kuba .
Zen befchut . Aan denzelven vertfed hij bet ontwerp van den
Scheik . De Be liet hem onmiddellijlt door zoo zijner folda .
ten naar Algiers brengen. De De , bet Opperhoofd van de .
zen Staat, rustte zich, op bet verkregene berigt, terflond
toe tot de ontvangst der Kubalen . De Be s van Oran, van
Konflantine en van Titra trokken den vijand tegen ; de beide
eerfle werden door de Zonen van den Scheik geflagen ; de
Be van Titra was gelukkiger ; hij omfingelde den vijand,
hieuw bet grootfle gedeelte neder, en maakte vole gevange .
men, waaronder ook de Zonen van den Scheik waren . Hij
was van oordeel, hun de hoofden to doeu afflaan, wanneer
een hunner hem voorfloeg, hen tegen Chris tenfaven nit to
wisfelen . Nu werd men onderling cens, en bet getal der
haven werd op Soo bepaald .
Wanneer wij in een onvruchtbaar oord moesten arbeiden,
ging ik doorgaans de laatlle nit bet Bagno, en daarentegen
het eerst, wanneer ik dacht, dat er wat to rooven viel . Juist
op den dag, toen de Scheik kwam om de Soo gevangenen
nit to zoeken, ging ih zeer vergenoegd vooruit, daar ilt op
een' rijken buit hoopte . Dit was mijn geluk ; want de Soo
haven, welke de Scheik reeds buiten bet Bagno aantrof,
werden order fleck geleide naar Titra gevoerd, alwaar de
uitwisfeling gefchiedde . Nadat beide Hoofden elkander op de
fchouders gekust hadden, werden ons de ketenen afgenomen,
en alleen voetbellen aangedaan, als bet teeken van onze dienst .
baarheid onder de Regering van Algiers. WUj werden gekleed en drie maanden gefpijsd, zonder dat wij behoefden to
arbeiden. Welk eene verandering! Warneer eindelijk de tijd
kwam, dat de Be aan den De van Tunis zijue fchatting
betaalde, werden wij naar Algiers gevoerd .
pe Chriscenen worden ieder jaar op nieuws gekleed . Deze
klee.
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kleeding beflaat in eene buis met eene foort van monnikskap
en eene broek, beide van wol, een hemd van tijk en rood.
lederen fchoenen, die doorgaans fleehts ecul' dag uithonden .
Tot voedfel kregen wij in de 24 wren twee zwarte broodea,
ieder van 5 oncen gewigt, en 7 of 8 flinkende olijven .
[let Bagno is in otrdcrfcheidene zalen voor 40 tot 5o man
algedeeld . Alwie geene plaats sldnar vindt, moet daarbuiten
op de trapper of op de piaacs blijven, leder flaaf moet bet
beroep nitoefenen, dat hij geleerd heeft . Daar ik er gees
verflond, moest ik de timmerlieden en arbeiders in bet Arfenaal helpen en fasten dragen . Des morgens, met bet aanbrelten van den dag, werden de namen opgeroepen en de arbeid
verdeeld, die des avonds ten 4 tire ophield . Wij hadden een
half nor vrij, om naar onze Confuls to gaan en onze loskoo .
ping to bevorderen . Deze bleven geeuszins in gebreke, otn
ors de overblijffelen van hunne rafel to doen toeltomen . Al.
vie ten half vijf ore niet in bet Bagno is, worth op de plaats
man een' past vastgebouden, alwaar bij den ganfchen nacht
blijven moer . Den tweeden keer krijgt hij flokflagen, en
moet den zwearflen arbeid in her gebergte verrigten . Wan .
neer een flaaf in de (lad of in bet Arfenaal op een' diefflal
betrapt worth , moot hij een' tijd tang eene keten met cen
blob dragen, dat iao pond weegt . De Christenflaven mogen
wvijn en brandewijn drinken, die in bet Bagno en bij de Jo,
dee to koop is . +)ok de witte M4zelmannen gebruiken die
zonder fchroom .
Het verd :ent opm^rking, dot juist in de 8 maanden, die ik
re Algiers doorbragt, alle Confitls zonder nitzondering gekerend warden . De flc , nsnteliik, wenscht van de vreemden
nu en dan lets ten behoeve van zij)n Arfenaal to bekomen ;
hij wendt zich din to, den ri ;ltlleu Jood. Deze wijst hem,
t2r bevredi ;-in .,, van zijne wenn!chen, op den Conful . De De
oncbiedt denzelvcn, liar hens kofij toedienen, vleit hem op
nilerlei ts - ijze, en v rzoeitt hon, aan zijne Regering to fchrijven . De Conful belooft hot, zonder her voornemen to hebben om dat to doen . De De verwacht met gednld de ltomst
van hot eer[le fchip der ratio . Daar hetzelve, natuurlijkerwvijze, het gewenschte voorwerp niet medebrengt, last bij in
2ijnen toorn den Conful voor zich komen, verwijt hem zijn
bedtog, fpuwt en flaat hem in het gezigt, en last hem ketenen . lntusfeheu bczorgt de ,food bet verlangde. De De
F 5
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fchrijft zulks aan den ijver des Confuls toe, felt hem op
vrije voeten , en doet hem kostbare gefchenken, met bijvoeging : ,, Had ik u niet geketend, dan hadt gij niet gefchre .
ven .' Met bet geld van den De betaalt de Conful den
Jood, die hem wederom rijkeliik vergeldt .
Deze Jood, met name B O U G I G N A C K, werd in zijn' win .
kel door een' Turk doodgefchoten. Zijn opvolger beet BA.
o aL. Des Zaturdags na den dood des .loods werden qoo Joden, mannen, vrouwen en kinders, door de Turkenvermoord,
en hunne bezittingen geroofd . Den volgenden morgen moesten wij de lijken naar de Baboluette-poort voortflepen, oni
ze to verbranden . Den volgenden Vrijdag vermoordden de
Turken den De , @mdat hij de Joden begunfligde. ALI-AD.
j A L I was zijn opvolger. Deze barbaar, die altijd dronken
was, vermoordde op twee Vrijdagen achter elkander 3 fla .
ven van zijn Serail, en hij zelf word eindelijk in bet bad
vermoord . Ook ziju opvolger werd, weinige maanden nadat
hij de ijzeren hand van Lord EXMOUTH gevoeld had,
desgelijks geweiddadig om bet ]even gebragt .
Deze Admiraal verleheen voor 41giers in Augustus i i6.
flij vorderde van den De de losiating van alle Christenflaven, en maakte zich sevens gereed, om de fad to bef hie .
ten . Wij werden, ten getale van Igro, waaronder een 30
Franfchen, naar een groot hol op den top des bergs van 111.
giers
gevoerd . Uit vrees voor opfand , had men ons geke,
tend . Van onze hoogte konden wij bet gevecbt zeer duide .
lick zien, en eindelijk ook bet verbranden der Turkfche vloor.
De woede en mishandelingen onzerwachtersverllerktenflechts
ons gebed voor de zege der Engelfchen , dewijl wij van hen
ooze verlosfing hoopten . Aileen had de Minister van den De
ons bijkans al onz en troost benomen, daar hij, buicen kennis van zijn' Meester, beval, ons alien de hoofden of to
flaan . Men kondigde ons de vrijheid aan . Wij drongen op
elkander naar de opening van het hol, waardoor eene groote
verwarriag ontfond, zoodat men met de onthoofding daar.
buiten if.ecbts langzaam konde voortgaan. Reeds g hoofdoia
waren gevallen, wanneer de Turken zelve ecuen hunner naar
den De zonden, om, zoo mogelijk, een e in .d e aan deze flab.
zing to maken . Dez.e gaf onmiddeilijk bevel, om ons alien
in vrijheid to ftellen. Dan, toen de bode terugkwam, lagen
er reeds 32 hoofden in het ftof. De haven weigerden, meer
bui-
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buiten to komen, totdat bet vreugdegejnich tier voorfie
hen onderrigtte, dac zij waarlijk vrij waren . Toen liepen wij,
met ketenen beladen, door doornen en ilruiken naar den oe.
ver, alwaar de &gelJche floepen ous innamen, en ik in bet
einde de ketenen afwierp, die ik 34, jaren tang gedragen had)
Wie befchrijft mijne verbazing, toen ik de gebeurtenisfen
der Franfche Omwenteling aan boord vernam ? Eerst dachE
ik, dat de Engelfchen met mij fpotteden . Eerst to MarJeillc
werd ik volkomen van de waarheid overcuigd .
Ik liet mij den langen baard afnemen. Mijne kin was 2
duim ]anger, dan gewoonlijk . Het was eene fmerigheid, zoo
verhard en met eene huid begroeid, die even hard was , dal
ik, eerst 3 maanden daarna, door gedurig wrijven en wasfchen, dezelve konde verdrijven . Aan den linkervoet heb
ik nog langen tijd een gezwel behouden, door de voetbellen
veroorzaakt, dat alieen 3 pond woog .
D U rI o N T werd door de Engelfchen naar Napels gevoerd,
alwaar de Franfche Conful, de Heer D E B OU R C E T, alterwegen voor hem zorgde . Van daar ping hij to fcheep naar
Il4arfeille, alwaar hij een' lotgenoot aantrof van L on, die
YS - jaren zijn medegevangene geweest was . D UMONT verzelde hem naar laatstgenoemde flad, en ging van daar name
Parijs, alwaar hij, op den 24. Januarij 1817, na eene afwezigheid van 35 jaren, aankwam .
UITTREKSELS UIT EEN WOORDENBOEK DER BESCHAAFDE
WERELD .

(Vervol

van bl. 38 .)

.[landelaar. Ann zijn land nuttiger dan een financier, die
bet uitmergelt, dan een edelman, die bet tot last is, dan
een gcestdrijver, die er duisternis <,'erheen werpt .
Hangen . Ecn fchrijver van ,, piegelingen, de onwederflaanbare neiging willende uitdrtf .cken van eenige menfchen tot
bet kwade, zeide : ,, Er 71'`n lieden, die reeds aan de gaig
hangen bij hunne geboorte ."
Hebzucht . Is eene drift, die tilt met bet vuur gemeen
Iheeft, dal zij in hevigheid toenecmt, naar gelangb hare voedingsmiddelen vermenigvuldiacc .
Hul-
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Hulde . Schuld bij verdrag, waarvan men dikwijls de voldoening aanneemt met hoogmoed, na met laagheid voor kwij_
ring geteekend to hebben .
Jagt . Middel tegen verveling, om den tijd to dooden in
bet ombrengen van dieren . „ Wat doet de Heer Baron op
bet land?" vroeg men . „ Hij jaagc bet groote beest, den
Tijd!" was bet antwoord .
Inflituut . Brandpunt van kundigheden . Vereeniging van
mannen, die een land bet meest tot mister verflrekken . Jam .
met alleen, dat fommige geleerden, onflerfelijk wordende,
een diploma nemen , om niets nit to voeren .
Klaarheid. Daar bet der waarbeid eigen is, tint zij zich
door klaarheid aankondigt , kon we! eens dat, war niet klaar,
Wet duideliik is, niet waar zijn.
Need. Heefc bet kleed van den armen gaten, dat van den
rijlcen heeft, niet zelden, vlekken .
Kokarde . Donder-afleider bij bet losbreken van revoluticvaire ilormen .
Koningen . Zoo zij hunne aanflelling van de volken hebben, verpligt, om de volken gelukkig re maken ; zoo van
de Goden, de Goden na to volgen .
Kruipen . Een adelaar vond eene flak in zijn nest, en vroeg
dezelve, hoe zij zich zoo hoog had kunnen verheffen? ,, Al
kruipende," was bet antwoord .
Lakkeijen . Na hunne meesters, de flechtfle der menfchen .
Toen in den hemel de engelen werden gefchapen, fchiep de
duivel de lakkeijen .
Laurier. Na den olijf de kostelijkfte boom . De onden
beweerden, dat hij voor den blikfem beveiligde ; thans trekC
hij denzelven aan .
Lie,cde, [a la FranFaife .] Gewaad der natnur, door de verbeelding geborduurd . Ineenfmelting van wrederzijdfche grilligheden. Vrijpas voor alle dwaasheden, die men begaan, en
voor alle zotheden, die men zeggen kan . Men heeft liefde
voor bloemen, voor vogelen, voor den dans, voor een' min_
naar, en fomtijds zelfs voor zijn' echtgenoor . Voorheen
kwijnde men, men verteerde, men ilierf van liefde ; tegenwoordig fpreekr men er over, men fnapt er van, men genies en dikwijls koopt men haar .
Liefde. (Tijdperken der) In de liefde der jonge fchoonen
zijn vier zeer onderfcheidene tijdperken, Aanvankelijk beminnen
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Den zij alle menfbhen : eerffe tijdperk . Vervolgens komt bet
gevoel op van hare kleine verdienite ; atsdan beminnen zij zich zelve : tweede tijdperk . Daarna ontvonkt zich in haren
boezem cen onhekende gloed ; atsdan beminnen zU, bemin .
nen veel ; maar zij weten niet, was : derde tijdperk . Eindelijk, bet kluwen ontwikkelt zich, de begrippen verhelderen ;
zij beminnen - iemand : vie; -de tijdperk .
List . Bedekte handeling , dock maar ten halve verborgen,
en daaront ligtelijk to ontdekken ; want nict dan kleine zielen, die daarvan gebruik maken .
Lniaard. Ilorzel in ecuen bijenkorf. Morgen, morgen is
altijd hot noodlottig nitf'el, waarmede hij zich in ailes moet
behelpen . Morgen komt, vergeefs! Hij omhelst altijd de
fchaduw voor de wezculijkheid, zonder to bedenken, dot alleen her tegenwoordige hem toebehoort, dot de toekomst
Dog Diet is, en het verledene niet meer beftaat .
tMaatfchappelijke Inrigting . Strijdig met de regels van do
tviskunde, otndat in dezelve doorgaans eene breuk meet is dan
bet geheel .
Iilachuavel. Zijn work is bet onderwijsboek der dwingelanden, om do volken to verdrukken, zoowel als van de
volken, die zich tegen hunne verdrukkers verzetten willen .
!Manifest . Publiek gefchrift, waarbij een vorst de redenen
van een gedrag openlelgt, dot hij niet voigen, en de voorne .
mens, die hij Diet volvoeren zal . Do Marltgraaf DE TORC1
zeide : „ Men is zoo ongewoon, waarheid in de Manifesten
aan re trefen, dot her beste middel, om de hoven to bedrie .
gen, ziju zou, altijd waarheid to fpreken ."
lWarionetten -feel. Verzatneling van 4rlequins en Pelichinellen, die danfen, elkander kloppen, en gekheden zeggen . Zie
Wetgevcnde Vergaderingen en Kiescollegien .
Dlelodranza . Treurfpel voor bet gemeeu . Woorden, op de_
coratien gefchilderd . Vierfchaar, waar de onfchuld altijd gowroken en de misdaad geflraft words, en derhalve geen ge.
trouw afbeeldfel van de werkelijke wereld .
1Mcrfckeneters . D . befchaafde volken hebben mede hunne
menfcheneters ; niec dezulke, wellte de lieden opddns verzwelgen, maar die hen langzamerhand uitzuigen .
1Mislukking . Val , welke ecn zot Schrijver joist daar doer
nederkomen, waar hij wezen moot, doch die her waar Ver .
Daft cone uieuwe fpringvec'r verfchalr.
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pfisflap . Dikwljls gevaarlijker dan een val .
MisverJland. Een reiziger flaat voor een' ftroom . Hij vraagt
aan een' boer, die aan den overkant ftaat, waar hot wed is .
Ann de regterhand," roept de boer. Hij gaat to water
,,
aan de regterhand en - verdrinkt. • De andere loopt toe, en
zegt : „Hou, ongelukkige! ik bedoelde Wet uwe, maar mijnc
regterhand ." - Hoe menigmaol heeft niet hetzelfde plants in
de Gefchiedenis, in de Zedekunde, in bet Regt, maar voor.
a l in de Godgeleerdheid!
Moed. Hot juiste midden tusfchen vermetelheid en laf .
held . De man van mood ziet hot gevaar, en wacht bet ; do
vermetele werpt er zich moedwillig in .
Nam ur. Hot modewoord bij uicnemendheid . Hot is toe .
pasfeiijk op alles ; bet antwoordt op alles ; bet geeft reden
van alles, en treedc op in de plaats van alles . Elk zal, op
zijue wijze, zeggen, wac de natuur is : bet is eene oorzaak,
eeu gewrocht, eeu verband, eene ge(leldheid, een good, eeu
kwaad, eene kunstdrift, een pligt, een gevoel, doch meestaf
eene ongerijmdheid . H ier treedt een wijsgeer van bet leerge .
iloelte, waar hij de natuur verkondigd heeft, om zijue kin_
deren to vondeling to leggen ; daar vernedert zich eeu ander
wijsgeer beneden de natuur, om ons to betoogen, dat er
niets verhevener is . Doze noemt zich hot middelpunt der
natuur ; een ander geeft voor, daarvan bet eindoogmerk to
zijn . De vrouwen van de groove wereld zijn, tot in hare
kleeding, of juister, tot in hare naaktheid toe, zoo ingeno .
men met de natuur, dat zij niets aan dezelve de voorkeur
geven, dan bet gemaskerd bal, de melodrama en de opera .
De natuur blinkt vooral uit in de kunfen . Een fchiider, een
beeldhouwer zal u zeggen, dat zijue beeeden natuur zijn .
De dichters roepen iederen oogenblik de natuur to hulp . De
zedeleeraars, de natuurkundigen verlaten nimmer de natuur ;
en elk weet, dat de geneesheeren en de fchrijvers bijna alt'ijd de natuur op zijde hebbeu .
Navolger . Die altijd wil navolgen, veroordeelt zich oin
achterlijk to blijven .
Neven . Zijn wij alien, in meer of min verwijderden grand .
Noodmiddelen . (Toevlugt nemen tot) Drie vierde van de
gezamenlijke jonge lieden en meer dan 6dn flantsbefluur weten, wat dit is. Zie Leeningen . Yrijwillige Giften . Kleer-

koa-
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koopers . Papierenmunt . Woekeraars . T/erkooping van Gemeen .
tegoederen . Banker van Leening . lIorgtogten, enz .

Nut. Een gemeen man in bet gevoig van een voornaatn
n:an . Men zeide van zekeren Akademist : „ Het verwondert
mij Met, dat hij in de Akademie eene plants heeft : men behoeft eene nul om veertig to fchrijven," (doelende op bet
genii van veertig leden .)
Oktrooi . Belasting, welke de financitle kleeren tot zulk
cen' graad van volkomenheid hebben gebragt, dat zelfs de
beesten hunne directe belasting opbrengen .
Onafihankelijkheid. Staat van den mensch, die niet onder .
worpen is dan nan de wetten, die geen flaaf is van der groo .
ten gunst, en geen martelaar van het gebrek .
Onbefiendigheid . Is dl!cwijls minder in de boedanigheid der
;ingen, dan we] in de wispeiturigheid van den geest geleset: ; en in dit opzigt, zoo als in zoo vele andere, befcbulcligt de mensch zich zelven, wanneer hij zich beklaagc.
Onderwijs. Eerfle behoefte van den mensch in de zamenle .
ving ; heiligfte verpligting van de maatfchappij jegens hare 1e .
den ; aangelegensc onderwerp van bemoeljing eener vaderlijke
regering .
Ongelijkheid . Driederlel in foort : ongelijkheid in ouder.
dom en kunne, ongelijkheid in verfland en temperament, ongelijkheid van rang en f}and . De eerfle is her werk van de
natuur ; de tweede ten deele van de natuur en ten deele van
de kunst ; maar de derde is eene louter menfchelijke inulelling .
Ongevoeligheid. Klavier zonder coetfen . dat derhalve geene
toonen kan voortbrengen . Ondeugd, des to meer verachtelijk, daar zij, de hartstogten juist tegenovergefleld zijnde,
op geen' van dezelve, ter verfchooning, zich beroepen kan .
Onmogelijkheid. (Veelal) niets anders dan bet voorwendfel
van bet onvermogen .
Onvolmaakt . Onze zeden, wetten, gewoonten, denkbeel .
deh, gevoelens, wiles is onvolmaakc, even als wij zelve . De
mensch ziet bet denkbeeldige land der volkomenheid Heeds in
de verte ; hij fpreekc er van , maar een onverwinnelijke tegen(land belet hem, er aan to landen .
Onwetendheid .
Daarvnn On drie foorten : niets weten ;
kwalijk weten datzenc, wat men weet ; en iets anders weten,
dan hecgene men weten moet .
Opvoeding .
Etn ige adel, die de menfchen onderfcheidt.
Her
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Het is alleen door de kinderen, dat men de volken volula .

ken kan . De opvoeding geeft daartoe de middelen aan de
hand, en de leibanden der kindschheid worden, in bekwame
handen, de tengels van bet flaatsbefluur .
Ouderdont . i enig geheim, dat de vrouwen onfchendbaar
weten to bewaren .
Parijs . De bel der paarden, bet vagevuur voor de man .
nen, bet paradijs der vrouwen.
Pasfement. Zijden of wollen band, waartnede men de livereiknechten verfiert en de verdienftelijke mannen beloont .
Pest . Plaag, welke alleen de befchaving verdrijven kan .
De Turken doen niets om zich daartegen to behoeden, zeggende lijdelijk to moeten zijn onder den wil van God ; en
hunne meesters zijn daarmede gediend . Geen wonder! want
zoo zij heden verflandig genoeg waren om de pest to beftrijden, morgen zouden zij de dwingelandij vernietigen .
Pleitbezorger. Kat, welke de gefchillen bijlegt tusfchen do
muizen .
(Het vervolg en

hot

hierna.)

MARIANNE.

(Een

erhaal Yan den Vrijhcer

C . B . V O N M I L T I T Z .)

E en jong Officier, die onder de zegevierende

Duitfche le.
gers diende en in 1814 naar Frankrijk getroknwas,bd
vond zich in den laten herfst met zijn regemeut in bet fladje
Locle (*), op bet Neufchatelsch gebied . Dit plaatsje, reeds
door zijne kunstvlijt merkwaardig, werd zulks den jongeling
nog meer door de zcnderlinge landflreek, die, zelfs in bet
herfstgewaad aanlokkend, in den bloefem . en bloementooi
van bet zachterejaargetijde nog oneindig bekoorlijker ziju.moest .
Om bet kruifen der troepeneolonnen to verhinderen, was

aan die, waartoe onze landsman behoorde, een fliltiand van
verfcheidene dagen bevolen . Met genoegen befleedde hij
deen la Chau -de-fosfds zijn bekende uurwerkma .
hers-ftadjes in bet priusdom Neufchatel.

(*) Locle
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dezen tijd, oni nu de donkere , met heerlijke dennenbos .
fchen begroeide, bergpasfen to doorkruifen, dan den ontzag .
gelijken, zeidzaam uitgetakten rotswand (*) to beklitn .
men, die, corenhoog en torenmatig opgeflapeld, dwars door
den weidegrond van een dal gaat, en bet oord in twee deelen deelt, waarvan bet eene even zoo door vruchtbaarheid
verrukt, als het andere, nan gene zijde van den rotswand,
door fleenklompen in eene vreesfelijke klippen-woestijn veranderd, bet oog van zich affchrikt . Tot geleider op zijne
togten Nam onze jonge krijgsman den zoos van zijn' buiswaard mede, een goed, vriendelijk mensch, dien zijne liefhebberij voor de natuurlijke historie, in geruste tijden, dike
wijls uren ver van bet fladje tot over de grenzen van bet
nabijgelegene Franche-Comte gedreven had . Veel wist deze
van de bijna ondoordrin -bare bosfchen van dic landfchap,
vol zeidzame planten, maar inzonderheid van de wonderbare
Jigging en bouw van een' molen (**) to verbalen , die dike
wijls bet doel zijner wardelingen geweest was . Diep , zeer
diep in de rots beeft de natuur aldaar eene laag uitgeboold,
in welker zwarcen fchoot zich over rnwe ileenen de watermasfa van een nabijgelegen meer met donderend gebrul nederflort en in den groud verliest . De menfchelijke kunst heeft deze
ligging zich ten nutte gemaakt , en , in drie verdiepingen boven
elkander, een' molen van drie omgangen z66 in deze opening
gebouwd , dac de wateren in iedere verdieping op een rad val .
len en bet drievoudig raderwerk in beweging brengen . De
koene bouw beantwoordde aan bet karakter des oords, welks
boomen, rotfen en dales, volgens bet zeggen des verhalers,
lets ontzettends hadden . Ja , de bezitter van den molen was
even zoo door zijne bijna bovenmenfehelijke flerkte als wildheid beroemd . Uit dies hoofde wilde de jonge uurwerkmaker tot geenen prijs er toe verthan, den krijgsman op een',
hnn(*) Door de inwoners Col-de-roche genaamd .
(**) De merkwaardige molen, reeds in Franche-Comte
liggende , bevindt zich aan bet meer EtaliPrcs, welks water
hij opneemt . De vloed verliest zich onder den grand , en
vormt een uur van daar de bron van eenen flroom, de Reefs .
Op de kaart van Neufchatel van den Heer D E M E R V E f IL Ev
is dezelve aangeteeken d .
M$NGELW. t°5~0. N0 . ? .
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hunner togten naar dezen molen to geleiden . Vergeefs beriep
de foldaat zich daarop, dat bet ganfche Franche .Comte zich
bereids voor de goede zaak verklaard had, en ten overvloede
van Duitfche troepen doortrokken en omfingeld was ; alsme.
de, dat de inwoners wegens de flandvastigheid, waarmede
zij bet eens gegeven woord gewoon waren to houden, wer.
den geroemd . ,, Alles waar ," zeide de Locler burger ; , maar
„ ik weet van goeder hand, dat juist deze molenaar zich
met de ganfche hevigheid van zijn karakter tegen de Duit.
„ fchers verklaard heeft . Bij hem worden nachtelijke za„ menkomflen gehouden, waar duizenden jonge Confcrits
„ zich laten vinden, die, uwen doormarsch voorbijiatende,
„ uic hunne fchuilhoeken to voorfchijn komen, in den mo .
„ len geld en wapens ontvangen, en dan langs fluipwegen naar
„ de Franfche croepen ijlen . Ja, zoo braaf en trouw dit
„ volkje ook is, heeft Loch de tuimelgeest bier en daar de
„ hoofden der landlieden verdraaid ; en de uwe kunnen van
„ geluk fpreken, wanneer in de digte bosfc'nen niet een nit
„ uw midden door bet geweer der oproerige boeren onvoor .
„ ziens nedergeveld words . En ik zou zulk een goed,
„ zacht beer, als gij u bij ons getoond heht, zelf in dit
„ gevaar brengen? Neen, daarvoor behoede mij God I"
Daarbij bleef hct, en de beden des krijgsinans waren even
zoo vruchteloos 21s de vriendelijke fpoc, dien bij zich over
de zamerkomst van vcr cheidene duizenden in cen' molen
veroorloofde, welke lantfe omfandigheid hij voor fechts eene
rhetorifche figuur verkiaarde . Toen beide eens tamelijk laat
van hunne wandeling terugkeerden, nam de Officier voor, den
volgenden dag, als bet regement liggen bleef, allden naar dic
oord to rijden . Met dit befuic legde hij zich ter ruste, en
hetgene hem cot hiertoe in de wezenlijkheid was ontzegd ge .
bleven, verfchaften hem, als ware bet bij voorfmaak, won .
derbare droomen . In dezelve werd hij naar bet hoogst romaneske dal van bet meer Etalilres geleid . Daar daalde hij,
nu in gezelfchap van den beruchten molenaar, die, met een
befloven gezigt en doornatten kiel, hem met eene harde vuist
en grimmige blikken in de ruifcheude raderen wilde afdrin .
gen, dan nan de zachte hand van een bekoorlijlt meisje, in
bet onderaardfche werk af, waar zij met een' waarfchuwen.
den vinger hem eene plaats op den bodem wees , die hij zich
wachten moest Lt Intr .-den . Beangfigend wierpen deze en
der-
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dergelijke beelden den jongeling op zijn eenzaam leger been
en weder, roen hij door een flerk ichudden aan den arm in
de wezenlijkheid teruggeroepen word . Bij her ontwaken
fond de Korporaal met her fchrijfboekje voor hem ; de zoon
van den buiswaard lichtte, en kon de tranen niet verbergen,
die zijne wangen bevochtigden . De order luidde, dat de Officier tot kwartiermaker gekommandeerd was en terftond op .
broken moest . Zoodra her den dienst gold, was onze held
dadelijk bij de hand . Inmiddels men de paarden zadelde,
kleedde hij zich aan, en zocht op zijne kaart de hem door
den Officier van den Ilaf aangewezene plaatfen . Her was in
Franche • Comtd , werwaarts do troepen, om nitgei rekter to
liggen, verplaacst werden, en was zijne kaart juist, dan
moest de rocsmolen in dat oord liggen . De droeve bilk des
jongelings, then hij deswege oudervroeg, bevestigde zijn vermoeden . „ Eerlijke ziel! "' riep hij, den jongeling omhelzende en de trappen affnellende, „ s ij zijc niet tot foldaat ge .
„boren . " „ Let op," voegde hij er bij , op her voorgebragte
paard fpringende, „ik vind in dozen molen een voortreffelijk
„ kwartier, en bij moec den man no- om vergiffuis verzoe„ ken." - „ God gave her! " zuchtte de bevreesde, en trad
in her hula terug, ccrwijl her kommando in de duisternis
voortdraafde .
Tot bier toe had de herfst nog immer met milde zachcheid
zijne heerfchappij gevoerd, en de jonge krijgsman, wiens
gevoelig hart ook zachtere gewaarwordingen niet vreemd waren, had met een verlangend helinwee de fcharen van bonte
woudzangers bemerkt, die, nit Duitschland komende, in de
laatile zonneblikken zich op booge disteiflruiken verzamelen,
vlijcig her karig voedfel zoeken, en vervolgens naar bet warmer zuiden fnelleu (*) ; maar nu begon de winter zijn regt
to laten gelden, en de fcheidende herfsc week voor den
woesten overwinnaar . De morgen verfcheen treurig en nevelig . Een wilde form loeide door de bosfchen, Inmiddels
eene dikke fneeuwjagt aanhield, en dated en bergen in her
wit
(*) Duizenden van fijsjes en distelvinken komen in den
herfst hier san, ledigen de drooge zaadhuisjes der distels,
waarom men hen Chardonnerets noemt, en vervolgen wijders
bunne reis .
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wit hleedde . Digter in hunne mantels gehuld , trok de gehelmde rniterfchaar voort, en geen vaderlandsch lied, gccn
vertrouwelijk gefprek vloeide van de vastgellotene lippen .
Tegen den middag was men op de beftemde plants . Ecn
paar wouddorpen, Cerneu en Pecquignot genaamd, wa en
voor de regementen beftemd, en de noodige fchikkingen voor
de inkwartiering fpoedig gemaakt. Doch, bij de gedurig
aanhoudende fneeuw en de flechte wegen, was bet onmogelijk, dat de bij de brigade behoorende batterij denzeifden
weg kou inflaan . De Oflicier inkwartierde daarom zijne manfchappeu, liet een' Korporaal terug, met last am de nankomuende volgens hot voorfchrift onder dak to brengen, en
fpoedde zich , flechts van een paar ruiters verzeld , am den
anderen hem opgegeven' weg over den berg Sarrazin re bezigtigen. Hij werd doelmatig bevonden, een der ruiters de
kanonneu to gemoet gezonden, en de andere aan den ingang
des wouds geposteerd, waar de wegen zich kruisten . De
Officier, die wel wist, dat hij van den Kommandant ongaarne nit zijne nabijheid gemist werd, reed weder paar bet
hoofdkwartier. Doch een bedriegelijk beeld mogt den eenzamen misleid, of bet voortftormende weder de wegen ver .
waaid hebben ; ton hij , na eenig voortdraven , random zich
zag, befpeurde hij, dat bet bosch, in plants van lichter,
donkerder werd . Hij bezon zich een oogenblik, en reed
vervolgens naar hot oord, in hetwelk hij bij bet heenrijdeu
bet fleenen kruis, met de drie torens van bet Spaanfche wapen gemerkt (*), gezien had ; maar vruchteloos. De boschduisternis greep, als met verlengde armed, immer geweldiger
om hem been ; de fneeuwjagt werd immer digter, en do
grand, in plaats van to rijzen, began to dalen . Er bleef den
krijgsman Been twij fel over aan de verdrietige zekerheid, dat
hij
(*) Hot Franche-Cornte behoorde voorinaals tot bet Roomfche rijk, onder den naam van Vrijheerfchap van Hoog Bourgondie . In deze hoedanigheid kreeg bet F I L I P S II, van

Spanje, van zijnen vader, It A R E L V. Frankrijk veroverde
bet in 1668 en 1674, en behield bet eindelijk ingevolge van
den Nijmeegfchen vrede. Vanhier dagteekenen zich, in de
wouden dezer landftreken, de veelvuldige fteenen zuilcn met
de drie torens van hot Kastiliaanfche wapen .
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,,ij verdweald was . Nog overleggende, war er bij den reeds
vallenden avond re doen was, vernam hij her kraken van
voetC.ap : n op den met dennenrijs bedekten bodem . Eene
hone mansgecinante, in geringe kleeding, met een' geweldi .
gen hefboom op den fcl ouder, grog hem op eenigen afftand
voorbi Onze held bedacht zich geen oogenblik om den
reusachtigen wandelaar aan to roepen, die hem dadelijk naderde . Op zijn vragen vernam hij, dat hij inderdaad den
regten weg verloren had . Wilde hij echter, floeg de boschman hem voor, met hem in den moles van her dal vernachten, dan kon hij morgen langs voetpaden nog bij bet regeiuent komen, vuor hoc opbrak . ,, floe beet her dorp, waar• toe de molen behoort?" vroeg de Officier . ,, flij ligt al• leen," antwoordde de min ; ,, men noemt hem den rots •
„ molen van Etallcres, or ik hen de tegenwoordige bezir .
• ter," \Vie was blijder dan de Ollicier, niet alleen eerie
goede herberg voor man en paard, maar ooh joist her zoo
zeer gewenselite zoo toevallig aangetroffen to hebben ! Wel
viel hem zijn droom en de hedenkclijkheden des jongen uur .
werkinakers nit Locle in ; en hoewel de molenaar joist niet
rooverachtig or uitzag, had toch zijne reusachtige gellalte,
zijn donkere blik een' minder bef'chroomden wel eenig wan .
trouwen kunnen inboezemen . Onze held lief den wegwijzer
vooruitgaau, en klom, daar her ingeflagen voetpad immer tl :ei,
]or bergaf ging, van het paard, dat hij bij de hand achter
zich leidde . Zoo volgde hij , vertrouwelijlt pratende, zijnen
tamelijk woordkarigen leidsman ; terwiji de fpitfe toppen der
boonlen immer hooger boven hem omhoog rezen, en de
n3akte, zwarte rotfen zlch immer ileiler en takkiger fchenen
to fpliiten,
Reeds donderden de wateren in de nabijheid ; men hoorde
her zuchten der raderen , her klapperen der werken, en weldra blonk een }ichc, gelijk cone vcrtroostende fter, den wandelaars to gemoet. No- ec :Iige rocstrappen, en men trad in
de enge behuizing, waar de eerfle zorg was, bet paard wcl
to bezorgen . De molenaar moist, naar bet fcheen, good niec
paarden om to gain ; derhalve lief de foldaat zuiks gaarne
aan hem over, betrad den beflraten vloer, op welken,
volgens bet gebruik aldaar, een groot our brandde, waarover , aan een' uit den fchoorfteen afhangenden ketting, eeu
ketel zweefde. Hoe aangenaam werd de jongeling verrast,
taen
G 3
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toen hens bier eene geftalte zijns drooms, een rijzig meisje
met bet lieffte gezigtje, to gemoet kwam, uit welker zwarte
oogen hartelijkheid, oufchuld en melancholie in wondervolle
mengeling tot bet hart des jongelings fprakenl Bevend noo .
djgde zij hem in bet met bakfteenen bevloerde vertrekje,
waar zij een' langen dennenfpaan, aan eene foort van ftandwafd vastgemaakt, aanftak, eu hem met eene zachte !tern
vroeg, of hij iets verlangde to eten . Onze jonge krijgsinan ,
wiens gevoelvol hart, door alle mogelijke verfchooning en
zachtheid, de eilende des oorlogs zelfs in een vijandelijk
land ocht to verminderen, word door den zathten, treurig .
zoeten toon dezer item op het diepst bewogen . De landtaal
volkomen magtig, trachtte hij in de eerf'e plaits bet lieve
fehepfel op bet minzaamst to troosten, en de reden van haren kommer en van de tranen op to fporen, die van tijd tot
tijd zich in hare fchoone oogen voortdrongen . M A R I A Nr E, zoo heette bet meisje, wederfiond de tooverkracht des
medegevoels flechts korten tijd, eci verbaalde, dat voor eeni,ge wren een troep vijandelijke jagers bier geweest was, die
hun verfcbeiden auks vee, den hoofdrijkdom des lands, gc*
dood, ja zelfs haren twaalfjarigen broeder, als een' Confcrit,
met zich voortgefleept hadden ; weshalve haar vader hen in
bet woud had nagefpoord . Zij zeivc was in eene rotskloof
mishandelingen ontweken ; maar nog in dezen nacht hadden
de vrijbniters gedreigd weder to keeren, en wanneer zij de
vergaderde Conferits, van wie men bun gezegd had, niet
gevonden hidden, zou haar broeder voor hare oogen doodgefchoten en de molen in brand- gefloken worden . Aan haar
eigen en hairs vaders noodlot had zij nog niet eens gedacht ;
inaar haar broeder was onfchuldig ais een kind, en, dit kon
zij bezweren, federt verfcheidene dagen was et geen Fransclr .
wan in den molen geweest .
De Officier, door hare fchoonheid en zijn medelijden evenzeer tot haar getrokken, als door de onmenfchetijke wreedheid dezer plunderaars verontwaardigd, beloofde haar op het
plegtigfte befcherming en redding, zoowel als bet leven
hairs broeders . De molenaar trad juist in her t'ertrek . Koel
en achterhoudend , gelijk -hij zich onderweg betoond had,
was hij ook thans, toen de Officier hem zljn leedwezen over
bet gebeurde betuigde „ Het is oorlog," zeide hij bitter
h gchende ; „ dan gelds bet regt van den fterkften."
,, Maar
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„ Maar ttw noon, uwe fchoone dochter!" riep de krijgs.
man , gemelijk over de koelheid des vaders . ,, Jim ! " ant.
woordde deze, „ willen zij hen flagten, dan zullen zij bun .
„ ne wrekers vinden ." MARIANNE weende van ontzetting
bij deze woorden ; maar de jongeling riep driftig : „ Neen,
~, zoo lang ik leef, dat zweer ik, zal noch uw' zoon, nocla
„ dezen eugel bier een haar gekrenkt worden ! " - ,, Hml
„ hm l " mompelde de vader hierop dof, en (loop weg . NIAR L A N N E bezwoer hierop den Officier, hen niet to verlaten .
Iiij herhaalde zijne betuigingen ; daarbij nam hij haar in zijne
armen, drukte haar hoofd san zijne borst, en liefkoosde haar
zoo teeder en toch zoo eerbiedig befchroomd , d at M A R I A N .
NE ten voile overtuigd werd, dat de vijandelijke jongeling
bet goed meende en geen erg in zijne ziel huisde . Gewillig
gal bet bekoorlijke meisje zich aan deze teedere, kuifche lief .
kozingen over ; en toes zij , niet zonder verbleeken , bet verhaal, hoe hij baar in den droom zag, had aangehoord, wierp
zij zich hevig aan zijn' hals, en riep fniltkende : " Ja, edele
~~ vreemdeling! ook ik wil u befehermen, en flechts over
„ mijn lijk zullen zij den weg haar uw hart vindent"
In eene hevige onrroering verliet zij bet vertrekje . De Or
ficier zag haar lang en peinzend na. Mar zij niet terugkeerde, be!loot hij, in wiens oogen geen flaap gekomen was, den
beruchten molen tocli eons to bezigrigen, dewijl hij er zich
nu in be ond . Het vuurwas uitgebrand, en de uitgaande gloed
deed avoutuurlijke gellalten tangs de wanden zweven . Aan
zijne zijde flond eene fmalle poor : open, die hij to voren
niet bemerkt had . lVatergeplas en bet ruifchen der raderen
plonk hem van daar tegrn . De Officier vond bier den ingang
haar bet onderaardfche werk . Hij ha :rlde den rog brandenden
fpaan uit de kamer, en wilde haar beneden . „ Waarheen?"
Monk bet dof, en in de diepte werd de molenaar met de
lamp voor de borst zi ; tbaar . ,, 1k wil bet werk bezien,"
zeide de Oflicier . „ Geduld !" was be, antwoord ; „ ik wil u
„ geleiden ." Thans was de molenear boven ; eene fcherpe
bijl dreunend ter zijde werpende, zeide hij, heimelilk grim .
lagchende : " Laat uwe label maar boven ! " - ,, Hij is mij
„ niet in den weg " antwoordde de foldact, onbeteuterd .
„ Goed, goed ! " zeide de ander ; ,, volg mij dan !"
Thans ginger zij een', nit ruwe rotsbrokken door de na .
tuur gevormden, door menfchenbanden bijna niet verbeterden
G 4
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trap af, wiens treden en zijwanden van den fluivenden wsterval dropen . Na tame!ij lang afdalen, zeide de molenaar :
• Nu zijn wij in bet onderaardlche werk . " - „ En wat
• ruischt onder onze voeten?" -- ,, Water," hernam gene
met een' grimiach, „ omtrent vijftig vademen diep ." Hij
draaide zich bij deze woorden on1, en king zijne lamp aan
een' balk . In dit oogenblik word aan den verlichten rotswand
de fchaduw eener hand zigtbaar, die met opgehevenen vinger,
fcheen to waarfchuwen . Eer de verraste jongeling vragen
kon, vatte de molenaar hem, als boertend, inn beide fchouders . ,, Zie nu wel ter dege toe! " grijusde hij verraderlijk,
hem digs van hot ontzaggelijke rid dringende, dat met zijne
druipende zwarte kleppen voor hen nederkletterde . „ Laat
„ mij los ! " riep de Oftcier forsch : „ ik wil niet digcer ." „ Ik geloof bet wel!" lachre de ander, hem met reuzen.
krachten oin bet midden des ligchaams vnttende, en hem omhoog hnudende, om hem des to geweldiger tusfchen de raderen to flingeren . „ Houd op I" riep eene item , „ of, zoo
,, waar God leefc, ik fpring voor uwe oogen naar beneden!"
Het Was MARIANNE, die, hare kleederen zameurapende,
reeds Karen voet op den glibberigen kant zette. De molenaar
liet den jongeling los, die met nitgetogene label hem wilde
doorboren . , Vergeef bet hew! " fmeelae de dochter ; „ want
• wij hebben berigt, dat mijn arme jonge brooder door de
• uwen is dood-efchoten ." Een vreesfelijk oogenblik! Smart,
wraakzucht en medelijden doorwoelden de gemoederen . MARIANNE herflelde zich bet eerst, gal Karen vader de lamp,
lief hem vooruitklimmen, en vol,de met den jongeling . Boven toefde ben een nieuwe fchrik . De vijandelijke jagers
waren terug, en hunne nafporingen vergeefsch geweest . De
knasp was ontloopen. In de bedwelming van den drank en
der gramfchap wilden zij zich ann de bewoners wreken .
Kloekmoedig verzette ouze held zich tegen deze toomelooze
betide. Vergeels was bidden en dreigen. Wreedheid en wel.
lustige begeerte vlamden nit aller oogen ; maar den eerflen,
die zijne fcheudige band niar bet doodsbleeke meisje uitltrek .
te, doorboorde des Olliciers label de borst ; ecu vreesfelijke
houw in bet hoofd ftrc!tre den tweeden op den grond . Thans
eerst, dear twee hunner kameraden bloedend voor hunne voeten lagen, bezounen zich de razenden ; thins eerst vernamen
.,ij de fleet van hulluen landsman en Officier, die hun met
vlaim .
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vlammende woorden hunne wandaad verweet,en bun, welker
gezigten hem wet bekend waren, zwoer, dat hij zonder ge.
nade zou doodgefchoten worden , die niet dadelijk den molen verliec . De dronken overmoed bednarde ; de jagers keerden tot hunnen foldatenpligt terug, en verwijderden zich oil .
verwijld . Toen vloog M A R I ANNE aan haars redders borst,
tranen flortende van dank en liefde. ,, o! Dat ik aanzienlijlc
„ ware! " riep zij verrukt ; „ dat ik zeggen mogt ; bier, ge•
„ liefde! mijn hart is her uwe!" - „ Is dat u ernst, lief
„ meisje?" riep de jongeling, de amen uitbreidende, , kom
„ dan aan dic hart, dat vrij is, en , van bet eerfle oogenblik
„ aan , u behoorde !" AI A R I A N N E narzelde een oogenblik, bevreesd naar Karen vader ziende, wien een traan her zoo tang
drooge oog befproeide. „ o ! Kom, kom, geliefde MARIAN„ NE!" riep de foldaat, op den toon der innigile liefde,
„ kom aan dit hart, dat vrij is, en u onuitfprekelijk bemint!',
Langer wederilond zij niet ; nan zijne borst gezonken, rust.
ten hare warme lippen op de zijue, en hunne zielen vloeiden
in elkander, toen donderende flagen de zwakke dear verbrij •
zelden ; naauwelijhs flortce zij in elkander, of musketfchoten
vallen door de opening, en de jongeling zinkt bloedend in
11 A R I A N N E S arm . Vergeefs onderrigt de molenaar de woe,
dend biunenilormende boeren , die den Inoordenaar van
den jongen E tI s T A C n .E warren gedood ;e !lebben, dat zif
een' onlchuldige hebben gewond ; dat de knaap, volgens her
zeggen der vijanden zelve, hun oncloopen was . Zij doorzoe.
ken bet ganf;,he huis, en dwingen eindelijk den molenaar, hen
in bet bosch to verzellen, waar zij hun fpoor willen-0volgen,
tot zij hen bereikt hebben . Intusfchell blijft MARIANNE alleen, met den doodelijlt gekwettlen geliefde in den fchoor .
Al1e zorg is vruchteloos ; zijn elude nadert, en hij blaast den
iaatflen adem onder hare kusten nit . Wie fchildert de wanhopige fulart der ongelut:kige! Vast drukt zij bet zwartgelokte
hoofd des dooden, zijne bleeke lippen aan haar teeder hart,
als wilde zij deszelfs koortsachtig kloppen voor eeuwig llui .
ten . Zoo vindt haar de aanbrekende morgen, door her woest
grdruisch van bet lediggaande molenwerk omringd . Eensklaps verneemt zij paardengetrappel, menfchenflemmen, -bet zijn vijanden, landslieden des vermoorden, zijne wreker; . Alen roept zijn' llaaln . Snel overziet MARIANNE
Karen toetland . Der tale onkundig, zal niemand hare tranen
is g
ge .
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Schimp en onteering, in alle geval fcheiding vast
geliefde, is haar lot . Haastig neemc zij een touwv van

feJooven.

Agn

den wand, flaat bet om bet lijk, en laac hetzelve in de laag.
1te verdieping van den molen afglijden ; met de lamp voor
de burst volgc zij . Met een' zachten tred beroert haar voet
de pleats, voor welke de fchaduw barer hand haren vriend

gewaarfchuwd bad . IJlings vliegt eene valdeur op, en out,
bloot den geheimzinnigen afgrond .

,, Ook de dood fcheidt
„ mij niet van u !" roept zij in de overmaat van fmart en lief.
de, omvat den ontzielde, blaast de lamp uit, en ftort zich
in den duisceren vloed .

VITGRAVING DER SPHYv$, BIJ DE PIRAMIDEN, IN EGYPTE .

D

e uitgravingen bij de Sph n , die de Heer C A V I G L IA
met de cnvermoeid[te volharding bewerkflelligd heeft, kun.
ne als de belangrijkfle zijner ver igtingen a ngem rkc wor,
den ,

en' zijn ten minfle door eene groote nienigre ontdek .

kingen van Eg ptifehe oudhedeu verzeld .
De

Franfche

Geleerden fcbijnen bij de aanwezigheid en

ander de befcherming der Direccoriale arm6een niets verder
gedaan to hebben, dan bet achterdeel van dic ontzaggelijk
gewroclic der beeldhouwkunst van de bedekkingen, die hetzelve tot dusverre omgaven , to ontblooten , en , zoo zij nog
eenige andere opdelvingen ondernamen , kunnen zij ten minfle
Ih hunnen arbeid niec verre voorwaarts gekomen ziin, ddar
de bovenfte hoogte van den muur, die nu ontdekt is, en de
Sph n

omringt, drie voet beneden de oppervlakce des zand9

begint, hetwelk aldaar den natuurlijken bodem des oords uitmaakt .
De Heer C A V I G L I A opende eerst een' diepen gang naar
de linker- of de noordelijke zljde, nabij den fehouder der fi4
guur ; maar, niettegenlleande deze opening van boven omtrert
twintig voet en beneden flechts drie voet breed was, werd
bet Loch voor de arbeiders weldra gevaarlijk hun werk voort
to zetten, dewijl bet zand door den wind telkens weder op
hen toe gedreven wend .
Hfj nam daarom bet befluit, zijne uitgravingen van voren ,
tegenover bet voorhoofd des beelds, voort to zetten ; en,
nadat bij bier bijna vier maanden gearbeid had, kwam bij,
met
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met den bijfland van 6o tot loo perfonen dagelijks, eindelijl ;
zoo ver, dat de ganfc .Ie figuur tot aan hare bafis open voor
bet oog daarlag .
Iliermede is nu als vaste daadzaak uitgemaakt, dat dit won .
derbare voortbrengfel der oude kunst nit dezelfde vaste rots
gehouwen is van welke men voormaals flechts aannam, dal
bet op dezelve rustte ; en, hoewel bij de uitgraving des eer •
ilen gangs duidelijk waar to nemen was, dat de buitervlakte
des onderliggenden ligchaams nit onregelmatig gehouwene
ileenen beflond, die zorvuidig zamengevoegd en met eene
roode kleur bedckt waren, bepanit zich Loch, gelijk men
thans uit het voorkomen der figonr over her geheel kan afnemen, dit gedee!te, als een produkt der metfelkunst en kun .
flige zamenvoeging, enkel tot eenige uitflekende plooijen,
die, gelijk men gelooft, cerst mar door de Roneinen aangebragt zijn geworden, en voor de buitenlinien van een' man .
tel of gewaad hebben moeten doorgaan .
Bet ligchaam des ontzaggelijken beeldwerks, op hetwellr
daarom ook de benaming flandbeeld niet toepasfelijk is, heeft
nu cene liggende houding, en de pooten, die insgelijks van
metfelwerk zijn, flrekken zich nit tot vijfcig voet van bet
ligchaam a . Brokken van den ontzaggelijken board zijn nog
onder aan de kin to zien, en in den kop der figuur is eene
holte, in welke de •pr ;esters zich zouden verborgen hebbe .n,
om hunne orakeis tot her bedrogen olk nit to fpreken . Ilet
aan,ezier der Sph r , hetwelk duidelijk den flempel der ph fiognomie van hct negerras vertoont, is door den tijd merke .
lijk nangetast , manr biedc thans nog cone zachte en zelf1
verhevene u,tdrukking ann .
De Sph :z ichijnt , her b-one cene gansch nieuwe ontdek .
king is , die rock , dnar do muur reeds drie voet on4er bet
zaud der ganfche viakte begint , zoo ligt to doeu was, door
eeu' muur omringd, die overal dertig voet van de figuur af.
float. Doze muur is van ongebrande rigchels gebouwd, ;naar
aan de binnenzijde met gehouwen fleenen belegd .
Van dozen muur danlt men in de hoofdplaats tegenover
de figuur hangs twee trappen, de cone van 32 en de andere
van 14 treden, near de diepere platteform af. Tusfehen de
beide trappen zi ;n & overblijffeis van twee altaren, die met
Griekiclle, manr genoegzaam nirgewischte, opfchriften bedekt zijn, to zien . In hot middeipunt der groote ruimte
tus-
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tusfchen de uitgefrekte pooten der Sph n flaac wederom
eene fteenen platteform of tempel, op welken een ontzaggelijk
granietblok van I .i voet hoogte, 7 voet breedte en 2 voet
dikte gevonden wordc . De voorzijde van dezen fleen, die
naar her oosten gekeerd is, bevat verfcheidene verfieringen
van beeldhouwkunst in basrelief en een fang opfchrift in hie.
rogl phen onder dezelve . Dit ganfche beeldwerk is van boven door den heiligen kloot, de Clang en de vleugelen be.
dekt . Twee andere cafels, van eene foort van kalkiteen,
flaan op iedere zijde der voorgemelde platteform, en zijn
op gelijke wijze verfierd ; men vermoedt, dat zij insgelijIts
tot een' tempel binnen de invatting van den muur , die her
heiligdom omringde, behoord hebben . De cene van deze ta.
fels is op hare oorfpronkelijke plaats gebleven ; maar de brokken van de tweede , die reeds omvergevallen gevonden werd,
bevinden zich cegenwoordig in her Britfche Muleum . Op de .
zelfde plaats werden ook verfcheidene brokken van leeuwen,
doch'van tamelijk ruwe fculptuur, gevonden en o nderfcheid .
de zich eene afbeelding van dic dier van her fjnfe fnijwerlt,
hetwelk aan den ingang des tempcls met de oogen naar de
Sph n toegekeerd fond . Aan den linker- of noordelijken
poor der groote Sph n
werden zijwaarts eenige opfchriften
met Griekfche lecteren ontdekc, van welke her eene op den
tweeden teen in tamelijk diepe lettereii hoofdaal :elijk her
woord 4rrianus behelst . Dit opfchrift is met zigtbare correctheid gekopieerd en herfeld geworden . Op den teen van
den zuidelijken poor worden nog eenige weinige woorden
gevonden, die tot eer van nARPOCRATES, MARS, HERnlEs en eenige onder de Romeinfche Keizers gefchreveR
fcllijnen .
Na onophoudelijke infpanning, in een tijdvak van tien mean .
den onafgebrokenen arbeid van her bovengemeld getal werltlieden , en gemaakte kosten van z8ooo piasters, werd tie Ileer
C A V I G L I A door de aldaar heerfchende oogkwaal aange .
tast, die hem noodzaakte, zijn' arbeid vooreerst to Taken,
en naar Ale andria terug to keeren .
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in a11e tijdvakken zijn gebruiken en gewoonten onder tie
menfchen heerfchende geweest, zoowel loffelijke en goede,
als van tegenovcr~;efteldeu acrd . Hec algemeene voorbeeld
heeft buiten twijfel daarop altoos den grootflen invloed ge .
'Vie zou in vroegeren tijd gedacht hebben, of bljna
had .
hebben durven denken, on ., bij bet afflerven van eeu' zij .
ner nabef'aanden, deszelfs floffelijk overblijffel op zulk
cone eenvoudige wijze, als thans Incest gebruikelijk geworden
is, ten grave to bezorgen ; in de verkeerde onderflelling, dat
men den overledenen eere aandeed met sene kostbare en om .
flagtis;•e begrafenis, wellte dili?wijls tentoonfpreiding van eigeue groutheid ten doe] bad, niet zelden tot zeer aanmerkelijk
bezwaar van huisgezin en familie? Men is alzoo voortge .
gain, op bet voorbeeld van anderen, zonder to bedenken,
of men in dezen pligtmatig, dan wel onberaden, handelde ;
totdat eindelijk eenige voorbeelden de min kostbare en eenvoudige wijze van begraven nu bijna even algemeen gemaakc
hebben .
Zoo was ook weleer bet doorgaande gebruik , om, behalve
al den plaatfelijken omflag bij de begrafenisfen, alomme aan
nabefteanden en vrienden, door rouwbrieven, bekendmaking van bet afflerven to doen ; waarop men dan, althans zeker wanneer de brief fchriftelijk onderteekend was, een' brief
van condolenntie terug ontving. Deze nu waren, even als de
mondelinge betuigingen van deelneming, fommige welmee.
nend, andere ]outer pligtpleging ; terwijl er intusfchen voor
de Iaatlte zoowel , els voor de eerfle, briefport moest betaald worden . Dit heeft natuurlijk ook at opmerking gebaard,
en is voorts aan velen, om verfchillende redenen , hinderlijk
geworden ; zoodat men eindelijk op de gedacbte gekomen
is, om ook dat gebruik of to fchaffen, en bet voornamelijk
bij eene advertentie in de krant to laten afloopen ; en, om
alverder bet ontvangen van condoleantiebrieven ganfchelijk
voor to komen, heeft men den, door gewoonte wel is waar
gewettigden, maar toch inderdaad zonderlingen, inval gekregen, om zulks openlijk bij dezelfde advertentie to verzoelten ,
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ken, dikwijls onder de zoo verkeerde betuiging, dac bet ont .
vangen van brieven van rouwbeklag flrekken zoude tot vermeerdering van droefheid . Hoe Du eene zoo eigenaardige gewoonte, als bet fchrijven aan ve .wijderde vrieuden, en bet
ontvangen van brieven van deelneming en vertroosting vau
hen, die dezelve op geene andere wijze kunnen betoonen en
mededeelen, niet alleeu zoo geheel afgefchaft, maar zoo ver .
regaande heefc kunnen iniskend worden, is mij altijd onbegrijpelijk voorgekomen .
Aiwie zulk eene reden voorwendt,
zou men waarlijk verdenken mogen, dat bet enkel to doen
is om briefport to lparen . Dar dan de zoodanigen zich bij
die verzoek alleen bepalen, zonder eenige reden aan to voe .
ren! Want, hoe toch zou bet kunnen zijn, dat he : de droefheid zou vermeerderen? Komt do condoleantiebrief van ie .
wand, van wien men reden meegt ce hebben, om to geloo .
ven, dat zijne betuiging van deelneming louter welitaanshal.
ve zij ; waarom toch zou dit de droefheid over her verlies
van een' waardigen nabeflaande vermeerderen, daar deze a1
of niec welmeenendheid dic ons verlies immers niet vergrooc?
Komt dezelve van een waar, opregt vrieud, van wien men
alien grond heefc, om to vertrouwen, dac zijue deelneming
hartelijk en welmeenend is, en die ons daarbij gezonde
troostgronden herinnert, gelijk dic Loch ook fchrifcelijk veel
geregelder, en met meerder nadruk en good gevolg, dan mondeling, gefchiedeu kan ; zal deze dan niec veeleer gefchikt
zij n, om onze droefheid to lenigen, etc balfem in onze wonde
to gieten, dan om onze fmarc co vermeerderen? -- Waarlijk,
deze gezocbte, bijkans had ik gezegd onchriscelijke, door
de meescen zeker zonder eenig nadenken gevolgde verklaring,
heefc tnij altijd ten hoogfte ongepast, om niet to zeggen ergerlijk, toegefcheuen . Immers (en daarop zal misfchien deze
en gene zich beroepen) al is bet, dac bet ontvangen van een'
rouwbeklagenden brief de wonde, als ware her, op nieuws
en wijder opent, en hot hart bij her lezen eener welgeftelde
condoleantie gefchokc words, zoodat zulks de craven uit de
oogen perst, (en geeft een milde cranenvloed niec reeds cone
weldadige verligting anti den beklemden boezem?) bet zal,
bet kan flier misfen, of de herlezing en overdenking derzelve
zal den geest weldra cot meerdere kalmce en bedaardheid terugbrengen .
Eigenaardiger kwam mij alzoo, v66r eenigen tijd, zekera
ad-
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advertentie voor van iemand, die, bet overlijden eener geliefde hnisvrouwe aankondigende, met vermelding van eigene
troostgrouden in zijne regtmatige droefheid, ten flotte ve .
klaart, dat hij verwacht, door de deelnemende brieven zijftej
vrienden, gelijk voorhcen, nog meerdere bronnen van vei .
troosung to zullen eriangen . Eigenaardiger ook, Dog zeer
onlangs, die van eenen anderen, welke, bij eeue opzettelijke
advertentie, zijnen vrienden den hsrtelijkften dank betuigt
voor de, in foorigelijke treurige omftandigheid, van rondont .
Ine ontvangene blijken van deelneming, opbeuring en troost .
Weg dan, mijnc Landgenooten! met zoodanige even on .
gerijrode als ongepaste verklaring, beleedigend voor ow gevoel zoowel, als voor opregte vriendfchap, broederlijke l ief.
d e en christelijk geloof!

DE VEROVERING VAN AMIENS MET HAZELNOTEN .

een Spaansch Veldoverite , werd met
een leger den aanhangers der Ligue tegen de Hagenooten to
help gezonden . Hij befloot in 1597 l4miens door overrom .
poling to veroveren . Te then einde zette hij in een' ftikdon .
keren nacht fchildwachten uit, die al degene moesten aan•
houden, welke op den weg naar .1miens waren . Hij zelf us,derde de flad met Soo man, die hij in alle hoeken verftreoi,
tie. Dertig anderen , als boeren en boerinnen verhleed , en
met zakken en korven beladen, moesten naar de ftad gaan .
Zij hadden drie wagens bij zich, waarvan een in de poort
moest flilhouden, en wel zoo, dat men dezelve Wet dadelijk
weder kon digrfiuiten . Op een' anderen waren zakken met
hazelnoten geladen. Men maakte in de poort een' van deze
zakken onbeniorkt los ; de noren vielen er nit, en de bur .
gers, die aan de poort de wacht hadden, gingen aan bet rapen . De vermomde foldaten vielen dadelijk op ben air,
fioegen hen dood, of verdreven hen . De buiten verborgent*
5oo man kwamen iomiddels toefchieten, en drongen in de
flad . Zij maakte :' zich zonder Inoeite meester van dd poort,
de wallen, en eindelijk van de geheele ftad .
.l O R T O- C A R R E R O,

kN

EEN KRACUTIG WOORD TOT NADENI.EN,
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EEN KRACIITIG WOORD TOT NADENKEN .

Een Engelsch Aartsbisfchop vroeg een' vermaarden Tooneel-

Hoe komt hec, dot wij Geestelijken, in weer„ wit van de groote en ware onderwerpen
die wij be~, handelen, zoo weinig , maar gij heeren op bet tooneel met
a , uwe verdichtfeien zulk een' grooten indruk maakt?" - .
,, Daardoor, Mijnheer de Aartsbisfchop !" was bet fnedig
antwoord, „ dat wij Tooneelfpelers van verdichte dingen
„ als van ware,/de beeren Geestelijken, daarentegen, van wa .
„ re als van verdichte fpreken ."
fpeler :

„

DE EIKENBOOM EN IIET RIET.

l1et dal is als bedekt met mijn gebroken loten,"
Sprak tot den Noordewind een reuzige Eikenllam
,, Heeft uwe magi dan nu mijn' wisfen val befloten,
„ Terwijl zij 't buigend Riet in boar befcherming nam ?"
„ Ik zwoer," zegt Boreas, „ de trotschheid to verneren
,, Van hem, die mijn geweld, als gij, fleeds wederflreeft .
Ik zal uw' trotfchen kop in 't flof terug doen keeren,
,, En fireelen 't nedrig Riet, dat voor mijn wetten beefr .
„ Leer ,daadlijk voor mijn magi gewillig nederbukken,
Of' ik go voort, uw' Dam en wortels los to rtikken
„Neen!" roept , met fierheid, de Eik ; „'k veracht uw dwinglandij I
0 't Is mooglijk, dot ik vall' ; maar nimmer built ik mij !"
„

1Vaar het

Fransch.

W. v. B .

DE ADEI,AAR EN DE SLAK .

floe komt gij toch zoo hoog ?" vroeg de Aadlasr aan een Slap ,
Die 't toeval hem deed zien op een' verheven' tak .
„ We], vriend!" zei 't Slakje, door 't zich boog,
r Al kruipende komt men omhoog ."
„

Hoe vele Slakken vindt hij niet,
Die aan bet Hof rondom zich ziet !
ITaar

het

Franschh

SY . v. B .
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LEVENSSCHETS
VAN DEN HEER
PIE

TER

STINS

TRA,

Rustend Leprnar der Doopsgezinde Gemeente to Fret .
neker, en Li(l van den Raad dier Stad.
Door
1\11' . J . WV . D E CRANE .
p I E T E R S T I N S T R A werd den 16 December 174 7

arlingen geboren uit een deftig gefacht, aldaar in
llooge achting, vooral door de geleerdheid en braafheid
van twee verdienItelijke mannen, G O 01 T J E N S T I NS T R A (*), eenen beminnaar der oude Letteren en
fcllranderen Arts, die de Geneeskunst met bijzonderen
voorfpoed uitoefende , en deszelfs Broeder, j 0 A N N E S
S TINS T R A, Leeraar bij de Gemeente der Doopsge .
Einden, eenen der grootlle mannen onder de voortref .
felijke Godgelecrdcn van dat Kerkgenootfchap .
De eerstgenoemde was de Vader van onzen S T I N •
S T R A, A N N A 1\I O U T E R ZI)ne Moeder ; zi;nde hij llet
vijfde kind nit dat gelukkig buwelijk, en wel de derde
Zoon, die i :tcr no ,, door eenen vicrden gevolgd werd,
wel .
to H

(") I,'OOITjL` Of 4,ot'TIIIIfS S ;, 1 :\TSTRA Was in d'
Criel ;l'u e en Ronreinfche Letterkunde eeu Leerling Van TIa' .
IIEMST 7Y:FIUis en PETROS wESSELING, en in de Ge=
neeskunde. vooral van w, w . M L, I s . Flij brags onder deze enn
andere Leermeesters ncht jaren door aan de Iloogefchole V
Franeker, en verkreeg toen aldaar den 13 Junij 1731 de .:
rang van Doctor, na hat verdedigen eener zeer gehrezen ,~
Ver'laudeling r-,, flu u mulierrrnz mevIlrus .
i;.IT_.NCI'Lw •
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welke echter reeds in zijn negtnde jaar overleden is .
De 6udffe der Zonen , s I M O N , bet vaderlijk voorbeeld
volgende, wijdde zich der Geneeskunde, en heeft die,
na loffelijk volbragte fludien, roemrijk in zijne geboorteflad uitgeoefend tot aan zijnen dood, in 1785 . De
tweede Zoon, W I L L IA 1'! , koos bet voorvaderlijk bedrijf, den Koophandel, en vestigde zich vervolgens
daartoe to Amfierdam ntet eenen gewenschten uitflag.
Doch in den derden Zoon, onzen P I E T E R S T I NS T R A , deed zich de neiging kennen, om de voetflap.
pen van zijnen voortreffelijken Oom na to volgen . Op•
gevoed in den huisfelijken kring, onder bet naauwlettend toezigt eens kundigen Vaders, en aangewakkerd
door den genegenen raad des Ooms, leerde hij de be .
ginfelen der oude talen, op de Latijnfche fcholen van
de plaats zijner geboorte, tot op zijn twaalfde iaar .
Toen was bet, dat de vermaardheid des geleerden
E R N S T tV I L L E M HILT, die, Fries van geboorte,
en to Franeker in de fcholen van V A L C K E N A E R en
S C H R A D E R gevormd, door keurige taal- en dichtkunde, fljnen fmaak, en zeldzame bekwaamheid in bet
onderwijs beroemd, thans Rector to Alkmaar was,
bet befluit deed nemen , den jongen S TIN S T R A , in
bet voorjaar van 1760, derwaarts to zenden, er. aan
bet huisfelijk opzigt en onderwijs van den Heer III G T
toe to vertrouwen .
De hooge verwachting hiervan werd vervuld, zod
niet overtroffen ; en tot in latere jaren fprak S T I Ns T R A veel, en nooit dan met bet levendigst gevoel
van erkentenis, over dezen zijnen Leermeester, en
hetgene hij aan hem verfchuldigd was . Ruim twee jaren, echter, had dit geluk hem flechts mogen gebeu .
ren, toen 's mans zoo ontijdige dood, in den zomer,
des jaars 1762, den fchoonen loop dier vorderingen afbrak . De jongeling keerde nu naar bet ouderlijke huis
terug, en genoot nog, gedurende een jaar, to Harlinten bet onderwijs van den daar toen nieuwelings beroepenen Rector VALEMTIIQUS SLOTHOUBER .
In
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In Herfstmaand van 1763 kwam S T I N s T R A aan de
Hoogefchole to Franeker, waar hij aan de beoefening
der talen en voorbereidende wetenfchappen den tijd
van vier jaren befteed heeft ; doch ondertusfchen in
Wintermaand des jaars 1764 zijnen braven Vader verloor, in den ouderdom van 61 en een half jaar .
Hij hoorde bier de Lesfen van de toen beroemde
1-loogleeraren ; van L . C . V A L C K E N A E R, in de
Griekfche Letterkunde, totdat die in den Voorzomcr
van 1766 naar Le den vertrok ; van 1 . S C H R A D E R,
in de Gefchiedenisfen en Romeinfche Letterkunde ; van
S . H . MANGER, en vervolgens van j . H . v E RS C H U I R , in de Oosterfche Talen en Oudheden ; van
N . IJ P E IJ , in de Wisk unde ; van A . B R U G M A N S ,
in de Wijsgeerte en Natuurkunde ; van H . C A N N EG I E T is R , in het Regt der Natuur ; voorts van ir .
V E N E DI A, in de Kerkelijke Gefchiedenis ; en , bij bijzonder onderwijs , in de Natuurlijke Godgeleerdheid
van P . C O N R A D I, wiens Zoon, A . J . C O N R A D I,
reeds to 4lkmaar bij H I G T zijnen medeleerling en huisgenoot, hij nu ook onder zijne Akademievrienden telde .
In bet laatst van dit vierjarig tijdperk, in Slagtmaand
des jaars 1766, to AmJlerdarn gekonlen, ter viering
van hct huwelijk zijns Broeders , W I L L E M S T 1 N S T R A,
maal.te hij reeds den eerf}en dag kennis met L A u R E N S
V A N S A N T E N , destijds nog aan bet Athen um aldaae
ftuderende, en door dezen, weinige dagen later, met
j E R O N I M 0 D E B O S C H, naderhand als Geleerde en
bevorderaar van geleerdheid zoo bijzonder vermaard en
geacht . Voorts, door vroeg invallende en langdurige
vorst opgehouden, den Winter van 1766 op 1767 to
Am/lerdam doorbrengende, maakte hij met deze beoefenaars der oude Letteren meer en meer kennis en
vriendfchap .
In Herfstmaand des zelfden jaars 1767 begaf nu s T I N
S T R A zich naar Amflerd im, om aan de Kweekfchool
der Doopsgezinden zi ;ne Godgeleerde ltudien to vervorderen . En nu werd de vriendfchap tusfchen hens en
H a
den
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den Heer D E B 0 S C ft deeds naauwer, en hunne ver-

keering meer ge!t)eenzaam . V A N S A N TEN was juiSt
naar de Le dfche Hoogefchole vertrokken .
Toen S T I N S T R A den Heer D E B o s c H, die ruim

zeven jaren in ouderdom vooruit had, eerst leerde ken .
lien , had deze zijne ftudien aan bet Athena:um, en den
kring der Collegian bij B u it BI A N en andere Hoogleeraren reeds afgelegd, was reeds verre gevorderd in de
Latijuiche LetteKkunde, had verfcheidene proeven gegeven van zijn poetisch talent, en begonnen naam to

krijgen bij de Geleerden . In het Grieksch , evenwel, was

bij nog zwak, en klevende in de eerfte beginielen . De
beide Vrienden, door gelijke zucht tot uitbreiding hun-

ner kunde gedreven, begonnen weldra gemeenfchappe-

lijke oefeningen, op vaste en gezette tijden in de weelc
des avonds, waarin een of ander Latiinsch Schrijver of
llichter, of eenig fluk van Letterkunde, door hen be-

handeld werd . Met hartelijk genoegen erken :le de Heer

S T I N S T R A altijd, van then kant bij deze oefeningen
groot voordeel getrokken to hebben van de meerdere

kunde aijns Vriends ; terwijl hij wederkeerig dezen, door
onderri ;t en oefening in bet Grieksch, behulpzaam en

van nut was geweest . En ook bij deze herinnering
deed hij gaarne, met zijne gewone nederige befcheidenbeid, opmerken, dat de leerling, binnen korten tijd,
zijnen onderwijzer verre is to boven gellegen .

De bijkans dagelijki'che verkeering aan bet huis van

den

1-jeer

D E B o s c H brags S T I N S T R A in nadere

kennis met lieden van geleerdheid, i'maak en talenten

met den Oom, de Broeders en andere nabeftaanden en
vrienden van I) E B o s c ii ;
11 0 0 F T , G z . ,

met den Heer G E R R I r

die echter weldra, door eenen al to

vroegtijdigen dood, in \Vintermaand 1763, aan zijne

Vrienden en de Letteren ontrukt werd ; met den Advocaat C A L K 0 E N, den Advocaat TI . T E M M I N C I{ , den
Heer K E M P E R en anderen, en vooral met den beroemden JAN H E L V E T I U s, nlet wien en den Heer Dr,

EOSCH
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s c hij vole avonden en halve nachten op eene zeer
aangename wijze doorhragt .
Deze zoo vertrouweli ;ke verkeering en gemeenfchap
met n F L o s r , door geenerlei toeval gefloord „heeft
voortgeduurd, zoo lange S T I N S T R A zich to -Imfler.
dam onthield . En hij brags hier drie voile jaren door,
om zich in de Godgelcerae wetenfchappen to oefenen,
onder zij Lien voortreffelijken blce lverwant , den geleerden 11 F E R F 0 0 S T E R B A A N , ;fe iert 1761 Hoogleeraar
hij de Kweekfchool der Doopsgezinde Gemeente . Deze,
wiens R-loeder, G R I E T i F S T I N S T R A, de Zuster
was van den Geneesheer c o o I T J E'N S T I N S T R A, en
van den Leeraar J O A N N F S S T I N S T RA, . had zelf
ook, van jongs aan, zijne (ludien irgerigt volgens den raad
en onder toezigt van deze zi ne beide Oomen . Die foort
this, en de naanwe verwantfchap,
van gelijkvormighe
gevoegd hij 's mans uirflckende geieerdheid en bekwaamheid, deden zijn onderwijs en opleiding voor onzen
S T I N S T i A dubbel diLrbaar zijn . Hij maal:te daarvan
ook cen vliitig gebruil, ; en . mede de lesfen b ijwonen.
d e van den I-Ioogleeraar bii de Remonitranten A . A . V A N
D F r, if F r It S C H, bereidde hij zich under o 0 S T E RBA A N tot zinc toekomilige bellemming van Chris .
tenleeraar .
In bet eertle jaar hield hij , volgens gebrnilc bii de
Kweekl'ehool , cene Cratio de Historiae Ecclefiasticae
cognitioneTheologo in p ;rimis neces%aria, en eerie an lore
En

de rieglccto rostra aerate Theologiae /l~idio , et de ol , tiiuo

mall rc/'arcicndi modo , die , om zaken , taal en uitvoering, goedkeuring vvcr vierven .

Ook leverde hi.) cede

Disfertatio P/jchologica, de Irleis,dmplieibres rnenti hiemanae non innatis, Vetum acgii/ tis . In bet vervolg

legde hij zich toe on bet prediken, waarin hij zich ook
gedurende de vacantien to huis onder zijnen vermaarden
()om oefende . In den Ilerfst d ,-, s jaars 1770 werd hij
Proponent, en verliet in Slagtnzaand Jmjlerdam .
Kurt hierop tot Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeen°.c tie ratier.cr ber ~epen, maakte h .j in het begin des
F{ 3
j :1aiS
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jaarS 1771 eenen aanvang van zijnen dienst . Hier vond
hij, behalve andere kennisfen, de meeste zijrer Leermeesteren weder ; terwijl, genoegzaam gelijktijdig, de
Heer E V . WAS S E N B E R G H, met wien hij ook aaI1
& Akademie bier reeds was bekend geweest, van Deventer herwaarts tot Hoogleeraar in de Griekfche Letterkunde beroepen was . Dan, bijzonder hoot hij met
den Hoogleeraar J . H . VAN S W I N D E N, then hij bier
aantrof, eene naauwe vriendfchap, de bran eener alter .
gKnoegelijktle en leerzame verkeering gedurende bijna
vcertien jaren ; na welke bij zich daarvan, door bet bee
roep van dezen waardigen Vriend tot Hoogleeraar aan
bet Athena;u.t>a to 4mflerdam in den jare 1784, met
jeedwezen verttoken vond .
Naauwelij .ks twee jaren later fcheen wet de gelegend heid geboren, om deze aangename betrekking met den
}-leer VAN S W I N DEN , en tegelijk die, nog oudere, met
den Hcer J E R . D E B o S C H, niet llechts to vernieuwen, maar duurzaanl dan to onderhouden, toen de
Beer S T I N S T R A zelf, in Maart 1786, tot Hoogleeraar aan de Kweekfchool der Doopsgezinden to Im/ferdam, in de plaats van zijnen hooggefchatten Leermeester en Vriend 0 O S T E R B A A N (*) , beroepen werd .
Doch, in we6rwil van den fterken aandrang van meer
dan 66nen kant , en bet hartelijk verlangen van beide
zijne , zoo even genoemde, beste Vrienden, kon hij niet
be(*) O O ST E R B A A N had zich laten bewegen de opvolger
in bet Leeraarsambt to Harlingen to worden van zijnen Oom
JOANNE S S T I N S T R A, die hetzelve had nedergelegd . Deze geleerde man heeft nog vier jaren de rust genoten ; zijnde
den 8 Januarij 1790 overleden, in den ouderdom van 81 jaren . Zoo hinge beeft her en O O S T E R B A A N en onzen S T I NS T R A nog mogen gebeuren, den ver[landigen Leidsman Van
bun beider jeugdige iludien, als den harcelijken Wend van
hunnen meergevorderden lceftijd, to bebouden O o STE RB A A N heeft zijre ragedachtenis met eene Lijkrede gevierd,
welke echter Diet is uitgegeven .
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befluiten dien post aan to nemen, maar verfchoonde
zich daarvan beleefdelijk .
Reeds voorheen zeer gehecht aan de plaats zijner woaling, werd hij dit nu hoe langer hoe meer ; zoodat hj
zich, gedurende al zijn overig leven, zeer zelden, en
niet dan voor cenen zeer korten tijd, meest om zijng
bloedverwanten to bezoeken, van dezelve verwijderde,
en federt den jare 1773 nooit weder in Holland geweest is .
S T I N S T R A leefde gaarne in den kring van zijn H uisgezin ; in dien zijner Vrienden en Belkenden ; in flille
Letteroefeningen ; bij zijnc fchoone Boekverzameling ;
voorts in de waarneming van zijn Leeraarsambt .
Niet lang na zijne i :owst to Franker was hij in bet
huweliik getreden met Mej ufvroaw N E F L T J E s C H E. L1, 1 N G W 0 U , die, hem na weinige jaren door • den dood
ontvallende, eenen Zoon en eene Dochter naliet . Ten
tweeden male huwde hij, in den jare I7"4, met Mejufvrou W A A L T J In w IJ B F N G A, die nu als weduwe
zijn gemis betreurt . En deze echt werd gezegend wet
drie Zonen en ddrie Dochters . Als een gelukhig Vader,
heeft hij het genoegen gehad van al zijne kinderen voorfpoedig to zien op wasien, alle aan de zorgen der opvoeding volkomen beautwoorden, alle tot gewenschten
(land komen, en van zich in kindskinderen to verblijden . AlIeen deoudlleZoon,GOOITJEN STINSTRA,
die, ais Geneesheer to Harlingen, den naam en den
roem zijns Grootvaders verlevendigde, is vOGr den Vader, in i$ia, ten grave gedaald .
Gezellig van aard, niet ongenegen tot geestige, foms
wel cenigzins fcherpe, fcherts , maar zeer beleefd en
befcheiden in taal en gedraging, was s T I N S T r A een
aangenaam lid in den kring der verkeering ; terwijl zijne
fchranderheid, juistheid van oordeel, ffine fmaak, uitgcf}rekte kundigheden, en daarbij ziin verwonderlijk Icvendig geheugen , zijnen omgang belangriik en leerzaam
maakten .
Dit laatstgemeld talent toch , cen levendig geheugen
11 4
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en bijzonder vaardig herinneringsvermogen, bezat hij
in zulk eene mate, als hoogst zeldzaam aangetroffen
wordt . Dit vermogen, in den aanleg hem natuurlijk
en reeds van jongs aan eigen , was door oefening zooda,
pig verlterkt, zoo veelomvattend, zoo wis en zoo
vaardig geworden , dat bet bij elk eene verbazing moest
verwekken, die zelfs door gemeenzaainheid naauwelijks
verminderde . Het ffrekte zich tot de geringile omflandigheden , die anderen gewoonlijk ter naauwernood opmerken, of althans weldra geheel vergeten, zoowel
als tot gewigtige zaken nit . Zoo kostte bet den Heere
s T I N S T R A geene moeite, dagen, weken, ja maanden
terug, de dagelijkfche menigvuldige veranderingen van
weder en wind op to noemen, of zelfs die gelteldheid
op eenen bepaalden dag, al was het jaren geleden, zoo
die flechts lets bijzonders had . Even gemakkelijk en
vaardig noeinde hij den juisten dag van geboorte, hawelijk, overlijden, ja allerlei eenigzins aanmerkelijkQ
levensomftandigheden van honderden, zelfs van d ezul.
ke vaak, tot welke hij naauwelijks eenige betrekking
had . De openbare gebeurtenisfen, gedurende zijnen
leeftijd, herinnerde hij zich tot in bijzonderlieden, op
jaar en dag, met de namen der plaatfen, waar voorge .
vallen, en de namen der voornaamfte perfonen, daarin
betrokken, zoowel als hunne verfchillende bedrijvela
en handelingen, en de uitkowften daarvan, alles met
eene verwonderlijke juistheid . Het fcheen alsof hij
nooit lets vergat, en alsof alles, gewigtig en gering,
zich, in een onverbrekelijk verband van gelijktijdigheid
en opvolging, fteeds voor zijnen geest vertegenwoor,
digde.
Zulk eene zonderlinge begaafdheid parende met een
fielder veritand en fchrander oordeel, beftuurd door
eene fijnziftende naauwkeurigheil, heeft S T I N S T R A
in zijne letteroefeningen eenen baogen trap bereikt van
juiste en vaardige geleerdheid . I-lij had eene bij uitnemnendhei .i grondige en riike kennis van de talen der
Griekeu en Roineinen, en even zoo van de Engel .
fcbo,
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fche, waarmede hij reeds in zijne eerfte jeugd begonnen

was,,ook desgelijks van de Franfche . Hij was zeer
gemeenzaam bekend met de beste Schrijvers en Dich •
ters in al deze talen, bij welke hij in de laatfte jaren
nog de I-loogduitfche voegde, waarop hij voorheen
minder prijs fl:elde .
In al wat voorts tot Letterkunde en Wijsgeorte behoort, -en in verfcheidene takken van Natuurkundige
wetenfchap, was hij zeer bedreven ; ook een keurig
liefhebber der Muzijk . De groote juistheid, waarmede
hij altijd gewoon was, de, tot iederen tak van kennis
bijzonder behoorende, eigene bewoordingen, namen en
onderfrheidingen, zelfs ,, aak in meer dan Gene taal tevens , to bezigen in zijne gefprekken , en de daaruit
vloeijende rijkheid zijner denkbeelden en uitdrnkkingen,
getuigden van zijn diep inzigt in dezelve .
Niet minder merkwaardig was zijne uitgeftrekte 13oe*
kenken,nis . In allerlei vakken waren hem de beste en
ook de zeldzaamfte werken, in derzelver waarde en
aanmerkelijke biizonderheden, meestal met de letterkundige gefchiedenis van derzelver fchrijver of uitge .
ver, bekend, zoowel als de verfcheidene uitgaven,
met jaar , plaats en drukker .
Overeenkomltig deze kennis , heeft hij zich ook eene
keurige en rijke Boekerij , tot zijn gebruik en vermaak,
Reeds verzameld, daarin tot kortv66r zijn einde voortgaande, en dezelve met de uiterfte netheid en zindeliikheid verzorgende .
Als Godgeicerde zich , gelijk gezegd is, naar de
veorbeeldcn van zijnen Oom en van zijnen Leermeester gcvormd hebbende, behaagden hem bij voorkeur,
in dat vak van befchouwende en beoefenende kennis,
de Engelfche Geleerden, vooral van het elude der zeventiende en van de eerfte helft der jongstverloopene
Eeuw . Doch, onbelemmerd door cenig menfchelijk
gezag, voor zich zelven vrijmoedig denkende, en groote waarde hechtendc aan eene, door geleerde hulpmiddelen `e elgefterl .te, uitlegkunde, grondde hij zijne ernIi
ili .
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itige overtniging van de waarheid des Christendoms,
en van deszelfs verhevene zedelijke ftrekking, op het .
gene hiJ als de Leer der Openbaring, na zorgvuldig
onderzoek, meende to mogen aannemen . En van deze
overtuiging droegen zijne keurig opgeftelde en grondige
Leerredenen de kennelijke blijken .
Zijn Leeraarsambt heeft hij dertig jaren bekleed . In
Lentemaand des jaars i8oo maakte hij zijn voornemen
bekeed, om hetzelve neder to leggen ; doch het liep
aan tot den laden van Oogstmaand, eer hij met eene
plegtige Leerrede affcheid van zijne Gemeente nam .
Nu feheen het, aisof S T I N S T It A, in ftille, ambtelooze rust, voor de zijnen, voor zijne geliefde letteroefeningen, en de verkeering met zijne Vrienden alteen zou ]even . Dan, weldra werd hij, nogrtin dat
zelfde jaar , in de plaats van zgnen overledenen Bebuwdoom en Wend, den in roem en acbting grijs geworden' Franeker Geneesheer G E O R G I U S coo rW A N S, tot Medecurator der op nieuws ontluikende
Friefche Hoogefchool benoemd ; en, bij opvolgende
vverandering, twee jaren later tot Voorzitter van dat
vernieuwd Collegie, waarin hij den Heer Mr . A . J.
C O N R A D I, den Wend zijner vroege jeugd, nu tot
Ambtgenoot kreeg, verkozen, hee€t hij then cerpost
van Bezorger, bij den feeds toenemenden bloci der
Akademie, bekleed, tot aan hare zoo onverdiende ver
nietiging
g in October 1811 .
Ondertusfchen was de Heer STINSTRA in 1807
nok tot Lid van de Maatfchappij der Nederlandfche
Letterkunde to Le den verkozen .
Bij zoo groote geleerdheid en bekwaamheid had men
mogen wenfchen daarvan duurzamer vruchten to oogften , door fc1 riften , die tijdgenooten en nakomelingen
zouden hebben kunnen leeren . Doch S T I N S T R A
heeft noon jets uitgegeven . Eene zorgvolle, omzigtige naauwkeurigheid, zoo bezwaarlijk to voidoen, ell
to nederige waardering vats zijne eigene bekwaamheden,
fchijnen hem daarvan zoo zeer weerhouden to hebben,
dat
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dat bet als tot een beredeneerd beginfel geworden was,
niet to fchrijven ; waartoe ook welligt de oiuflacdrglteden des tijds, lange zoo weinig uitlokkend voor gron .
dige geleerdheid, iets zullen hebben toggebragt .
Als Burger was S T INS T RA een warm Wend zfts
Vaderlands . Opgevoed in de gelukkige dageu van rust
en welvaart , gevoelde hij to meer bij bet geniis de groote waarde derzelve ; gevormd in den kringr van verf andige voorftanders der vrijheid van bet Gemeenebest,
was hij van hunne grondbeginfelen doordrougen . In
de afwisselende lotgevallen, die hij itelepfd heeft, . nam
hij harrelijk deel , door 's Lands rampfpoed diep getroffen, door de uitzigten op gunftiger toeftand wel weder
opgebeurd, maar ecliter over de onzekerheid meest zeer
bekommerd, en vurig wenfchende om rust en vastheid .
Doch nimmer verkoos hij, bij de veelvuldige veranderingen van zaken, dadelijk deel to netnen it) eenige
bemoeiiingen . En bet was eerst in lateren tijd, dat
hij zich de benoeuiing liet welgevallen lot Lid van den
Raad der Stad Franeker ; Gene waardigheid, welke hij
tot bet einde zijns levens bekleed heeft ; gelijk ook die
van Curator der Latiinfche Scholen, federt eene lange
reeks van jaren, met bijzonder genoegen .
Ilii bezat eene gczorde ligchaamsgefteldheid, welke,
federt hij van de kinderziekte , nog ten tijde zijner Akademifche ftudien to Franekcr, gelukkig berfteld was,
maar zelden door ongefteldheid van eenig belang is gefloord . Tot in ziinen vergevorderden ouderdom heeft
hii ook Reeds dezclfde helderheid van geestvermogens
behouden, en bet onbelemmerd gebruik ziiner zintuigen, met uitzondering aileen van eenige hard hoorigheid .
Doch in de twee laatfte jaren deed zich eene allengskens toenemende verdooving en krachteloosheid in de
linkerhand, vervoigens in den arm en in die zijde be •
fpcuren, welke, meer en meer van lust,eloosheid vergezeid, hem in den jongften Nazomer veelal bet huis
died houden, ell zijne anders gewone w-Andelingen ftaken . Ointrent het begin van Wijnmaand werd hii door
konrt
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lzoortfen aangetast, verzwakte daardoor allengskens,
en werd bedlegerig ; waarop van tijd tot tijd herhaalde
aanvallen van zenuwberoerte volgden , onder welke hij
eindelijk, na een geduldig lijden, bezwijkende, op den
Wen vale Wintermaand des jaars 1$19 zachtelijk ont .
fliep, in den ouderdom van 72 jaren en 2 dagen.
Bij alien, die hem gekend hebben, zal hij steeds in
gedachtenisfe en achting blijven, als een man van on .
,geveinsde godsdienttigheid, groote braafheid, ftrenge
eerlijkheid , bedachtzame voorzigtigheid , en een naauNvgezet geweten .
IS HET VOORVAL, HETWELI{ EVANGELIST LUCAS„
IN ZIJN E VANGELIE ,

( H . VII :

36--50.)

VER-

HAALT, HETZELFDE MET DAT, WAARVAN

(H .
XXVI : 6-13 .) MARCUS (H . XIV :
3-9 .) EN JOANNES (H . XII : 1-S .) ?

MEN BERIGT VINDT i ;IJ NATTHIEUS,

-Vat bet onderzoek dezer vraag, (Loe vreenid bet
fchijnen moge) in weerwil der vorderingen, welke de
uitlegkunde der gewijde fchriften, in de laarfle jarell,
gemaakt heeft, nog geenszins overtollig is, bleek ons
onlangs, en wij werden overtuigd, dat hierover, hoe
openlijker hoe beter , nog vw>el eens een kort woord gezegd mogt worden . Wij geven daarom bier het volgend
beknopt betoog, dat de voorgeftelde vraag een volftrekt
ontkennend antwoord eischt .
In al de , in het hoofd dezes , geftelde tekiten, worrt,
door de Evangelisten, verhaal gedaan van eene zooge .
noemde Halving, welke de Heiland onderging van eene
vruuw, die, terwijl hij, op een gastmaal, aan de tafel
lag, onverwacht een welriekend vocht over zijn hoofd,
of voeten, of wel over beide, uitilortte, en die voeten met haar hoofdhaar afdroogde ; waarbij drie van die
Evangelisten tevens melden , dat de naam des gastheers
SInMON was . Niemand zal nu tegenfpreken, dat dit,
in
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in den eerlten optlag, bet voorkomen heeft van bet verhaal eens zelfdcn voorvals to zijn, door alle geboekt,
cn dat cr, op Zich zelf, zelfs lets vreemds is in bet
denkbeeld, dat twee onderfcheidene vrouwen, beide
op een vriendenmaal, op onderfcheidene tijden en plaatfen, en echter beide ten huize van eenen man, wiens
naam S I aI O N Was, juist hetzelfde aan den Heiland
verrigt hebben : en, kwatne er dus, in de verder verhaalde bijzonderheden, bij de onderfcheidene Evange .
linen, niets verl'chillends, dan van klein belang,voor,
men mop dan in scene bedenking nemen, oni de voorvallen voor dezelfde to houden . Maar wie nu die verdere bijzonderheden oplettend overweegt, ziet zonneklaar, dat daariu tegenftrijdighedenvoorkomen, welke
volftrekt dwingen, otn verfchillcude voorvallen to ondcrit,:ilen .
\V'ij willen niet breed opmerken , dat zelfs datgene,
iictwelk oppervlakkig, in de onderfcheidene verhalen,
als overeenttemnicnd voorkomt, niet gelieel eensluidend
is , zoo als , bij voorbeeld , dat, , bij L U C, A S , de gas,,]jeer s i at o id geen' bijnaam heeft , daar M A T T H tE u S
ell at A R c u s hem dien van den Mclaatfchen geven, dat hij , volgens L U C A S, een Pharizeir is, waarvan
niets blijkt bij de anderen , - dat, volgens L U C A S ,
de vrouw fchreit, en j E Z u s voetcn net tranen bevochtigt, waarvan JOANNES zoomin, als nrATiI IE u s ell MARCUS, weten ; terwijl bet, bij den
eerstgemelden dezer drie, geene trtslen, maar bet uitgeftorte gererig vocist is, hetweik de vrouw over de v(,,-ten gegoten had en vervolgens afdroogde , enz . \ \1j
zullen beflisfender punter van verfchil aanwijzen .
hooreerst : de plaats , waar het verhaalde gezegd wordt
gebeurd to ziin , is niet dezelfde . 1\I A T T II JE u s ,
MARCUS en JOANNE s noemen uitdrukkelijk Betha^li 5 ; en iat was , niet alleen volgens MAT T H zE u s , H .
XXI : 2, AT ARC U S, H . XI : 2, en j0ANNEs, H . XI :
i en ;o, maar nok, hetgene meer zegt, volgens L uC A S zelven, II . X ; go en XIX : ;c, eeti v?ek. 11laar nu
Z e' t
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zegt dezelfde L U C A S , H. VII: 37, dat de door hem
verhaalde zalving des Heilands in eene flad gefchiedde .
Ten andere : de aanwijzing van tijd is verfchillende .
Volgens MATTHA US, MARCUS en JOANNES,
viel bet voorval onbetwistbaar op een' der laatfle dagen van 's Heilands leven, indien niet volkomen zeker
op den zesden'dag v66r zijnen dood ; daar L U C A S bet
in de vroegere geffchiedenis van,T E z u s plaatst, en wel,
zoo het fchijnt, nog in den leeftijd van JOANNE S
DEN DOOPER .
Ten derde : de vrouven

zijn volflrekt dezelfde niet .
s noemt uitdrukkelijk 111 A R I A, de zuster van
L A Z A R U S en 1\1 A R T H A . Deze kan de boetvaardige
zondares bij LUCAS onmogelijk zijn ; I . omdat, volgens alle uitleggers, de benaming van zondares eene onttichtige aanduidt, - omdat, uit bet zeggen van den
Pharizeer, (L U C . VII: 39) ten duidelijkfte blijkt, dat
zij, als zoodanige, openlijk bekend was, en omdat men,
wegens de uitdrukking, vs . 47, hare zonden, D IP. VE ^
LE WAKEN,zijn haar vergeven , zich geen gering denkbeeld van hare voormalige verkeerdheid fchijnt te kunnen maken ; welk alles flrijdt met bet hoog gunftig gevoelen, hetwelk L U C A S eigen verhaal (H. X : 38-40)
elken lezer, wegens MARIA, heeft ingeboezemd . -Men zou bier kunnen bijvoegen, dat bet onbeflaanbaar
is met alle redelijke onderflelling, dat j E z u s deze M AR I A, zoo zij voorheen openlijk losbandig geweest ware, immer, als bijzondere vriendin, zoo zou onderfcheiden hebben , dat j o A N N E S (Ii . XI: 5.) van haar ge :
tuigen kon, dat de Heiland haar, en haren broeder en
zuster, liefhad. - Maar ziet bier, 2, iets meer afdoende . J O A N N E S geeft die getuigenis, wegens j Ez u s goede gezindheid omtrent deze vrouw, op den
tijd , toen hij L A Z A R U S opwekte. Dit was nu flechts
kort v66rdat zij hem zalfde . Zij zoude dus, federt die
groote gebeurtenis, welke op hare, als uiterst gevoelig befchrevene, ziel den diepflen indruk had moeten
maken, zeer haast, van eene heilige, en 's Heilands bij •
zonJ oA N N E
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zondere vriendfchap waardige, me flechte moeten ge .
worden zijn , indien L U C A S bier, zoo als al de overige Evangelisten, bet voorval to Bethanie bedoeld had.
En geen van die overige zou iets van hare flechtheid
laten verm®eden, maar alle haar, in tegendeel, als
de altijd beminnelijke, die ook nu des Heilands voor .
fpraak geniet, doen voorkomen ! Welke onwaarfchijn .
lijkheid ! - Doch , 3 . Volgens L U C A S verhaal (vs . 39)
onderitelde de gastheer s IM O N, dat JEzus de vrou*
niet kende . 11aar hoe was die onderlleliing mogelijk f
zoo L u c A S waarlijk bet gebeurde to Bethanii verhaale
de ? S I M O N woonde dan zelf in dat vlek , zoawel als
T, A Z A R U S en zijne zusters, en hij was met deze ge •
meenzaam : want L A Z A R U S zelf was een z~ner gas°en, en MARTHA diende : (J O A N N . XII : 2+) en echt ;:r hem zoude 's Heilands gemeenzaamheid met dat
huisgezin onbekend geweest zijn! Hij zoude Diet geweten hebben, wat, zoo onlangs, tusfchen J E z u s
n de zusters, bij des broeders opwekking, in bet openbaar was voorgevallen ! (J O A N N . XI .) Hij zoude hebben kunnen denken, dat J E z u s 111 A R I A niet kende !
Wie kan zich dit diets maken ?
Zullen wij bier nu nog meer bijvoegen, en tegen bet
door ons beftreden gevoelen redekavelen uit bet geheel
verfchillend berigt, hetwelk L U C A s en de andere Evangeliefchrijvers geven van hetgene op de zalving des Hellands volgde? Zullen wij doen zien, dat bet een en bet
ander verhaalde niet gelijktijdig gebeurd, -- dat de onderfcheidene gefprekken niet to zelfder gelegenheid kunnen gehouden zijn ? - Neen ! Wij geloovetl niet, dat
iemand dit nog kan behoeven .
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I.
Oportet varium habere vitae genus .
CELSUS .

.11'1aakt men een' onzer bon-vivants opmerkzaam op
bet nadeel, hetwelk hij zijn ligchaam doet, zoo is bet
antwoord gereed : Medice vi ere, pesfrme vivere : naar de
oorfchriften der Doctoren to leven, is een ellendig le .
en, waarin men, voor bet verdriet van geftadig aan
ten' lastigen leiband to loopen, zich niets verwerft,
dan bet voorregt, om wa-t eer ziek to worden dan een
ander, en wat ]anger oud en dram to zijn .
Hoewel meer door liefde voor eerie welvoorziene ta4
lel, dan door liefde voor de waarheid gedreven, hebben onze Epicuristen (dit mogen wij niet ontveirzen)
de zaak goed bekeken, en eene gevaarlijke dwaling dui .
delijk opgemerkt . Zij hebben zeer will gezien, dat ieinand, die zich gebeel overgeeft aan de zorg en leiding
van Eskulaap , veel overeenkomst heeft met een kapoen,
hetwelk, door eene zorgvuldige huismoeder, in een
naauw en donker hokje wordt opgefloten , om vet to
worden . Het Unig onderfcheid, hetwelk tusfelieu
beide gevangenen plaats grijpt, is , dat des laatl' en beftemming is, om een vet, maar kort, des eerften, oni
een lang, maar fchraal ]even to leiden . Schraal, nice
alleen met betrekking tot bet eigenliike maagvoedfel,
inaar met opzigt tot alien ander, en in bet bijzonder tot
let zielevoedfel . Want de mensch is, zoowel als
een haan, oorfpronkeliik beftemd tot een werkzaam en
genotrijk leven . taartoe moet hij in zijn gebeel blijven, en moeten zich al zijne krachten kunnen ontwik .
kelen . Wanneer men derhalve een' mensch eerst be,
rooft van alles, wat niet volftrekt tot zijn beflaan noodig is, en vervolgens hem binnen zoo naauwe perken
befluit, dat hij noch voor- noch achteruit kan, gees
lid
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lid durft verroeren, geene enkele beweging maken,
zelfs ziin oog niet ten hemel flaan, uit vreeze van geft
vaar, maar onophoudelijk, als bet kapoen naar zijn
etensbakje , flrak voor zich been moet zien naar bet
lang levee, wat biijft er dan voor hem over, dan een
kapoenenbeftaan ?
En dit is zijn lot, indien hij zich onvoorzigtiglijk
binnen bet traliewerk der gereeskunst Mat opfluiten .
Zij omringt hem met voorfchriften van doen en laten,
zoo veel in aantal, zoo weinig in beteekenis, en zoo
moeijelijk in de uitvoering, dat hij de helft van zijn leven behoeft, om ze zich eigen to maken, en de andere
helft, om ze niet to vergeten . Elke flap, dien hij
doet, wordt hem afgemeten, elke bete broods, elke
aardappel hem roegeteld . Wat zijn de gevolgen? Bezoek die haven van H giaea, en gij zult bet weldra
bemerken . Ziedaar Chlorus. Wat ziet de man er Meek
en verwezen uitt Welk eene onrust op zijn gelaat!
Staan zijne zaken flecht ? Is ziine vrouw ziek ? Vreest
hij bet ergfte ? Dat niet ; maar hij heeft dezen nacht
op zijn' rug gelegen en benaauwd gedroomd, -- een
bewijs van zwaarbloedigheid, van verftoppingen . Hij
zal ziek worden . Zijn doctor zal bet niet vatten . Hij
zal fterven . -- En wat kijkt die andere donker! Hoe
bedrukt ! Bijna tranen in zijne oogen ! Is hem eene fpeculatie mislukt ? Hem is erger onheil overkomen . Hij
is op zijn gewoon klokje, to vergeefs, naar de beste
kamer geweest .
Is het dan niet goed, gerust to flapen, en dagelijks
cene geregelde ontlasting to hebben ? Voorzeker ! En
is dan niet de gezondheid de grootfte fchat ? Dat is zij,
in dien zin, als goed gereedfchap een groote fchat is
voor een' werkman . Maar vat bast dezen het beste
gereedfchap , wanneer hij bet niet kan gebruiken ?
Dit vergeten de tuchtmeesters onzes ligchaams . Zij
befchouwen hetzelve als eene foort van kraakporfelein ,
dat onze grootmoeders zorgvuldig in eene glazen kas
floten, en niet dan met een' fchroomvalligen eerbied
1) aa1ENGELIV . 1820 . NO . 3 .
1
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naderden . Zij bedenken niet , dat onze gezonde lede .
maten een goed deel uitmaken van bet gereedichap,
waarmede wij, bier beneden, aan bet gebouw van ons
geluk moeten timmeren ; en dat bet eerfle vereiachte
daarvan is, dat bet goed voor om gebruik zij . Daar
nu niets zoo veranderlijk is als een mensch, en niets
zoo wisfelvallig als eens menfchen lot, is bet waarl k
meer dan eene dagelijkfche dwaasheid, op de fchroef
bank der Diaetetica, bet menfchelijk ligchaam z66 van
pas to willen maken, dat bet den minflen floot niet
verduren kan, zonder dat bet van 11reek raakt.
Hoe geheel verliest men, zoo doende, den eerften
en voornaamften leefregel uit bet oog, welken nalatende, bet volgen der overige niets kan baten ! Die regel, door den fchranderen c E L s u s gepredikt , is deze : dat geen gezond mensch zich aan bepaalde voorfchriften meet binden, maar een zoo veel mogelijk afwisfelend leven leiden . Hij moot zich niet opfluiten,
maar evenniin zich eene bepaalde behoefte makes van
eene dagelijkfche wandeling . Met opzet moet hij, dour
cenig reuzen- of ezelswerk, zijn ligcbaam, zoowel als
zijn' geest, aan infpanning en dwang gewennen ; opdat
bet hers niet, als bet noodig is, in zijne beroepsbezigheden hindere, en hij, met den tijd, geen flaaf worde
van zijne borst, van zijne zenuwen, of van zijne uitwafeming . Maar biedt zich de gelegenheid aan, zoo
is bet niet minder goed, zich nu en dan eens ter dege
op zijn gemak to zetten, en to beproeven, hoe fang
men bet, zonder loomheid of hoofdpijn, op de zachte
kusfens der ledigheid houden kan : want men moet weten, dat eerie lang ontfpannen veer hare vedrkracht
verliest, welke eene matige en gedurige fpanning onderhoudt en verflerkt . Dit is niet alleen waar met be .
trekking tot ons geheele geflel, maar ook met betrekking tot elk deel onzes ligchaams . Wij moeten er
daarom geen beftendig in rust laten of to veel ontzien .
Laat onze dagelijkfche maaltijd fober zijn, opdat bij
ons niet in gewigtiger bezigheden hindere . Maar waaro,n
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om zouden wij niet, als men ons een geliefkoosd ge .
regt voorzet , er wat gretiger de tanden in flaan, of
ons aan den ruimen vriendendisch rijkelijk vergasten?
Waartoe dient althans de zotte naauwgezetheid van
fommigen s die pet dringend noodigen der guile gastvrouw van zich weren, met eenen ernst, alsof aij met
I otifars hulsvrouw to doen badden? Is bet dan zoo
veel grooter zonde, ten gevalle van anderen, van ijne
maag eens wat meer to vergen , dan dit van de voeten,
of bet hoofd , of de borst to doen ?
En zoo is pet ook met andere dingen gelegen . Menig een gewent zieh, bet ganfehe jaar door, op een bepaald uur naar bed to gaan en op to itaan . Waartoe
dit:, althans in ons land? Hoe lokt ons, des zomers,
in den vroegen ocfitendflond, let gezang der vogelen,
om vrolijk deel to nemen aan de vreugd en werkzaaniheid der natutir ! Haastig r jzen wij dan bet bed uit,
om niet to veel to vettliezen van die genoegens, om ons
zelven niet bet verwijt to doen, dat wijnllEdn traagzijn,
als alles bezig is . Maar wat hebben wij er aan, om in
een' pollen winternacht to gaan fpoken , omdat H u r g7. A N D gezegd heeft, dat de flaap in den voornacbt
beter is dan in den nanacht? -- Het is zeker niet ge .
zond, 'savonds tot diep in den nacht-te weaken ; maar
vorderen het onze hezigheden, dringt onze last er ons
toe, zoo is pet althans beter, werkzaam en nuttig to
zijn voor ons zelve en voor a'nderen, dan, gerust flapende, ans aant jn wat langer to maken, en tevens
wat vervelender voor ons zelve of voor anderen . Beter zelfs voor de gezondlieid : want bet genoegen, verlorene uren ntutig befteed to hebben, verfterht en
verkwikt meer, dan de kalmfte flap in den voornacbt .
Reeds H I P P o c r, A T E s noenide zaivere lucht bet
ware leVensvoedfel, en al zijne opregte zonen ftemmen
overeen, om ons to verzekeren, dat wij, zonder haar,
Been oogenblik gezond kunnen levee . Men zoiide wei
lust hebben pun to vragen : vanwaar dan to Amfter
dam, to Parils, to Londen die flokouden, die fomtijds
1 9
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in bun ganfehe leven die opene moordkuilen niet verlaten hebben? Zij zullen zeggen, dat er flerke geflellen
zijn, belland zelfs tegen vergif, en dat dit niet be .
wiist, dat vergif niet doodelijk zij. Zij zullen zeggen ,
dat de groote flerfte, in die ileden, genoegzaam bet
ongezonde aantoont van bet verblijf in dezelve . Ik beken, dat er de flerfte oneindig veel grooter is dan op
bet land, en vooral,dat er veel meer zieken zijn . Maar
doorloop eens de ziekenkameren en de gasthuizen . Zit .
ten dan al die lijders daar, omdat zij niet gewandeld
hebben? Zou de mensch, die zich aan de uiterflen van
hitte en koude, die zich aan allerlei voedfel , aan allerlei kleeding gewent, zich ook Met aan allerlei Iucht
kunmen gewennen ? Vordert ons beroep bet , zoo moe .
ten wij ons even zoo aan de lucht kunnen onttrekken
als aan den flaap .Wijzulenrdam utvnheb,
ben, dat wij, op een' fehoonen voorjaars- of zomer .
dag, onze longen eans goed to Bast laten gaan , dan
dat wij, in koud en mistig weir, alleen om toch vooral ons wandeluur ntet to verzuimen, een' grooten, dikken jas verdrietig gaan rondflepen .
Is het dan niet goed, zich aan allerlei wear to gewennen? Voorzeker ; maar ook, zich to gewennen
to huis to kunnen blijven, zonder dat men terflond eenige
wanorde in zijn gettel bemerkt,door bet gernis dervr1je
lucht.
1k gevoel, dat deze leer zeer verre been loopt, en
dat men er gevaarlijke gevolgen uit kan trekken . Ge.
biedt de zucht tot zelfbehoud, dat wij ons niet to zeer
aan de regels der matigheid zullen houden ; is bet noodzakelijk, dat wij ons aan allerlei uiterflen gewennen,
om vorr geen uiterfte onbefland to blijven, zoo vindt de
wellusteling eene fchoone verdediging voor zijjne losbandigheid ; en er is geen hartstogt, welke zich achter
deze borstwering niet verfchanfen kan . Dat zij zich
bier niet mede vleIjen ! Hoe groot een fchat de gezondheid zij, een gerust geweten is een grooter. Ons zedelijk lreflaan is meer waard dan o s ligchamelijk , en de
hei.
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heilige wil van onzen Hemelfchen Vader weegt zwaare
der dan ons aardsch belang . Is dan binnen de grenzen
van dit leven ons ganfche aanwezen beflotea? Is dan de

gezondheid ons hoogfie goed ? Als men de itenlmen der

menfchen opnam, er is geen twijfel aan, of wij zouden

met eene groote meerderheid genoodzaakt zijn to befluiten van ja . Maar dewiji het, in zaken van aanbelang,

de grootfie dwaasheid is, met de meerderheid to beflui .
ten, zoo befluiten wij van

peen.

En het is op grond

van de regtmatigheid van dat befluit , waarmede wij
overtuigd zijn, dat de minderheid van onze lezers zal

inftemmen, dat wij den boventaanden regel gegeven
hebben ; omdat men, denzelven volgende, het best in

itaat blijft, om de zorg voor zijne gezondheid onderge .

fchikt to houden aan de vervulling van gewigtiger en
verhevener pligten .

J. V.

INTREI)G VAN HET BRITSCH GEZANTSCIIAP IN CON
DIASSIA, DE HOOFDSTAD DER ASHANTIJNEN,
IN DEN JARE I8I~.
(Uit The Dlisfion from Cape . Coast . Castle to the Ashantees,
&c . B T . E . E O iv O I C H . London, ISI9 .)

JJe hoofdbezittinff der Engelfchen aan de Goudkust,
had een naburig, langs den oever

Cape-Coast-Castle,

der zee wonend volk, de Fant~nen, onder hare bijzon .
dere befcherming genomen . Een magtig Koning, nit
bet binnenfle des lands , de beheerfcher der 4shantijnen, door dit
olk beleedigd, of door eene met Enge-

land aan deze kusten wedijverende Europefche magt tegen dezelve opgehitst, verklaarde den Fantijnen den
oorlog, viel vijandelijk in hun land , legde hunne dorpen in de asch, en rigtte onder de inwoners een groot

hloedbad aan, Reeds zag het Britsch Etablisfement zich

eok gebiokkeerd en in het oogenfchijnlijkst gevaar,toen
de Koning der Bshantijncn halte hield, zijne aanvallen

itaakte, en tot onderhandelingen met de .Engelfchen de
hand
I
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hand bood . Deze gelegenheid nu nam men waar, om
een plegtig Gezantfchap aan hens to zenden . Het beftond nit den Gouverneur van 4cra , een' man van rijpell
ouderdom, die, door een Lang verblijf in 4frika, tot
de uitvoering van zulk eene moeijelijke onderneming bij
uitflek gefchikt fcheen, uit den Heer B o w D I C H, die
uit eene brandende nieuwsgierigheid naar llfrika gegaan
was, een' jongen Wondheeler, den Heer T E D L i E , en
den Heer H U T C H I S O A*, die, ingeval van eene met
den Ironing der flshantijnen gef otene alliantie, als Re •
fident bij denzelven blijven zou . De onderneming was
even zoo gewigtig als gevaarlijk ; want tot heden toe
was bet mistrouwen der inboorlingen zoo geweldig
groot geweest, dat, wanneer een Engelsch Oficier bet
flechts gewaagd had, de Cape-Coast uit bet gezigt en
eenigzins landwaarts in to gaan , hij groot gevaar zotl
geloopen hebben van vermoord to worden .
Het Gezantfchap verliet Cape-Coast-Castle den 2z
April 1817. In bet eerst ging de weg langs de kust tot
Anabamoo, waar de Engelfchen insgelijks een militair
etablisfement hebben . Hetgene de Heer n o w D 1 c 1t
van de fchoonheid des lands , zoowel' als van de kracht
en den rijkdom der plantgewasfen meldt, wekt verba,
zing. Een vruchtbare bodem, bedekt met amswortelen, ananasfen en aloes, voedt ook pitang- en andere
boomen van eene reusachtige grootte, waartusfchen
de palmboom zich tot eene hoogte van meer dan 140
voet verheft . Met deze weelderigheid en verkwisting
der natuur levert bet armzalige, dit land bewonende,
menfchenras een contrast op van bijgeloof, vadzigheid
en behoeftigheid . Niet zander diepen fchrik waagden
bet de Fantijnen, die bet Gezantfchap verzelden, en
bet tot aan Commasfza, de hoofd(lad van bet rijk der
Ashantijnen, zouden brengen , de bosfchen van bet binnenland to betreden, en zachten door offeranden aan
de woudgeesten zich dezelve minder akelig to maken .
Na eenen zeer bezwaarlijken marsch van acht dagen,
kwam de kara aan in Commasfia aan . llij htlnne inuede
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de in de (Fad, werden zij door een' hoop van meer dan
vijf duizend mentchen, groottiendeels krijgslieden, op
eene hoogst luidruchtige en woeste wijze ontvangen ;
bet wild gefchreeuw dezer lieden vermengde zich met
de fchrikkelijke toonen van hunne krijgsmuzijk en met
musketfchoten, die in zulk eene nabijheid der vreemdelingen gelost werden,dat deze zich door eene wolk van
rook omringd zagen . Al wat de -4shantifnen deden,
paarden zij met krijgsbewegingen en danfen, welker
levendigheid aan uitzinnigheid grensde. Meer dan een
half uur werd bet Gezantfchap door deze volkstnenigte
opgehouden , en eerst toen werd aan hetzelve vergund,
zijnen weg door de flad verder to vervolgen ; daarbij ging
bet, uit hoofde der omringende krijgslieden en de ove .
rige menigte, zoo langzaam voorwaarts, alsof de trein
zich door eene der volkrijkf}e itraten van Londen be .
woog . Onderweg trok een onmenfchelijk fchouwfpel,
hetwelk bet gepeupel met flompzinnige opmerkzaamheld aanzag, de oogen der Gezanten tegen dank tot
zich . Het was een ongelukkige, die geoflerd zou wor .
den, en vooraf nog door beulsknechten, die ontzagge .
lijk groote, langharige, zwarte mutfen op het hoofd
hadden, op eene alle menfchelijk gevoel beleedigende
wijze gepijnigd werd .
Eindeliik kregen de Gezanten vrijheid om de plaats to
naderen, waar de Koning geposteerd was . Hoewel ,
door hetgene zij tot hiertoe aan wapenen en bevolking
gezien hadden, hunne verwachting verre overtrof ;en
was, waren zij evenwel niets minder dan voorbereid
op bet fchouwfpel, dat zich thans voor hunne oogen
vertoonde . Eene vlakte van omtrent eene mijl in den
omtrek was met eene tallooze menigte even zoo kostbaar als zonderling uitgedoste mentchen overdekt .
Op eenigen affland zag men den honing met zijne cijns .
baren, hoofdlieden, en een even zoo talrijk als bout
gevolg, Van de Engelfchen was hij door eene digt getlotene masfa van krijgslieden gefcheiden, die iedere naderiug onmogelijk fcheen to maken, Van alle kanten
1 ~.
fcheen
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fcheen de zon op zulk eene menigte gouden fieraden,
dat de weerfchijn daarvan bijna even zoo onverdragelijk
was als de hitte der lucht . Bij de aankomst der Engelfchen itaken meer dan honderd benden muzikanten, alle
tegelijk, de trompet . De luidruchtige muzijk van eene
ontelbare menigte horens, trommels en metalen !nftrumenten hield van tijd tat tijd op, ten einde men op
hunne krachtige toonen de zachtere melodiiin van inderdaad niet onharmonifche fluiten kon laten volgen .
Middelerwijl zag men tallooze zijden zonnefchermen van
alle kleuren zich in de lucht bewegen . Zij hadden zulk
cene breedte, dat elk derzelve over de dertig perfon .n
bedekken kon . Onder deze fchermen, van welke halvemanen, pellikanen, olifanten, wapens en andere fieraden van geplatteerd good nederblonlten, droeg men
de palanquins der hoofden ; deze waren met zachte kus .
fens, met fcharlakenrood taf bekleed, belegd, van
welke de rijkite draperien nederhingen . Boven alle
mate prachtig waren de kleedingen der voornaamile
hoofden en hun gevolg ; oolt konden deze kleederen,
wegens de oneindige menigte van uitlandfche zijde,
welke gelponnen moest warden, opdat men ze weven
konde, niet anders dan ontzaggelijk kostbaar zijn . Aan
deze kleederen waren , aan halsketens van masf of good,
Maarfchc duurgekochte en rijk in good gevatte amuletten vastgemaakt , benevens andere gouden fieraden zonder tal aan bet overige van hunnen opfchik . Hunne
fandalen waren van wit leder, en zeer fijn bewerkt .
Aan hunne linker handgewrichten hingen gouden armbanden en ruwe klompen baar good van zulk een
gewigt, dat men ze, am den drager de vracht to ver .
ligten, op de hoofden van kleine kinderen moest laten
rusten . Van alle kanten fchitterden gouden en zilvercn tabakspijpen. Aan de gevesten der degens, die elk
der hoofden in groot getal am zich been dragen liet,
waren gouden rams- en wolfskoppen van n atuurlij.k e
grootte gezet ; de fcheeden dezer klingenwaren van 1ui_
paardenvel, of ook van eene foort van mosfelfchelpen
Met

IN DE HOOFDSTAD DER ASFIANTIJNEN .

125

met eene fegrijnachtige buitenzijde vervaardigd ; de klin.
gen zelve waren plat, roestig van bloed, en op bet
einde golfvormig toegepunt . Ook de rijkdom en ver .
fcheidenheid der wapenen flonden met deze pracht in
evenredigheid .
In geene geringe ontf'eltenis geraakte bet Gezant(chap,toen het, midden onder dezen zwarten hoffloet,
opeens een aantal Mooren ontdekte, welker tegenwoor .
digheid hen niet minder bevreemdde dar hurine kleeding ; zij waren zeventien in getal, gezamenlijk hoofden, in lange, rijk geborduurde rokken van wit atlas
gekleed, met zijden hemden en pantalons, en groote
wit mousfelinen tulbauden, met edelgetleente bezet .
Hun gevoig droeg lange witte hemden, en roode, die
van minderen rang blaauwe , tulbanden .
'Thans deden de trompetten zich fterker hooren, en
de gelederen der krijgslieden floten zich nader aan elkander ; alles kondigde den Gezanten aan, dat zij zich
in de onmiddelliike nabijheid des Konings bevonden .
Werklijkbegone zijnuredstufchend huisbeamn
ten van Zijne Majesteit door to gaan . Omringd van een
gevolg, dat hunne waardigheid en bet gewigt hunner
ambten en bedieningen kenbaar maakte, zaten daar de
Kamerheer, de gouden Groot -jagthoorn, de Chef der
Staatsboden, de Chef der Koninklijke E ecution, de
Opziener van de openbare Markt, de Gouverneur der
Koninkliikc Begrafenisfen, en de Muzijkdirecteur . Achter den Huishofmeester (woordelijk Kok) fchitterde
eene menigte kleine, met luipaardenvellen bedekte,
tafelferviesttukken, en voor hem Bond een groot aantal
masfief zilveren vaten, waterkruiken, kookketels,
punchkommen, koffijkannen, benevens eene groote,
insgelijks zilveren, met zware ooren voorziene, vermoedelijk tot bet verbranden van reukwerk beftemde,
vans ten Loon . Al doze ftukken fchenen van Po trigc .
ebe fabrijk re zijn . Ook de Scherpregter, een man
.,t e, die bij alle feesten en voor.
van reusach . ;c 1,
I :,ilingen aan hot .3shantijnjche Hof een' hoofdperfoon
1 5
ult .
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uitmaakt, ontbrak niet . Op zijne borst king eene kleine bijl van fljn goad . Voor hem been droeg men een
met bloed geverwd en ten deele met menfchenvet beffreken onthalsblok. De vier Tolken des Konings, zoo
rijk als een der hoofde gekleed, onderfcheidden zich
door gouden roeden, die, als een teeken van hun
ambt, en in bundels zamengebonden, naast, achter en
voor hen gedragen werden . De Schatmeester paarde
met zijne eigene pracht die, welke hem de rijkdom zijns
gebieders verleende, en praalde met masfief gouden
doozen, maten en gewigten . Het getal der bij deze
ceremonie paraderende krijgslieden bedroeg over de der .
tig duizend .
UITTREKSELS UIT EEN WOORDENBOEK DER EEiCILAAFDE .
WERELD .

(Vervolg en Jlot van bl. 84 .)
lIangen . Stel.en, op welke bet gaan moeijelijk vast .
Redeveering . D E M 0 S T HEN E S deed voor de burgers van
1lthene eene redevoering ; de Senaat van Rome , voor T I B E-

Rlus ; een dorpfchout, voor zijuen beer . . . . Niets verhevener, niets verachtelijker, niets zotcer, dan cene redevoeringi
Regter. lemand , die bezoldigd words om to dutten .
Schaakfpel . Spel, waarin de Koning altijd prat is, als hij
uiec omringd words door zijne onderdanen .
Schepter. Vergulde flok, die dikwijls breekt in de harden
van hem , die er zich van bedient om to flaan .
Schrijvers . Kan men vergelijken bij de nommers eener Totes
rij : van de negentig op zijn hoogat vijf , die jets beteekenen.
Slavernij. De tijd heeft de kecen doargefleten, en de on .
wetendheid is niet meet voorhanden, om haar to herfineden .
Smaak. Van al de gaven der natuur is de fmaak diegene,
welke men bet meest ondervindt, doch bet minst vetklaart ;
maar, zoo men hem verklaren konde, hield hij op to zijn,
wat hij is ; want de fmaak beoordeelt de dingen, op welke
het oordeel geen' vat meer heeft, en hij is, mag men zich
dus uitdrukken, bet microscoop der rede .
Speel ucht. Razernij , welke tot alle misdaden vervoert,
elm
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to de welvoegelijkheid verbant . Door haar vergeet de vorst
zijne waardigheid, en de vrouw de fchaamte . Hot fpel is de
domper, welke het vervrolijkende licht der gezellige verkee .
ring, en zelfs dat van den geeft , uitbluscht. Om wel to fpelen, behoeft men flechts ftilte, koelbloedigheid en werktu ;V
gelijkheid . Hot is alleen aan de fpeeltafel, dat de vrouwen
niet fpreken .
$prekea . Den wijagcer Inoet fpreken, waarheid ; een politiek, logg en ; een ifgezant, dubbelzinnigheid ; en een groot
koning, wat hij denkt .
Staten-generaal. Vergaderiug van mannen, tvelker pligt het
is, goede wetten to mal;en, de belastingen to verligten, en
de vrijheden des olks to verdedigen .
Steun . Men kan niec fleunen, (zich verlaten) dan op hot.
gone wederilaat . Nuctige werktuigkundige les voor de volks .
'pefitiurders 1
Stijl. B U F F o N zeide : „ De fliji maakc den man ."
Taalgeleerde . Soort van fchoolvos, wiens hoofd een groot
arfenaal is van woorden, maar cone woestenij in denkbeel.
uen ; dock buitendien een gefchiltt Inan, die zijuen levenskring beperkt tusfcheu den Jubjlantivus en den gerundivus .
Tegenf reken . Is fointijds niets anders dan bet kioppen aan
eene dear, om to weten, of er iemand to huis is .
Toekornst . Voorwerp van verlaugen bij de dwazen, en van
voorzorg bij de verflandigen . De toekomst is een kwakzalver, die ons het tegenwoordige weet weg to goochelen .
Traag . De groottle zorg van eon traag mensch is, geene
zorgen cc hebben . 1-let verledene geeft hij over aan de
vergeteiheid , her tegenwoordige is hem onverfchillig, en voor
de tuekomst laac hi i vioieu zorgen .
Twist . Verkeerdheid van hem, die zich denzelven berokkent ; dwaasheid van hem, die dznzelveu niet voorkomt ; on.
geluk, wanneer men hem nict heeft kunnen verhoeden .
Uitgewekene . lemand, die twintig ;aren lang geflapen heeft,
en ons wil opdringen, dat wij zoowel als hij geflapen hebben .
Uitvinding . Is niet gelegen in de daarllelling, eener zaak,
maar in de ontdekking , waar zij is, en hoe zij is . Order de
uitvindlngen weinig, die wezenlijk nuttig zijn, on onder de
nuttige weinig, die aangeweud worden .

.
'Vein
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Yeinzerij. Deze kunst lean geene gewoonte warden, zon •
der inkrimping van den geest en verfteening van bet hart .
Yerdra4gzaamheid. (GodsdienJlige) Plant, die men hoopt
to zullen zien bloeijen to Rome, federc de Pans is herfleld
geworden door ketterfche Engelfchen, fcheurmakende Rusfen
en Luterfehe Duitfchcrs .
Yerhaien . De jonge lieden verhalen wat zij doen, de oude

lieden wat zij gedaan hebben, de dwazen wat zij verlangen
to doen, en de vrouwen - al war haar in bet hoofd komr .

Yerhevenheid. Zeker Keizer, ziende op bet kapiceel eener
kolom bet itandbeeld van cen' man, die de wereld beheerscht
had, maar gevallen was, zeide :

,, Mij dunkt, als ik zoo
hoog geplaatst ware geweest, dat ik duizelig zou zijn ge .
warden ." School: gezegde van een grooc vorst en edelmoe.
dig vijand .
Yerlichting . De verl~chring omvloeit ons van alle kanten ;

maar zij behoort, in firaalbundels vereenigd, to warden opgevangen, zal zij nuttig zijn. De geest verheldert zich dik .
wijis ten koste der warmce van bet hart .
Yernuft, (Scheppend) Genie. Onderzoek pier, jonge kunile.
naari wat dic is . Bezic gij bet, uw gevoel vergewist u daar.
van ; bezit gij bet niec, nimmer zulc gij bet leeren kennen .
Die bet heeft, onderwerpt bet heelal nan zijne kunst ; hij
bezielt alles, en doec zelfs de flilte fpreken ; de aandoenia.
get), welke hij uitdrukt, doer hij in den grand van ons hart
ancftaan ; den wellust leent hij nieuwe bekoorlijkheden ; de

fmarc, welke hij doer zuchten, dwingt tot tranen ; zijne ziel
brandt, zonder immer to verteren ; zelfs over bet eeuwige ijs
en fneeuw werpt hij zijnen gloed ; de verfchrikkelijkbeden van
den dood ons voort'ellende, weet hij ons nog dat levensge ~.
voel mede to deelen, dat bem nitnmer begeeft, en dat hij
mededeelt aan elk hart , gevormd am bet op to nemen . Maar

helaas! waar zijne kiem niet voorhanden is, verliest 1-ij zij •

nen invloed, en zijne wonderen beftaan niec voor hem, die
dezelve niec weet na to volgen .
ertegenwoordiger . lemand, die met eeu' geloofsbrief
komt, en (fomcijds) met eene akte van aan[ielling vertrekt .
Yervolging .

de

Middel, am de ketterij aan to moedigen, san

verdienfte roem, aan de nietigheid gewigt, aan een boek

lezers, aan een' zot vermaardbeid, en aan een' kwakzalver
beruchtbeid to verfchafen . In de achctiende eeuw vonden
de
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de redelijke lieden overal open

Yerivachting. Staat van beguicheling, hoedanig de wezea .
ijkheid ook mope uitvallen, die daarop volgen moec .
Jfitekaartje . Oplettendheid van iemand, die zich verheugt
u niet to hebben aangetroffen .
Volkskarakter. Niet to beoordeelen in ftaatsberoeringen
Het zou toch niet billijk zijn, den dampkring to beoordee .
]an nit zijne wolken, de zee nit hare branding, de aarde uit
hare volkanen .

Yolksvergrtdcrir . Bijeenkomst van menfchen, die beter
weten, wac zij niet, dan wet zij werkelijk willen, en die
dikwijls befluiten, hetgene niet zij, maar anderen wiflen .

Yonnis. (Onregtvaardig) Niets fchandelijker dan een ver .

oordeelend vonnis, wanneer de meerderheid der burgers be
raid is , bet flagtoffer eene burgerkroon aan to bieden .

Voorvaderen . Voorwerpen van hoogmoed voor vele lieden,
die de aarde tot last zijn. Zich beroemen op zijne afkomst,
is zoo veel als de vrucht in den wortel zoeken, in plants
van aan de takken .

Yoorzigtig. Iemand, die acht geeft op de verledene, zich
bedient van de tegenwoordige , en berekent de toekomende
dingen .
Trek .

Iemand, die zijne beminde tot then gread liefheeft,

dat hij vreest hare fchoonheid to benadeelen met haw flecbts
can to roeren.

Yrienden . De boosdoeners hebben flechts makkers, de
lichtmisfen gezellen, de inhebbers deelgenooten, de vorllea
hovelingen ; bet gros der menfchen is flechts door befangzecht
aan elkander verbonden : de deugdzame linden alleen hebben
vrienden .

Frije Uren . De dierboarfte oogenblikken des levens, met
omdat men in dezelve ledig ken zijn, meat omdat men in
dezelve de vrijheid en de middelen heeft, om to doen, *at
men wil .
De vrije uren van den
wijze hebben dezeifde
overeenkomst met den arbeid, ala de ledigheid van den zot
met de luiheid .

Yrolijkheid. ,, De dauw der vrolijkheid," zegt ie ©NIA!.
c R E, , befproeit zelden de ziel van eenen fnoodaard . Lo.
u E w ij K XI was altijd neerflagcig, en H E N D R I K IV altijd
vrolijk ."
dYar.
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Wartaal. is tweederlei, enkel of dubbel : de enkele is
die, welke de Schrijver alleen, en dus de lezer niec begrijpc ;
de dubbele, welke de Schrijver zelf flier verftaat .
Weelde . Steun van de kunstvlijt, en bederffler van de zedelijkheid. Men moet dezelve matiglijk genieten, even als
dell wijn, zal zij hem niet verawakken, wien zU anders
kracht zou hebben gegeven .
Weerhaan . Klein flak lood , dat door den wind wordt om .

gedreven, en dat gewoonlijk de gedaance heefc van een' haan
of van een' viseh . Men beefs her nog niec durven wagen,
daaraan eene menfchelijke gedaance to geven, uit vreeze van
toepasfngen . Er be1 aat eeue groote orde onder dien
naatu, welke bet belang ten kruis, en de fehande tot Hut
beeft . De weerhanen, die op de hoogfte toppen geplaatst
Zip, draaiien bet tnakkelijkst om .
Wereldburgerfchap . Zeifzucht, welke, Gin zica ontflage
to houden van ouders en kroost to betninnen, voorgeeft met
bare lieftie de geheele wereld to omvademen .
Wet . Spinnewebbe, waarin de vliegen blUven hangen,
d&ch waar de wespen doorheen boren .
Woordenboeken . Eeu vervaardiger van Woordenboeken bragr
tens D' A L E M B E R T her oneigenaardige van eenige door hem
gebezigde woorden order her oog : de Akademist veranderde
dezelve. De andere, door deze gezeggelijkheid bemoedigd,
maakte toen aanmerking op eene zinfnede . „ Neem pier lcwa .
lijk, Mijnheer ! " zeide D' A L E nt n e R T ; „ ik erken uw gezag, als er enkel gefehii is ever 4'8n woord ; maar die houdt
op, als er flechts twee naest elkander flaan ."
Zelfverhefflng . PHI L I P P U S IV, her Koningrijk Porttigal en - eenige andere provinci?'n verloren hebbende, vond
joist toen geraden, den bijnaam de Groete aan to nemen . Dit
deed den Herrog VAN n7 E D I N A .C tE L I zeggen : Onze Koning is gelijk eene gracht, die grooter words near gelange
zij in aacde verliest ." (s rrefure qu'on leur dte des terres.)
Zinfnede . Her is moeijeliiker, de eerfte zinfnede to vin .
den, den de duizendfte, omdat de leatfte altijd uit de eerfte
voortvloeit, zoowel in eene volgehoudene zamenfptaak, als
ill eene geleerde verhaiideling .
Zwitfer. Vrijgeboren Bran, doeh den de Koningen koopen
biJ hetAluk .

A N-
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ANTONIA VAN SILBURG,
OF :
WACOT U VOOR DEN SCIUIJN DES rtWAAr7S !

(Zedclijk Yerhaal.)
tegen A UY, Lieve nichtje I" zeide de overlie V A N
G u S T A, „ her is zeer dikwijls voor u, jonge vrouwen,
flier genoeg, dat a goed zijt , gij moet ook goed fchijnen . "
„ Dan waren wij inimers des to ongelukkiger," zeide de
jonge vrotijke vrouw op een' verdriecigen toon .
„ Ongelukkig niec, mijn kind! flechts war beperkter . Een
man Iran bet openbaar gevoelen fomtijds trotferen ; de vrouw
moet zich anti hetzelve onderwerpen . Geloof mij, tilt de
omkeering van dezen flelregel is reeds menig onheil in de
wereld ontfaan ."
A U GUS T A fchudde bet hoofd . „ Dat is inderdand eene
gansch bijzondere filozofie, lieve oom !"
„ En toch is zij de alleen ware. Her is flu eenmaal he
lot van uw geflacht, dat een booze lasteraar, die aan den
man zijne giftige tanden clomp bijt, u de doodelijk[le won .
den toe kan brengen ."
, . Een benijdenswaardig onderfcheid!" zeide AUGUSTA
gerailct .
„ Waarom nier , mijn kind? hoe weinig bet u ook ihet
dezen ultroep ernst zijn moge . En dan , om ti nog meer to
zeggen, is dic lot de dunne draad, aan welken uwe burgerfijke regten, uwe eer, her ganfche geluk tiws levens is vast .
geknoopt ."
„ ja, zeker, lieve oom! dewijl zich de getirenge meesters der fcbepping nu eenmaal in her bezit des regts bevinden, om de gelleele wereld wetten voor to fohrijven . Maar,
wanneer bet dezen heeren behaagde, de knelfende klttisrers
der vrouwen bier en daar war ruimer to maken ."
„ Neenl" riep de overlie met warmte, „ neen! dat mogen
zij flier, al konden zij her ook . Onwaar en onverfiandig
noemt gij eene ijzeren kecen der tirannij, hetgene flechts bet
zijden weeffel der gezellige levensfilozofie is . Dezen zach•
ten band verbreken, zou juist datgene heeten, war gij thars
nW
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Uwe vrijheld ging weder to niet ; gij
uw ongeluk noemt .
moest weder llavinnen warden, gelijk gij voor twee duizend
jaren waart ."

AUGUSTA zag hem met groote oogen nan .
„ Gij zij c verwonderd, lieve kind ! Maar al fchuddet gij
nw hoofdje nog tienmalen, toch is bet zoo . S O L o N, de
wetgever van Athene, flelde eene wet in, welke die vrouw
voor de deugdzaamfle verklaarde, van welke men bet minlle
fprak, en site Crieken ftemden dit toe ; en om dit gevoeleu
to bevestigen, vernederden zij, ondanks hunne fijne befchaving en bun gevoel, de gezellinnen hung levens ten dieptle,

terwiji zij hour in hunne afgelegetllte vertrekken gevangen

bielden, en van alle deelueming aan bet openbare leven uit .
flo'r n. Dit a ioma, behoorlijk gewijzigd, is nog tegenwoor.
dig bet onze ; maar wij geven der vrouwen een edeler en
daarom des to flrenger hoeder . her onczag voor bet open .
War gevocien ."

„ Goed, lieve oom! zoodra deze hoeder flechts een pant
gezonde oogen in bet hoofd beeft , zal hij ook ligt den
fchijn van de wezenlijkheid weten to onderfcheiden ; en wan .
neer hij bij geval . . . .'
„ Van A R G U s gehoord heeft, dat de arme man San aijne
bonderd oogen nog to weinig had, don zal hij, volgens zijne
logica, met regt of onregt , dit komt hier bij onzen ftrijd op
een uit, bet gevolg trekken, dat eene vronw, die zoo on .

bezonnen is van achterdocht to verwekken, ook achterdocht
verdient ; en daarmede punctum I " zeide de oom, terwiji hij
naar zljn' hoed greep. „ De avond is to feboon : wat dunks
u, als wij nog eene kleine wandeling deden? bet is boven .
dies reeds long geledea, dat ik mijn lievelingsplaatsje niet
bezocht beb .

Even buiten de poort lag een bevallige tuin, in welken

de van de wereld gefcheidenen onder de fchaduw van hooge
linden ilil en zacht rustten, terwiji zachte windjes den geur
der bloefems en bloemen over hunne rustplaatfen ftrooiden .
Boven bet portaal des hangs zag men twee genien afge-

4neeld, die, arm in arm geftrengeid, op mos en bloemen nedergezonken waren, - de Jlaap en zijn tweelingbroeder d'e
deed ; de eene fliep, en de andere fcheen to flapen . Nooit

ging de overile dit zachte zinnebeeld van onze aardfche nacuur voorbij, zonder een' half weemoedigen, half verlanger .
dell
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deft blik daarop to werpen ; en zoo dikwijls hij zich naar de
plaats begaf, waar on reeds bijna allen, aan wier band hij

vrolijk en vertrouwelijk door her leven gega n was, hunnen
pelgrimsftaf nedergelegd hadden, zegende hij, hopende en
vertronwende, den eenwigen vrede, then n r N D R 1 K IV, s T .
E IE R P, E en K ANT vergeefk reeds op deze aarde gezoeht
hadden . Ook thans wendde de edele grijsaard zijne fchreden

hierheen, en zocht de Welbekende zodeubank op, over wefJte een rreorwilg zijne takken diep Pet nederhangen . Hier
gji?g hij zitten, met bet gezigt naar de zoo gekeerd, om bare laatfte flralen op de graven van zijne geliefden to zien
verdwijnen, en verzochc AUGUSTA naast hem plaats tb
nemen .
• Hebt gij wel eens van ANTONIA VAN
hoord?" begon hij, no eene kleine poozing.

S I L B U R G

ge-

• Zeker heb ik, lieve oom !" zeide AUGUSTA ; „ zIj
inoet een braaf man hoogst ongelukkig gemaakt, en zich
zelve vroegrijdig in bet graf getlort hebben ."

• la, mijn kind! zij daalde in den fchoonften bloei haars
sevens in bet graf. Hier, onder dezen cipres, rust hare asch,
de asch van eene der deugdzaamfle vrouwen, die immer de
aarde droeg ."
AU G V

ST A

rigrte verbaasd haren vragenden blik op haren

oom .
„ Ik weet zeer wel, wat ik zeg," vervolgde de overfte ;
„ zij was de deugd zelve . Met deze verklaring wil ik i ede .
re minuet voor God treden . Maar zij kende de wereld niet .

Kinderlijk, en laat mij er bijvoegen nag een weinig kindsch,
gelijk zij was, bedacht zij niec genoeg, dat eene jonge
vrouw geen' flrenger en onverbiddelijker regter over zich
'heeft, don her openbaar gevoelen. Eenike kleine mislappen
van boar onfchuldig, argeloos harc wekten bet eerst den las .

ter, die, gelijk de gonzende vlieg, met den fijuen angel zij.
ne eijeren der jonge fpruit inept . In bet eerst is de wood

zeker klein en onmerkbaar ; maar in her geheim wast bet jong
gebroed, en vernielt de edele vrucht . Na twee jaren in een
gelukkig buweiijk doorgebragt to hebben, zonk A N T O N I A,

met den vloek bears mans en de verachting der wereld bela .
den, als een offer der vreesfeliJkfte fmart , den dood, hared
gewenschten bevrijder, met een fchuldeloos hart in de arinen ."
MENGELW. I$2O. NO.
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„ Met een fbhntdeloos hart?" vroeg A N T O si I A ; „ wart
veer de geheele wereid haar verobrdeelt?"
„ o, Lieve kindf gij weet Wet, hoe gretig deze wereld
is, om een' dwalenden aan de verdoemenis prijs to geven ..
Hoe beni?denswaardiger bet lot des gelukkigen is, hoe Nevi .
ger de gifrige tong des tasters op hem aanvalt, wanneer bet
lot hem ongunilig words . Mogt deze fchrikkelijke ondervinding uw argeloos hart eeuwig vreemd blijven i -- Wees zoo
deugdzaam als A N T O N I A , maar wees voorzigtiger dan zij !"
voegde de overtle met eene bewogene tlem er bij, terwijl hiJ
zijne nicht bij de hand greep en die tusfclten zijne beide
hataden drukte . ,, Mij dunkt, eene jonge vrouw moest deze
waarfchuwing ter harte nemen ."
Een hoog rood overtoog A tr c v s T A's aangezigt, en ii
haar fchitterend oog drong een groote traan . , Arm fchep.
fel ! " zuchtte zij, bektemd ; ,, zoo hard geliraft voor een
paar kieine onbezonnenheden! "
„ Voor eenige weinige, die gij ieder op zich zelve zeer
onbeduidend noemen zoudt . Maar denk flechts aan de misno.
fr , die wij gisteren bij onzen vriend zagen : mijn vinger r aak.
t o de plant zoo zacht aan, dat ik bet zelf naauwelijks voel .
de, en toch lies zij dadelijk hare takjes zinken . Zoo verge,
lijkt men ook wet den vrouwelijken naatn met een' fpiegel,
weiks zuiver glas de zachtile adem des monds verontretnigt ;
maar deze gelijkenis zegc niet eens alles : bet beflagen glas
zal weder in zijne vorige reinheid blinken, als men bet af.
wischt , terwijl niets in (laac is om eene vlek nit de eer eener
vrouw weg to wisfchen ;'
„ En ANTONIA, Iieve oom?" vroeg AUGUSTA .
„ Ik ben op den weg, mijn kindl dit was de inleiding tot
bare gefchiedenis . Treurig genoeg leide haar eigen ecbtgenooe
den eerflen grond tot haar ongeluk, dootdien hij den aanbid .
der in hec huwelijk medebragt . De heuzelarijen des minnaara
verdragen zich niet met de waardigheid des echtgenoots . Het
Tchijnt zeker eener jonge, onervarene vrouwe de vleijendfle
triomf, den zoogenaamden beer der fchepping aan hare voe.
ten to zien, hoe hij hemel en aarde tot getuigen zijner eeu .
wige liefde en trouw, dat is, volgens uw woordenboek, zijner eeuwige ondergefchiktheid, aanroept ; eene hulde , welke
de ijdetheid, bet Iigtgeloovig(le ding onder de zon, zelfs als
cene verfchuldigde fchattiug gelooft to kunnen vorderen .
Maar
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iVhaar de gevolgen dezer zwakheid openbaren zich vroeg of
Teat . Niet indachtig, dat, wie bet eerwaardigfle teeken der
hooglke menfchetijke aandoening tot becuigingen van enkel
zinnelijke opwelling vernedert, voor een' gek of bedrieger
gehouden words, was bet A N T O N I A's eerile kleine onhezonnenheid, dat zij dezen, barer ijdelheid geofferden, wierook
met een zinbedwelmend welgevallen inzoog. - Dear aij bid
eene flerke neiging tot de vermalten dezer wereld oak alts}
middelen bezat om deze to bevredigen, war zij flechu bedachr, om, gelijk men zegt, hare jeugd to geniecen . De:JW.
mige pacer ABRAHAM VAN ST . C L A It A meent wel, dot
eene vrouw zijn moest gelijk de flak, die hear huis met zich,
voert ; maar A N T O N I A , die noolt lets van dezen pacer gehoord had, hield meer van, even als de ligte vlinder, van
bloem tot bloem to fladderen . Eene barer geliefdlle uitfpan .
ningen was bet paardrijden .
Gij weet, hoe ik over dezen
hartstogt desk , die mij volarekt met alle welvoegelijkheid
der vrouw fchijnt to flrijden . Wanneer eene teedere band bare beflemlning zoo geheel miskent, dat zij onderneetnt bet
wilde ros to befluren, dan blijft den man nets overig, dan
zich inmiddels flan bet fpinnewiel to zetten, of nau het wieg .
touw to trekken."
,, Maar hoe, lieve oom ! " vroeg A U 0 U s T A fchalkachtig,
„ als nu dic teedere haudje ook fomwijien de teugels grljp49"
,, Dan zal dit mijne meening in bet minfle Wet veranderen,
nichtje! Zeker , over wiles, wet gij onderneemt, zweeft eene
heimelijke . roomttracht, zoodra gij eene Gracie daarbij tot
geleiditer neemc.-, Maar hoe toch eene amazoon hart-en veroveren kan, is mij tot heden nog een raadfel gebleven, vooral dear ik nosh gehoord noch gelezen heb, dat de Gratien
ooic een ros beftegen, hetgene zij , near mijn begrip, ook
flier doen konden, zonder bet eigenaardige van hear wezen
daarbij in to fchieten. Ik beb u nog niet to paard gezien,
A U G U S T A I en, om u de waarheid to zeggen, ik ben er
ook niet nieuwsgierig near ; maar is uwe bekwaamheid daarin
ilechts gering, dan zal uwe kleine ijdelheid weinig daarbi,]
winnen, want eels flecht ruiter maakt de erbarmelijkRe fgaur
van de wereld ; doch hebt gij in deze mannelijke oefening
reeds eene zekere vaardigheid verkregen, dan zal niemand u
den roem betwisten, dat gij eon deel van uwen levees jd
K 2
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or hot edel-ros hebt doorgebragt! Oij moogt nu zelve oor .
deelEn, carat: u bet sannemelijksc toefchijnt ."
„ Wij willen ANTONIA zelve later kiezen, lieve ooml"
feide AUGUSTA .
• Nu, de zadelknop en de ftijgbeugel hadden tot bier toe
dog lmmer bet beste bij hare riddertogten Inoeten doen, toen
een ongelukkig voorval haar voor alcoos van dezen bartstegt
genes. Op zekeren dag was zij, in gezelfchap vain eenige
vrieuden hears mans, air eene groote jagcpartij gereden . Ik
Lord juist aan bet ven[ter van eene herberg, Wen de vrolij.
. Een der ruiters reed vooruit, ANke
TO N I A in wilde beast digt achter hem . Was het wedijver
van barer kant, Of kon zij, hecgene mij waarfchijnlifker voor .
kwam, haar paard niec meer bedwingen? zij reed niet ; zij
vloog mij voorbij . Alles in de kamer was opgefprongen en
inn bet venfler gefneld . „ Be eens," zeide een der bijftanders tegen mij, ,, die dame fchijnt een' vlugteling to willen
• achterhalen! Ware ik de ongetrouwe, den kon zij mij ze• ker inhalen ; maar ik liet mij niet van haar vangen, al zat
• zij op een' drommedaris ." - „ Heerlijk ! heerlijk !" riep een
ander ; ,, flechts nog eene label op zide en eene pijp in den
• mond, en de beste dragonder is vaardig!"-- Ik nam min
hoed, en fpoedde mij near de fled . Reeds in de poort ver .
nam ik de treurige cijding, dat A N T O N I A een' gevaarlijken
val van bet peard gedaan had, en buiten kennis in hare wo .
iltng ggdragen was . De krachten barer jeugd en de kunst
van den arts bragten haar wet weder in bet when terug ; maar
fieehts no een long en fmartelijk lijden kreeg zij hare gezond .
held weder, en de gevolgen van dezen vat hadded haar van'
de zoerfte hoop beroofd . "
A u c U a T A fcheen in diep nadenken verzonken ; eenige
liaauwelijks hoorbare zuchten oncvioden hare borst .
• Kort no, hare herifeiting," vervelgde de overfte, „moesr
S I L B U R G eene verre reis doen . A N T O N I A, gedurende
hadr huwelijk telkens niter anti verflrooijingen overgegeven,
gevoelde thans een ledig in haar huis et, hart, welk zij des
to minder meester worden kon, dear zij zelve rich de eigenlijlte oorzaak barer kletne luimen niet duidelijk bewust
was. Wet zij enkel in bet binnenfle van hear hart had kun .
en vtnden, zocht zij elders in vergulde zalet : . De muzilk,
overreedde zij zich, zou de ligte ploofjen van bet betrokken
voor .
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voorhoofd wel weder effenen . In den Schotfchen dug bup.
pelden hare viugge voeten zoo ligt de vervelende avoslden
door ; en wanneer men in bet boston de troeven tell, be .

hoeft men daarvoor niet den flakkegang des pendulewjgzerc
to berekenen 1 Inzonderheid beminde

A Nl T O N I A grof fpel,
hetwelk de hartstogt, onzinnig genoeg, tot eene uitfpanning
verklest . Op zekeren avond verloor zij al haar gereed geld ;

zij fpeelde driftig voort, en moest, toen de partij geeindigd
was, eene aanzienlijke fom fchuldig blijven . De jonge beer,
wien zij gelijk een ingebeelde gek zich ligt overreedt, door
hare fchuld ook een zeker regt ingeruimd had, verfcbeen
den anderen morgen aan haar toilet, enkel met oogmerk, geiijk hij galant verzekerde, om eener fchoone vrouwe vergiffe-

nis to verzoeken, dat zijn noodlot hem gisteren had veroor .
A N T O N I A wilde
deeld, hare vrolijke hiimen to ftoren.
hem bee geld opdringen, maar hij weigerde dic volflrekt ; zij
naakte bet voldoen van hare fchuld tot de eenige voorwaar .

de, die haar met zijn geluk weder verzoenen kon, en de
wellevende beer, die zijne nieuwe vriendin vreesde to ver .
toornen, en toch zijn bezoek met de flrengfte vorderlngen
der kieschheid wilde vereenigen, voegde bij zijne winst eene

gelijke fom, verzegelde bet geld, en zond bet onbekeud aan
cen behoeftig huisgezin . Ilij achtte bet zijn' eertlen pligt,

den dank der geredden aan de voeten zijner bekoorlijke vrien .
din to brengen ; en dac hij de behoeften der ongelukkigen
ten vaorwendfel maakte van een tweede en derde bezoek,
was zeer natuurlijk ."
„ o, Lieve oom ! " riep AUGUSTA, ,, als dit geen' gifdroppel nit eene bloem halen beet
"
„ Gij heht vergeten, dat A N T O N I A's man afwezig was ;
en din, om bij uwe allegorie to blijven, herinner ik u, dot
er tien gifdroppels uit eene bloem gehaald worden . Doch
voor heden genoeg hiervan . Gij zult dezen jongen beer in

den loop dezer gefchiedenis nog eens zien optreden . Na verloop van eenige maanden keerde S I L n U R G terug, en brags
een' ziiner oude fchoolmakkers mede, die niets dan den naam
van vriend haars mans behoefde, om van ANTONIA als een
welkome bekende ontvangen ce worden . De natuuw had A R LS T a I N'S ligchamelijke geftalte als eene ftiefmoeder behan.
deld, maar daartegen had zij son zijnen geese al hare teeder .
ile liefde verkwist . Met alle calenten begaafd, die bet eigen
ge .
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genot even zoo beloonen, als zij in den gezelligen omgang
den bezitter beminnenswaardig maken, werd hij zeer fpoedig
de ziel van site gezelfchappen in de groote wereld, gelijk hij
reeds den eerflen dog de lieveling in den huislhlijken kring
zijns vriends geworden was . De fraaije kuntlen hadden in
A N T O N I A eene fmaakvolle vriendin en eene kundige vereertier ; terwiji haar echtgenoot flechts den flangenflaf van Mer.
kurius tot zijn' pelgrimsflaf verkozen had . De jonge vrouw,
die in ARLSTEIN een' geleigeest befchouwde, then Apollo
zelf haar toegezonden had, (loos hem tot haren geleider bij
bare openlijke vermaken, zoowel als tot haren vertrouweling
in eenzame wren, en vond er niets kwaads in, door hij altijd
in gezelfchap der negen Zusters verfcheen, die men nu be .
reids federt twee duizend jaren vereert ."
A U G U S T A glimlachte. ,, Dot zijn nog een poor jaren
meer," zeide zij , „ dan men tegenwoordig noodig heeft om
tot eerwaardigheid to geraken ! Doch go voort, lieve oom t
Ik had u niet in de rede moeten vallen ."
„ A R L S T E I N verzocht ANT O N I A, haar voor zijne kleine
galerij to mogen fchilderen, en zij flond hem bet verlofgaarf
me toe . Ik ben er ver of, dit der goede vrouwe dis eene
misdaad son to rekenen ; hoewel ik u net oncveinzen wil,
dot ik de baflemming van dit portret niet geheel billijk . Mis.
fchien is bet eene kleine grit van Inij ; maar ik mask onderfcheid tusfchen den kunflenaar van beroep en den dilettant .
Wie voor den fchilder zit, moet hens elk van zijne kunsc on .
nffcheidelijk regt inruimen , al ware bet ook alleen dic, dot
zijn blik zoo nabij en vast, als hem behaagt, op bet voor.
werp rusten mag ; waarbij hij ook nog de bevrediging eener
Itleine ijdelheid, welke meer of minder toch bij ieder portrec
ten grondflag ligt, geheel in zijne magt heefc . Gij fchijnc
son deze woorden niet veel geloof to geven, nichtje! Goed,
ik laat gaarne ieder zijne meening ; maar in her voorbijgaan
wit ik u toch een klein geheim mededeelen . Een oud por .
tretfehilder, die miju vertrouwde vriend was, heeft Inij meer
dan eens verzekerd, dot bet voor vrouwen van een zeer prik .
keibaar temperament een kritiek oogenblik was , wanneer de
fchilder uitftekend fchoone trekken op bet doek afmaalt, voor •
al wanneer hij bet rood der wangen oplegt . Doch last ons
tot ANT o N I A wederkeeren . Hoe ver ben ik van mijn' weg
if geraaktI En fk wilde u toch maar zeggen, dat eene jonge
vrOu W
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vrouw hear portret geenen anderen jongen man dan haar' ei.
gen' fchenken moest . - Op een andermaal fond A N T O N IA
Met A R L S T E 1 N aan bet venfler . Zij weigerde hem een pa.
piertje, dat his haar met eenig ge veld zocht to ontnemen .
Onder bet floeijen flootte hi} zijn hoofd zoo hevig tegen
eene ruit, dat hot gigs brak : Al de buren wendden hunne
oogen derwaarts, en den volpenden dag word dit bloedig
voarhoofd bet Joel der geestigheid van zijn bekenden . Men
vroeg hem, of hij op zijn hoofd geloopen had . „Ten min.
,, fle is hij er niet op gevallen ," zeide ANT ON I A l agchen .
d e ; en dit aardig gezegde liep weldra aan alle theetafelsrond,
waar immers van alle tijden hot gebruik medebrengt, dac,
terwijl men een klein gar in eene keus flopt, een des to grooter in den goeden naam van zijn' naeaten gefcheurd wordt ."
AUGUSTA'S gelaat vertrok zich bier eenigermate ; de
overfle hield zich , a'soF hij dit niet bcmerkte . ,, Kleine huwelijkskrakeelen," vervolgde hij, „ gelijken de onweerswol .
ken op een' drukkenden zomerfchen dag ; zij geven der verilapte lucht hare vedrkracht weder, en rigten de bloemen
frisfc'1er weder op ; maar de wolk moec flil en onbemerkt
aan den huisfelijken hemel voorbijgaan . A N T O N I A lief
A R L STEIN fom Wijlen in haar vochtig oog b!ikken ; zij vertrouwde hem dan, op zijne deelnemende vraag, bet vermeende onregt haars mans, en hoorde zijne beflisfende nit .
fpraait gaarne . Ach ! zij bedacht niec, dat eene vrouw nooit
een' derden tot vertronwde van hare hnisfelijke onaange.
uaalnheden maken kan, zooder hem een regc op haar hart in
to ruimen, waarop geheel en alleen haar man aanfpraak heeft .
Eene deugdzame vrouw moot ook gelukl;ig fchijnen ."
„ o! Reeds weder fchijrten!" zuchcte AUGUST A .
„ A R L S T E I N was gecvoon, zijne vriendin op eene vet .
trouwelijke wijze bij Karen doopnaam to noemen. » I-iet
„ oele beleefdheidsformulier wit volftrekt net meer over
„ mijne lippen," zeide hij : , in de mevrouw gaat mijne be„ minnelijke vriendin ten laacfle geheel verloren " A N T 0IN I A gaf verder geene ache op deze kleine aanwatiging ; maar
in de groote cirkels barer bekenden fprak men des to meet
daarover, en dacht nog meet dan men fprak . Het is eene
zwakheid, of liever eene boosaardigheid der menfchelijke
natuur, dat wij zoo gaarne bet kwade van auderen vercellen
eu gelooven . Vorsch maar eens onder uwe vriendinnen rond,
K 4
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of, wanneer gij nog zekdrder gaan wilt, vraag uw eigen hut,
wanneer gij de vertrouwelijkheid van een' jongea man met eene
jonge vrouw de firenge weuen der welvoegelijkheid ziet
overfcbrijden !"
AUGUST A wilde bier den pond
legde den vinger op bare lippen. »
mag uw antwoord flier hooren ; ik
gelooven. Laat mij daarvoor liever

d e treurige ontknooping fpoeden"

openen ; maar de overie
Stil, fill, lief kind! ik
zou u ditmaal Loch nier
in mijne vertelling naac
.

(Net vervalg en IN hierna.)

VOORBEELDEN VAN WRNUFT IN EEN' HOND EN EEN°
OLI F A NT,

Een Hond was gewoon, elken zondag zijnen beer naar

Cha.
renton to vergezellen, waar deze ter kerke ping. Op zekeren
zondag werd bet dier to huffs gelacen, hetgene hem niec aanftond . Vermoedelijk dacht hij, zoo als nit bet vervolg zich
befluiten laat, dot dit maar voor een' enkelen keer zou zijn,
en hij fchikte zich daarin ; moor toen men hem, den volgenden

zondag, wederom opiloot, nom hij zljne maatregelen zoo
goed, dot bet voor de derdemaal flier weder gebearde . Wat
heeft de Hond to doen? Hij loops zaturdag-avonds van Parijs weg naar Charenton, alwaar zijn beer hem des zondags

aantrof ; terwijl hij vernam, dot bet beest 's avonds to voren
al was aangekomen . Kon een mensch beter redeneren? Als
ik tot morgen wacht, dacht de Hond, kan ik bet flier meer
verhoeden, dot men mij opfluite, zoo als reeds tweemaal ge .

fchied is ; bet is alzoo beter, dot 1k mij nog heden op weg
begeef, om dit voor to komen .

Deze Hond, zal men zeggen, wist alzoo goed de dagen to
tellen of to onderfcheiden ? Ongetwijfeld ! flit heeft ook niees

ongewoons ; men zou daarvan houderd voorbeelden kunnen
aanvoeren . Er zijn Honden in de nabijheid van fleden, die
nimmer verzuimen , zich , op iederen marktdag, in de find

re laten vinden, om door was op to doen . Diegene, welke
in de buizen van Roomschgezinden (in Duitschland r') gewoon
ziin bet braadfpit to draaijen, weten de vastendagen van de
vleeschdagen unauwkeurig to onderfcheiden ; en men moet

de uiterfi.c moeite sanwenden, om her, op een' verkeerden
dog
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dag san bet drasijen to brengen, elsef zij aieb dae daartca •
niet gchouden rekenden.
Ik heb eenen Hond gekend, die, iederen zondag, tot vier
tire des namiddags vaatte, zonder dat J lets wilde asrnemen
van hetgene men hem aanbood. Derdnwas,tope
zen dag, juist om dezen tijd, een zeker man in huis kwaim,
die hem de overbliffels medebragt van een geregt, dat zij
re grootlte lekkernij was ; en alzoo wilde hij zich den eet .
lust niet door lets anders bederven,
Iran men, vraag ik, deze daadzaken verklaren, zonder den
dieren eene ziel toe to kennen, die hare handelingen over .
legt, zich bet verledene herinnert, bet toekomflige voorzier,
en daaruit voornemens of gevolgen trekc?
Van bet vernuft der Olifanten heefc men gewis zoo vele
voorbeelden opgezameld, als van dat van den Hond . Uit ei.
gene ervaring kan ik een nieuw daartoe bijdragen . Ik bezag
eens, in gezelfchap van den Kabinetsraad F R E N S D OR F, to
Uelfen, de verzameling van vreemde dieren, welke voormaals
zich bij Xosfel be ond . De Olifant trok bijzonder onze op •
merkzaamheid, omdat hij de eerfle dezer dierfoort was, welke
wij zagen. Twee handwerksgezellen waren met ons ingeko .
men, om, hij die gelegenheid, de dieren voor Wet to zien .
Deze flonden bet mast san den ingang der loods, waarin d
Olifant, san den zijwand, door lederen riemen aan den rooren achterpoot, was vastgemaakt . Zijn oppasfer vroeg ans r
of wij vergunnen wilden, den Olifant eene flesch wijn to
geven, om op ooze gezondheid to drinken, en plaatlte de.
zelve vervelgens voor bet diet op den grond . Ben der hand
werksgezell un frooide uit zijne doos eenigen fnutftabak op de
kurk der flesch, hetwelk de opmerkingvan bet dier pier outging . Toen de oppasfer hem beval to drinken, blies ho den
fnuifcabak weg, trok met zijne ftnrf de knrk af, hief de
flesch op, en dronk . Ira eenige minuten wilden wij gaan,
en de andere handwerksgezel ging vooruit . Dezen lief de
Olifant gerust heengaan ; maar den tweeden gaf 1d) met z ij .
n e flnrf zulk eenen flag, dat hij, als ware b et . d e deur
uitvloog en werkelijk ter aside viel . Dic maakte ons verlegen ;
want men kon niet near buitea gaan, of men kwatu .onder des
Olifants bereik . De oppasfer verzekerde ons echter, dat
wij , bet dier Diet bedrogen hebbende, niets to vreezen had .
den ; gelijk bet ons dan ook ongemoeid lies vercrekken.
sCIIA
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SCHAPEN-WI}L EN MENSCHEN-WEE .

(Uittrekfel nit een' Brief van cen' Reiziger in E eeland )

Toen ik van Brora naar Port - Gorver ,

in Sutherland, refs .
de, verwonderde ik mij, dat ik de gezamenlfjke boerenwo .
ningen eu fchuren op den ganfchen weg afgebrand, en in
den omtrek van Kinterdale alle huizen afgebroken vond . Dit
oord maakt, namelijk, een gedeelte nit van de onmetelijke
goederen der Gravin VAN SUTHERLAND, tegenwoordig
Markiezin V A N STAFFORD, en zij had hetzelve onlangs San
zekeren R E I D, voormaalS een' van JOHN S I N C L A I'R'S
fchaapherders, tot eene fchapenweide afgeftaan . Om hem nu
daartoe genoegzame ruimte to verfchaffen, werden 3oo wo.
ningen in brand geftoken, en ten mine 300o arme menfchen
van woning en verblijf beroofd, om voor even zoo vets
fchapen plants to maken . De Heeren GORDON en MACKAY,
pachters in de nabuurfchap, trokken zich. bet 1oavdezer on.
geTukkigen aan, met hen op hunne goederen op to nemen .
(Hetzelfde gebeurde vb6r eenige jaren in een oord, Kildovan geheeten . De Graaf VAN SELKIRK was toeHmants
toevallig niet ver van daar, en bragt de verdrevenen gezamen .
Ilik in zijne kolonie San den rooden vloed .) Ik ontmoetto
een oud man met de zijnen, die mij verhaalde, dat ziine
familie vier menfchenlevens achtereen bier gelukkig en vreed .
zaam geleefd, hare belastingen flipt betaald, en thans den
beambten der Markiezin bet dubbel daarvan aangeboden had,
indien zij hem llechts tot zijn' dood toe bier listen wonen ;
maar vergeefs !
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aar fluiten de onberembre baren
Der zee de ontelbre legerfcharen
Van Isrels wreed verdrukt gefacht ;
En elk door angst in 't hart benepen,
En elk door fiddting aangegrepen,
En elk beroofd van moed en kracht.

Wie
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Wie kan bier Rog op red+ding hopen?
Hier is Been enkel uitzigt open .
Zie ! voorwaarts itroomt bet roode meer,
En regts en links de zandwoestjnen ;
En ftraks zal Pharo zeif verfchijnen
Aan 'c hoofd van zijn ontzaglijk beer.
De. fchrik is in elks oog to lezen,
De wanhoop fchier ten top gerezen,
En ieder beeft voor 't nakend lot :
Hier kan flechts de Almagt hulp gebieden,
En nood en bang gevaar doen vlieden ;
En -- Mozes knielt, en fmeekt tot God .
Daar ilaken reeds de legerfcharen,
De wagens der Eg pcenaren ;
Hun heertogt fchijnt een zegepraal ;
En Isrel hoort bet met ontzecting,
En Jacobs kroosc ziet, met verpletting,
Bet fchittren van 't Eg ptisch fIaal.
Dees dag nog moge in rust verdwijnen ;
7M2aar als de morgen zal verfchijnen,
Dan vangt de fchrikbre flagting aan 1
En eer wedr de avondflond zal dalen,
Zal Pharo glansrijk zegepralen,
En Isrel bukken, of - vergaanl
Dan, Mozes beeft voleind to bidden,
En keert terug in Isrels midden,
En fpreekt : „ Looft de Oppermajesteiti
„ De heerkrachc der Eg pcenaren,
„ Waarop uwe oogen thans nog flaren,
„ Ziet gij nooit wedr in eeuwigheid 1 "
Hij zegt bet, klemc zijn' flaf in handen ;
Hij zwijgr, en keert zich tot de ftranden,
En Nat op 't meer een rustig oog :
Jehovah's guest is hem gebleken,
En moedig heft hij nu, ten ceeken
Dier guest, zijn' wonderitaf omhoog.
De
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De nacht verfehjnr . Hoor 't noodwe6r gseijen I
Hoor, boor dep flormwind vreeslijk loeijenS
Hoot, boor dat fchokken der natuarl
be vuurkolom verdrijft bet donker,
En vaagt, door fcbittrend Uchtgeflonker,
Het daister weg in 't nachtlijk uur .
Nog bruit de fiormwind, als de morgen,
Nog aan de vale kim verborgen,
Zich wedr vertoont aan 't flarend oog ;
He ; dagend licht fchijnt door to broken,
En ziel de vloeden zijn geweken,
En zie 1 her roode meer is droog .

• Vreest niet ; aanfchouwt de kraeht des Heeren 1
• Heil alien, die Hem nedrig eeren!
„ Den trotschaard treft bet fchrikbAarsc wee ."
Dit woord heeft Mozes naauw gefproken,
Of Isrels beer is opgebroken,
En trekt door d'afgrond van de zee.

De warren zijn, op Gods geboden,
Voor d'adem van zijn' pond gevioden,
En Isrel vindt een veilig fpoor .
Spoedc aan, fpoedt voort, onteibre fcharen
Het roode meer wedrhoudt zijn baren ;
Op Gads gelcide trekt ge er door.
Mar neauw heeft Pharo dic vernomen,
Of kan zijn woede niet betoomen,
Eu gioeic van wraaklust, toorn en fpijt ;
En doet zijn ruiterdrommen wenden,
En fchikt zijn wageus en zijn beuden,
En voert zijn leger sin ten flrijd .

• Trekc op l" dus bruit hij ; ,vaagt die faooden,
• Bedrieglijk uit nun land gevloden ;
• Trekt op , en zet die muiters na !

„ Thins zal de flag ons ij;et mislukken ;
„ Neen : Isrel zal voor Pharo bukken,
• Of - dot dit flavenvolk verga l"

De
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De togt vangt aan. De Eg ptenaren
aecreden 't drooge bed der baren ,
En duizead wagens volgen 't heer ;
En duizend ., ja tienduizend .tallen,
Gereed om Isrel aan to vallen ,
Omvat de fchoot van 't roode meer .
Maar zie! de wolkkolom fehiet ftralen
En blikfems, die door 't }achtruim dwalenZ
Jehovah, Isrels God, genaakt ;
flUj zal geweld en heerschzucht iiraffen ;
Ho zat aan de onfchuld regt verfchaffen ;
Hij komt, die voor verdrvkteu waakt .
Maar zief maar zie! Jehovah's fchrikkerc
Ontzetten, in deze oogenblikken,
Den held, die nimmer week noch Mood ;
Maar zie! Eg pte's legerfcharen
Is bange fcbrik in 't hart gevaren,
En voorgevoet van ramp en dood.
Die fchrik is, door de ontelbre drommen,
In eens ten toppunt opgeklommen,
En dringt door 't harnas van met at ;
t Vooruitzigc words hoe langs hoe banger ;
Het heer weerflaat lien fchrk nit langer,
En kiest de vlugt voor zegepraal .

• Terug!" zoo klinkt het : „ last ons vliedenj
„ Terug I Vergeefs is 't, weer to bieden,
• Wanneer Jehovah's toorn ontbrandt .
„ Ziju blikfem gloeit ; zijn donders klatren.
• Terug, van uit her diep der warren,
• En bergen we oils op 't oeverzaad!"
Men wil, men poogt her ftrand to nadren ;
Maar ziel de grond wegrhoudt de radren
Der ftrijdkar, zinkende in haar fpoor ;
Men dringt en perst zich op elkander ;
Men kneust en plettert de een den ander ;
Maar, ros noch ruker kan er door .
War
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Wat road voor hoofdman en foldaten 7
Geeu kracht, geen wijsheid kan bier baten,
Waar niemand hulp noch uitkomst ziet ;
Nu alles is met fchrik geflagen,
En 't vierfpan, voor den koningswagen,
Aan Pharo zelfs geen redding biedt .
Wee u, Eg pte's oorlogsherenI
De vloed vast aan
de warren keeren Het meer verheft zich -- wee .n ; - :wee!
Door froomt de fprin$-vloed met zijn golsten,
En -- 't leger is, op eens, bedolven,
En olk en Koning fmoort in zee,
Moor Isrel is gered en veilig,
En zingt, verlost, bet driemaal heilig,
Het driemaal heilig is de Heer I
Maar Isrel looft, met item en fnaren,
Jehovah, God der legerfcharen ,
En geeft ziju grootheid roem en eer.

1819.

W . A. WARNSINCIC, BSZ .

BESCfOUWING VAX DEN WATERSNOOD IN NOORU-NEDERLAND, IN LOUWMAAND 182o .

DOOR EEN' INWONER DER

PROVINCIE FRIESLANDo

o VVelgelnkkig oordl waar wij, met gade en vrinden,
Bij tlrengen winter, fpijs en warme haardf'ee vinden ;
Waar elk voor zorg en vlijt de zoetfie vruchten fmaakt,
Als zijn weldadigheid zich andren nuttig maakt .
Die deugd is Ne&rlands roem ; en de oudellijke zeden
Vereert de opregte Fries, gereed hen no ce treden :
Hij deelt in 'snaasten wee, verzaeht zijn treurig lot,
En 't offer, dat hij biedt, tuigt dankbaarheid aan God .
Ja, Friezen l voekt uw hell ; terwijl een item van fwarte,
Eene onheilvolle moor, een kreet van 't gillend barte
Door 't fiddreild Neerland klinkt, en oprijst uit bet cord,
Welk Rijnflroom, Waal, en Lek, en Maasrivier omboordt .
Vloeit,
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vloeit, zilte tranen 1 vloeit ; wij zien dees vruohtbre t teken,
Woo ; naauw'c vernieuwde licht van welvaart door kwam breken,
In bare -tee misvormd : zoo ver her oog zidh wend',
Veitoont z :ch ddn tooneel van kommer, van ellend'.
Her weidde 'c vreedzaam rued ; daar golfden koreuaren :
Nu 19gt des )andmans hoop verzonken in de baren .
Verbeelding deinst terug . Wie tchetst dot aklig uur,
Ottthuld met duiscernis ; dot wor(llen der Naduur,
En at de woede van de losgewrongeu flroomen,
Zich wrekende op de vorrc , onmagtig hen to toomenf
Her kraakt en barst bet ijs ; daar fchuift zlch veld op veld,
En bergen kruijen ginds, geperst door ilroomgeweld .
De vloed toast aan ; hij dreigt uic zijne kit to treden :
De wanhoop klept alarm in dorpen en in fleden,
Nu't ijslijk tchotsgevaart', dot trade en dijk beklimt,
Met onwedrtlaanbre magt den wedertland begrimt .
Daar mitt de fpringvloed los ; hij maalt her boventle onder,
En werpt zich bruifend nedr, en klatert, als een dorder,
Die ratelt in 't gebergt' . Her noodfchot kondigt son,
Dot Waard bij Waard, en 't erf des Bataviers vergaan .
Nu hoort men 't loeijend vee en kermend landvolk zuchcen :
Dees wader halverlijf, om naar een kerk to vlugten ;
Dien rukt, tnet hula en have, eenmaaltlroomdwarlendneer ;
Ben ander dwaalt op 't wrak, tangs 't grondelooze meer ;
Her bang, her jongsc vaarwel klinkt, van den top der daken,
Den veegen nabuur toe, wiji bind en flijlen kraken ;
En elders, waar men gale of dierbren ziet vergaan .
Door doer een near gegit ons 't haar to berge flaan .
o Liefde! o menschlijkheid! hoe luttel boat uw pogen!
Een' grijzen vader bergc bet teederst mededoogen,
Een kwijnend kind, ontrulct aan bangen watersnood ;
Dan, ach I van kou vertlijfd, toeft hen nog wreeder dood.
Door trouwen moed gefchraagd, beilijgt gij met uw panden,
o Moeder! 't rieten dak ; moor hoort hen klappertanden,
Om voedfel fchreeuwen ; ja, ats uicgevast in 't end',
Bezwijmt gij met uw kroost van honger en ellend' . . . .
Moor zie! de nevel fcheurt ; de zon van hoop komt dagen ;
Ontferrning durft met moed op 't zwalpend not zich wagon ;
Zij fnelt ter redding toe, en voert near beter ree,
War reikhalst om haar pulp uit deze jammerzee .
Ge'
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G lijk aui gindfche f1rand, waar fchaamle visfchers wo9en,
Do fehlpbreuk de ijver gloeir in gastvrij zich to toonen ;
Zoo isergen flad bij ftad lees trooscelooze fchaw,
Die brood en huisvest mist, na 't doorgeflaan gevaar,
Ook hboger Magt fchiet toe : die traan in Vorstlljke oogen
Voorfpelt den onderzaat des $onings mededoogen ;
Zijn vaderhart gevoelt, hoe bang de nooddruFt fchreic,
En eer men voedfel vraagt, fpijst zijn milddadigheid .
Ganscli Ne&rland volgt din fpoor . En, Friezen ! door Gods hoede,
Het tijdvak eener eeuw beveiligd voor de woede
Der zee, die flormend bruit, en om uw kusten giert,
U blijv' de Algoedheid bij, zoo lang ii 't weidoen fiert!
J. B.
11
18-so .
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oor zorgen en twijfe#moedigheid geltweld, zat M A It 1 A Ran
bet venfler, en zag, anet oogen ol tranen, op bet gewoel
der, ginds en berwaarts zich bewegende volksmeaigte neder .
M A It I A bewoonde een klein vertrekje qp de bovenfte verdieping van een onaanzienlijk burgerhuis re Wleenen, In eene
ftraat, niet verre van den Ifeizerlijken burg.
Haar droevig oog tuurde angftig .,aond ; zij fcheen onder de
voorbijgangers ddnen to zoeken ; vergeefs , die ddne vertoonde zich niet ; bet begoa to fchemeren, en reeds wilde zij
van bet venfter tot Karen arbeid wederlceeren, toen eetle ladge, flahke geflatte, in een' donkerklenrigen jas, den ronden
hoed sliep in bet aangezigt gedrukt, hare woning naderde .
Wie kon bet antlers zijn, dart de zoo lang en zoo vurig
verwnchte? Snel opende zij bet venfler, en, roen hij ouder hetzelve voorbijgiug, riep zij , met eene zoete, fmeekende item : „ J0ZEFI JOZEFI"
De aangeroepene luisterde, bleef ftaan, en zag naar bet
ventler op, niec weinig verbaasd, dat hlj zljnen uaanr boor. Her was J o E E F If, die dikwijis in den febetneravond ,
de
in zeer eenvoudig burgeriijk gewaad , om onbekend to zijn ,
to Wsenen gewoon was rond to wandelen, en, op deze wijze, zoowel bet openbartig gevoelen der inwoneren, fis dat
der zich aldaar bevindende vreemdelingen, over zijn itieuwe
verorden'rngen, inzonderheid met betrekking tot de hervorming in kerkelijke zaken, uit to vorfchen ; hopende l>tngs lien
weg zekerder en beter acbter de waarheid to komen, dan
door degene, die hem omringden : want bet was zijner
fcherpziendheid niet ontgaan , dat hij , in itede van waarheid,
Atchts vleijerijen hoorde, en dat zelfs de beteren zich zelve,
door dubbelzinnige antwoorden, voor alle onaangenaamheden
wilden beveiligen .
(Door plaatsgebrek, hen vervolg en flot hierna .)

ME NG E L W E R K.
HET RIJKE FEEST DER VREUGDE IN ELK

JAARG;ETIJDE .

M en zoude gelooven, dat elk mensch, die, met een

bedaard gemoed en eenen denkenden geest , de wonderen,
der wijsheid en goedertierenheid Gods in de natuur kan
aanfchouwen, van eerbied, liefde en vertrouwen tot
zijnen Schepper moest doordrongen zijn , en zich
gefterkt gevoelen , om tevredener op deze aarde to wandelen, op welke voor den minder gelukkigen toch zoo
menige bron van troost, rust en vreugde vloeit ; zich
moest gefterkt gevoelen, om ook den kwaden dag met
moed, geloof en hoop to verduren, altijd meer overeenkomltig bet voorregt to leven, hetwelk hem als
mensch ten deel viel, en vooral met meer blijdfchap
de geboden opvolgen van cenen God, die als een liefderijk en zegenend vader regeert, en die voot zijne
fchepfelen in elk jaargetijde een rijk feest der vreugde
bereidt .
Reeds de afwisfeling der jaargetijden op zich zelve,
hoe weldadig is zij ! Eene ceuwige lente zoude de
mensch even weinig als een onafgebroken geluk verduren . Vuriger geniet hij bet geluk, hetwelk hij een'
tijd lang moest ontberen, en na elken winter gevoelt
hij dirbbel, welk een rijk feest der vreugde in elke lente op hem wacht . Wanneer nu weder bet blaauw des
hemels en bet groen der aarde zoowel oog als hart verkwikt ; wanneer nu weder een zachtere zonneftraal
bet voorheen verkleumde aardrijk verwarmt , en plan .
ten, bloemen, vruchten en gewasfen van alle foort doet
ontkie-men ; wanneer de boom, die voorheen zoo onbevallig en treurig ftond , alsof de hand des doods hem
lof en leven hadde afgeftroopt, nu, met een nieuw leven
bezield, met nieuwe bekoorlijkheden verfierd, de bloeiJtEN.GELW . 1820 . No . 4 .
L
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jeude takken aitbreidt ; wanneer rivieren weder ftroo .
men, beken weder vloeijen, bloefems weder geur ver .
fpreiden , en millioenen verfchillende fchepfelen gedeeltelijk tot een nieuw ]even weder ontwaken, gedeelte .
Ilk nit verre landen op de verjongde velden tarugkee .
ren, en in verfchillende klanken hnn aanwezen en hun .
me blijdfchap verkondigen , -- welk menfchelijk oog zonde din niet tnet welgevallen de ftboonheid der na .
tuur aanfchouwen ? welk rnenfebelijk oor zoudd tieh
dart fluiten voor deze oproeping tot vreugde? welk
menfcchelijk hart zoude dale niet warmer kloppen?
Zelfs diegene, wier aanleg minder ontwikkeld is,
kunnen dan Loch den weldadigen irrvfoed der alles bezie.
lende en alles verheugende leate niet weerftaan . Ook
de zieke vergeet voor eenige uref zijn lij'den ; de ongeJukkige bet verdriet, hetwelk zijn hart verfeheurt .
Voornamelijk voor den mensch is dit heugelijk feest
bereid. Hoe beperkt is bet gevoel der andere bewo .
ners dezer aarde! floe veel, daarentegen, kan de
mensch omvatten ; hoe vele vreugde Iran hij genieten !
Voor hem is de bloem welriekend ; voor hem bloeit de
boom, ruifchen de beken, zi-ngen de vogels . Hij alleen heeft gevoel voor hoogere fchoonheid, welluidendhefd, orde en overeenftemming in de verfcheidenheid .
His alleen kan bet donFere gevoel, hetwelk door de
zinnen toeftroomt, tot heYdere gedachten veredelen ;
hij alleen kan van bet zigtbare tot bet onzigtbure zieh
verheffen, in bet leven en werketi der natuur tle fleet
eerier andere wereld ontwaren, en, van den adem des
Atsoeden aangeb tazen en doordrongen, met eenen
denkend-en geest en een gevoeli-b hart, uitroepen :
Bee overh-cerlijk is God's aarde ! Wilk een geluk, op
dezelve rnensch to zijn! Ik wil, totdat ik engel
worde, niij op deze fchoee aarde verheugen!
Met afwisfbl'rng, maar met weldadige , zegenrijke afwisleling, duurt dit feest der vreugde ook In den zo .
Itrer voort . I7 an verI;Aroeit de gloed der ton wel merlige bloein ; ma-at zij brengt oak menige bloem en
vreug-
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vrengtle to voorftbijn . Dan gevoelt de ntenso-h, bij
het werk van zijn beroep, wel de drukkende hitte van
menig unr ; mast des to verfrisfchender en verkwikkender wordt voor hem dan ook de fchaduw eti de
koelte.
Er zljn menichen , welke niet zonder vrees bet na .
derende onweder to getnoet zien ; maar er zijn ook
menfchen, - en derzelver getal zal met de vorderingen in natuur- en godsdienstkennis Heeds vermeerdei-en -- welke in Nat zijn, die bange vrees to verjagen,
en, bij de luidruchtigfle ilormen der natuur, hunne
vedelijke waarde en hunne verhevenheid boven bet
aardfche en vergankelijke duidelijk to gevoelen , en
zelfs dan, wanneer zwarte wolken den hemel bedekken, verblindende blikfems nederi'chieten, en de rommelettde donder, door bet gebergte teruggekaatst,
de aarde doet dreunen, nog met bedaardheid den
Schepper en Onderhouder des heelals kunnen danken,
die ook in bet onweder zegent, gezondheid en vruchtbaarheid u1tflort, opdat de kwijnende plant zich weder
verheifie, en alles, wat leeft, zich verfrischt en verferkt gevoele.
De zonter is bet, welke ons bet voile genot vergtmt
der eerlte en laatfle uren van den dag, wanneer sari
den morgenbentel de zon lnisterrijk oprijst , en licht
en warmte, leven'en vreugde over de aarde verfpreidt ;
of wanneer zi3 , na haren volbragten loop om dat gedeelte der aarde, hetwelk wij bewonen, aan den avond .
bemel nederdaalt, om in een ander detl der aarde weder al§
morgenzon to warden begroet . In den zomer vokooit
de natuur, onder de leiding en bet beftuur des AlwijZen en Algoeden, haar werk, tot voeding en verheu .
sing van tallooze fehepfelen ; dan rapt de bloefem tot
vrucht, bet zaad tot koorn, tot vreugde van hem, die
vol hoop zijn zaad uititrooide, en zijne hoop nu ver•
v*fd, zijn vlijt nit beloond ziet . Dan wordt zij gedekt, die onmetelijke tafel, ter verzorging van alle levenden , van bet oosten tot bet westen . Welk eenen
L a
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overvloed, welk eene menigvuldigheid van rijpe vruch .
ten wordt dan vooral den mensch aangeboden, ten
onwraakbaren bewijze, dat voor hem niet alleen een
feest tot verzadiging, maar ook tot vreugde bereid is ;
opdat hij niet alleen zijn ]even onderhouden, maar ook
over zijn aanzijn zich verheugen, en den milden Voeder en vriendelijken Gever met de hartelijktte en vrolijkfte bewoordingen danken zoude !
De oogst begirt in den zomer, en wordt met bet be .
gin van bet najaar voltooid ; en dus duurt, in dit opzigt, bet feest der vreugde heeds voort . Wel is waar,
nu reeds komt menige onaangename dag, echter z66,
dat ons ook de herfst nog dikwerf eene vrolijke toegift
tot bet fchoone jaargetijde fchenkt , welke dan zoo
e el to meer genoten wordt, omdat zij eerie onverwachte toegift is . Want zoodanig is de mensch : in.
den overvloed van goederen , en bij de hoop, om altijd
meer to erlangen , ttelt hij dikwijls bet wijze genot van
den eenen dag tot den anderen uit . In het toekomende
wil hij doen, wat hij thans doen kon, en dus laat hij
bet tegenwoordige ongenoten voorbijvliegen . Hij vergeet, dat bet toekomitige oogenblik, naauwelijks als
toekomst gedacht, tot tegenwoordigen, en even zoo
fpoedig tot verledenen tijd wordt . De lente gelijkt naar
bet feest eens rijken, welke alle dagen heerlijk, maar
juist daarom zelden in vreugde leeft . De fchoone najaarsdag is als bet feest eens armen , hetwelk zeldzaam
komt, maar dan ook meer genoten wordt . Daarom
wint bet de fchoone najaarsdag, niet alleen door de afwisfeling met voorafgegane onaangename dagen, maar
ook door de vrees, dat hij misfchien de laattte, of al .
thans weldra de laattte zijn zal , waarop bet licht en de
warmte der zon den mensch tegelijk genoegen ver •
fchaft . E n aldus worden wij , niet in eens , maar door
eene langzame voorbereiding, uit de meer vrije natuur
in de naauwere ruimte des huisfelijken levees teruggebragt . IJet gevoel, waarmede wij eenen bloeijenden
boom aanfchouwen, is voorzeker zeer verfchillend van
dat-
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datgene, waarmede wij over de vallende bladeren wan •
delen .
Eene zekere weemoedigheid overvalt ons, wanneer
wlj de bladeren, alsof zij den dood to gemoet wilden
gaan, met verfchillende kleuren zien nedervallen ;
maar eene weemoedigheid, welke voor den mensch,
die eene fchoonere lente in eene betere wereld verwacht, geen fmartelijk gevoel, maar eene ernftige
vreugde is . filet fchijnt, alsof wij thans minder met
rle zintuigen, dan met den geest tioesten genieten,
door eene afwisieling, welke wij zel'e misfchien niet
zouden kiezen, maar welker keuze zetr heilzaam voor
ons is .
Vergelijkt men de lente met de jeugd les levens, dan
verfchijnt de herfst onder het beeld de : rijpen mannelijken leeftiids, welken niet zoo zeer eerie fpelende
icherts, als wel eene ftille peinzende vrolijkheid be .
taamt . ja, de herfst vertoont bet zieltreffende beeld
van eenen mensch, die, in rijpere jaren, zonder berouw, op de vervlogene lentevermaken kan terugzien,
en tot zich zelven durft zegzen, dat hij in den zomer
gearbeid heeft, en thans nog, naar mate van zijne
kracht, zich voor de wereld zoekt nuttig to maken .
o ! Dat elk, in den herfst zijns levens , in dit beeld
zich zelven mogte herkennen ; dan zoude hij geruster zijnen winter zien naderen .
Ook de winter is niet zonder vreugde . Hij geeft ons
menigen dag, op welken wij, met cenen helderen blik,
den zonneltraal op do oppervlakte der fneeuw, op het
ijs der wateren en op de toppen der boomen zien fchitteren ; of ook, met eene kalmte, welke uit de bewustheid der veiligheid voor gevaren ontftaat, onder een
vreedzaam dak, door Gods goedheid, voor behoefte,
koude en form bewaard, in eene warme kamer, het
ftormachtige ruwe weder gemakkelijk kunnenverduren,
vooral wanneer wij van onze naaste betrekkingen omringd, of van menfchen zijn omgeven, met welke wij,
in een gemeenzaam gefprek , gedachten en gevctelens
L 3
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wisfelen. Went juist deze naauwere v reeniginq in
den huisfelijken en vriendfchappelijken kring verdient,
als een aanzienlijk gedeelte van hot vreugdefeast, hetwelk God ons door de afwisfeling der jaargetijden bereidt, met dank erkeud to worden . De menseh, die
to voren, even als de natuur, zich vrij uitbreidde,
moet nu de banden, welke de menfchen tot hunne wederkeerige veredeling en tot bun wederkeerig welzijn
'eerbinden , zegenen , en door de verkeering met anderen
zachter en menfchelijker worden . Opdat eehter, door
de uiterlijke beperking, zijn geest allengskens niet to
bekrompen wprde, geeft God hem van tijd tot tjjd een
fchouwfpel, hetwelk de vrije vlugt van dien geest bevordert ; een majestueus i'chouwfpel , hetwelk in de
large wiuternachren eerst regt kan genoten worden
bet gezigt des geflarnden hemels .
In eenen helderen winternachr, eerst voor zijne voeten de fneeuwvlakte als een groot wit Weed tlitgefpreid
to zien, en dan de oogen to verhefen tot den onbewolkten bemel, tot ontelbare werelden, welke voorzeker eene hoogere beftemming hebben, dan om flaauwe
lieht(tralen op onze aarde to werpen, in welke voorzeker ook redelijke wezens de heilige wet van den eeuwi .
gen geest eerbiedigen, -- waarlijk, dit is een zeer
plegtig feest voor ieder, die aan God en deugd, en dus
ook aan onfterfelijkheid , gelooft . De Christen zal zich
levendig bet gezegde van j E z u s herinneren : „ In
nnijns Vaders huis zijn vele woningen ;" en met eene
onuitfprekelijke gerustheid zal hij dan van bet doodfche
fneeuwkleed naar dien fchitterenden ftarrenkrans op .
zien, verheven boven alles , wat door tijd en ruitnte
beperkt wordt, en, ook bij de vorst des winters, zijn
hart door zuivere, hoogere vrettgde verwarmd gevoelen,
Rijk, rijk is bet feest der vreugde, hetwelk God in
elken tijd des jaars voor ons bereidt . Genieten wjj betzelve dan met dank jegens den Giver van ai)e goede
given!
Onze vatbaarheid, ecbter, voor de fchoonheid der
na-

IN $LK J"iLWETIID$ .

IS ;

natuuu bangs of van onze vathaarheid Your ha zedelijk fchoone en goede . Hoe waar, hoe ontegenzegge .
11j wa is, hetgene de Ahter zegt : „ Der aarde ant
„ breekt bet r ee can pracht, maar wel aan engelen,
• pro een hemel to zijn. Maar voor de deugd alleen
• fchittert z}j, voor de onfchuld fecbts is zij fchoon,
• Te vergeefs veriiert zich de natuur met bemelen,
• voor oogen, die niet zien ."
Acct ! van hoe vele wenfchen moet men nog zeggsu :
zij hebben oogen, en zien niet ; zij hebben ooren, en
heuren niet ; want bet ontbreekt hun aan een hart, dat
h.et fchoone en goede weet op to vangen . Hoe kan de
pJegtige flute der natuur ons behagen , zoo laug de
Rormen van woeste begeerten en driften nog in ons
binnenlie razen? Hoe kunnen wij, met welgevalien,
de fchoone orde buiten ons opinerlen, zoo lang wij
nog, in tegenfpraak met ons zelve, begeeren en doen,
hetgene wij, volgens onze cede, moesten afkeuren?
Idoe kunnen wlj met vreugde de natuur als bet went
von een' goedertieren' God befchouwen, zoo Lang wij
nog opzettelijk tegen den wil van dien God handelen ?
o! Laae ons bet erkende goede met opregtheid ripen
en doers ; dan zal de natuur ons net moederliefde OM*
helzen en weldoen . Maar beperken wij ook, met eene
wigae tevredenbeid, onze wenfchen, en eiCchcnwijniet
ctnmcatig veel op eene wereld, waar wi meet ontvin •
gen, dan wij mogten verlangen .
Verdtrren wij Lie onaangename dagen met roped en
llandvastigheid op eene aarde, Lvaar op elkeri winter
eene lente volgt, en wear ook zelfs de -winter. rtiet zon.
der vreugde is!
Mogten wij zdb seven, dat wij eens met blijden dank
bet feest, hetwelk God hier besoden voof ons ba'oid
1weit, kunnen verlaten , in de overnui&g t 4tttr, daar
boven zal God ons ook zegenen !
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DOOR

DEN VERHONGER

DEN ZELVEN BESCHREVEN .

(Medegedeeld door Prof . c .

W. H U F E L A N D

Journalderpractifchen Heilkunde, III Stuck,

zelven, in hec
Marz 1819)

.l.:ren koopman, oud 3s jaren, die door tegenfpoed
zijn zeer aanzienlijk vermogen geheel verloren had, en,
volgens zijne meening, doorfzijne bloedverwanten niet
genoegzaam werd onderfteund, befloot zich dood to
hongeren. Hij begaf zich to then einde, op den 15
September des jaars 818, naar een afgelegen on door
nenfchen weinig bezocht bosch, grcef zich daar een
graf, en bleef tot den 3 October (en alzoo 18 dagen)
in hetzelve zonder voedfel, wanner hem de waard
van eerie naburige herberg, nog levend, hoezeer uiterst verzwakt, fprakeloos en wezenloos, ontdekte.
Met moeite diende deze hem eene kom vleeschnat met
eidojers toe ; waarop hij dadelijk den geest gaf.
Men vond bij hens een met potlood gefchreven dagboek, hetwelk wij vermeenen, als gewis eenig in zijne
foort, en zoowel uit een ph fisch als ps chisch oog.
punt hoogst merkwaardig, onzen Lezeren bij dezen
woordelijk to moeren mededeelen . Men heeft immem,
tot nog toe, de trapswijze veranderingen en verfterving, die, bij deze afgrijsfelijke wijze van fterven, in
bet ligchaam en in de ziel voorafgaan , wel noolt door
den ongelukkigen zelven befehreven gevonden!
Getrouw llffchrift .

Den edelen menfchenvriend, die mij bier eens namijnen dood vinden zal, bid ik, mij bier of daar to willen onder de aarde helpen, en daarvoor mijne kleede .
ren, geldbeurs, mes en brieventasch voor zich to be .
houden . Voor het overige merk ik aan , dat ik geen
zelfmoordenaar, maar doodgehongerd ben ; daar ik
door
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door flechte menfchen geheel mijn zeer aanzienlijk vermogen verloren heb , en mijnen vrienden niet tot last zljn wil .
Mjn lijk behoeft niet gefchouwd to warden, daar ik,
too als gezegd is, doodgehongerd ben .

Atlon mrar .
Na bovenflaande verklaring, welke ik nog to S.
fchreef, Wilde ik hier onbekend fterven, en de bij mij
berustende papieren vooraf vernielen ; ten tinde echter
eerie onnoodige bekendmaking wegens mijn lijk in de
nieuwspapieren to voorkomen, heb ik hiervan afge .
zien, en merk nu nog aan, dat ik, door de hardheid
mijner familie genoodzaakt zijnde mij to verhongeren,
deze derhalve oorzaak is van mijnen dood .
Ik was , zoo als men uit bet bij mij berustende pas .
poort zien zal, den 12 Februartj 1812, aldaar als koop .
man gevestigd ; verloor echter, door ongelukken, diefflallen enz . , bet grootil:e gedeelte van mijn vermogen ;
Icon derhalve aan mijne koopmansverpligtingen niet
flipt voldoen ; bekwam wisfelarrest, en men verkocht
mijne roerende en onroerende goederen .
[Hier volgen een aant4l bijzonderheden, die wij, als
familieaangelegenheden , en als niets wezerllijks ter za •
ke doende, weglaten . Het refultaat is, dat hij in de
grooee ellende gedompeld was .]
Wat zoude ik nu wel anders in de wereld zonder geld
uitrigten, dan mij doodhongeren? Mijn ganfche ver
mogen, dat ik in mijne beurs had, beftond in 9 gr .
6 p. 3'4 ; met dit geld ging ik naar F ., waar ik ten 4
ure aankwam ; ik bragt de beide brieven naar den post ;
betaalde voor then aan mime tante, die geene ongefran .
keerde brieven aanneemt, 3 gr . 1 ; vet'teerde nog 3
gr . a , en verliet F., 2o minuten over Sure, met g gr .
o p.
in welker bezit ik nog ben . De Voorzienig .
held leidde mij op den grooten weg door L ., en nu
vernaehtte ik onder den blooten hemel tusfchen L . en
F., daar ik met mijne 2 gr . c our. i n geene herberg
meer lconde intrek nemen .
In dat bosch konde ik bet echter van regen en konde
niet
L 5
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niet langer uithouden dan tot 2 tire 's morgens, wan .
seer ik mij weder voortmaakte, door F . gin„ en,
door de Voorzienighcid geleid, dit bivouak iii bezit
ra ;u, en in hctzelve den bitteren dood zal afwachten,
indien de Voorzienigheid v66r dien tijd geese hulp z en .
de ; want bedelen kan en mag ik niet .
Gistcren, den 15 dezer, heb ik mij dit erg verblijf
gemaakt, en heden , den iG vroeg, dit ge ;'chtcven,
[Flier vol-en wcdcr fatuiliezaken .] 1k moet hier nu,
helaas! vcrhongeren, daar men thans op niijnea (.)it.
derdom (32 jarcn) doorgaans niet racer ;as foldaat
evordt aangenomen, hoezeer ik mij bij alIc Chefs heb
aange :neld, en naar inijne ovcrige bloedverwanten en
goede vrienden kan il ; ool: niet gaan, dais bet immers
een fchrikkelijk denkbeeld is , van de genadc .- an andere
nrenfchen to lcven, bijzouder voor icmard, die zelf
ceps zijn cigeu meester en in goeden doer was.
Ten befluite verzo,.l: ik nog den edelen nicnfchenvriend, die tnij bier na miiren dood (die bimicn w eini .
g e dagen vol ;cn zal, da :;r ik aee van honger, dorst,
nattigheid en koude wel niet linger zal tiithouden, en
daarbii aan flapen in lict gehecl nict to denken is) vinden zal, deze aanteel;ening, bencvcns do ver'iaring
van mijnen dood, aan mijnen b .oedcr, den fleer N . to
N ., verzegeld per post to zendcn, die a ook al uwe
vcrfchotten to dezen volgaarne zal teru geven .
B . Forst, den tG Sept. ISIS.
De Koopman N. uit N.
P .S . Ik moot no aantnerken, dat ik reeds federt
6 a 7 woken ziek geweest ben. 1k viel, namelijk, toes
met 2 fchcpels gerst, die ik naar den zolder dragen
zoude, bij het laimmen nit de fchuur naar beneden,
waarbij mij lets in bet onderlijf, omllreeks den navel,
inoct geborilen zijn, daar ik finds dien tijd altijd piinen
lieb gehad . [flier volgen weder familiczaken .]
N.
Ik

I$,9
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lk leaf nog ; maar hoe ben ik den nacht doorgekn,

men, en 1we koud was hot! o God! wanneer zullen

mijne rampen eindigen? - Geen mensch heeft zich in
deze drie dagen hier laten ziell ; flechts eenige vogolen .
B, Forst, den 17 Sept . 1818 Den ganfchen vorigen nacht heb ik wegens groote
koude op en neder moeten wandelen , hoezeet mij het
gaan zeer zuur valt, daar mij de krachten reeds begin .
nen to ontbreken . Ook heb 1k, uit overgraQten durst,
bet water van de hier rondom flaande paddeftoelen afgezogen , hetwelk echter ellendig fmaakt . Men zal mij ligt
vragen, waarom ik mij niet, voor mijne z gr., die ik
overhield, eene flesch bier of iets dergelijks gekocht
heb ; waartegen ik moet aanvoeren, dat ik dan wel een
paar dagen langer geleefd, maar mij ook des to langer
gekweld zou hebben . Nu durf ik toch hopen, dat mija
11jden binnen eenige dagen zal geei :ldigd gijq .
B. Forst, den i8 Sept . 00 .

I. F. N.

Alles is, helaas ! nog hetzelfde ; als ik nu flechts een
vuurflag had, om des nachts een weinig vuur to ontr
fteken, daar hier klein, droog bout genoeg Hit ; ook
geene handfchoenen, en daarenboven zoo ligt gekleed.
Men kan dus begrijpen, hoe ik de lange nachten door .
breng ! -- God! waaroin moat ik, onder millioenen
menfchen, waarfchijnljjk de Unige zijn, die een' zoo
Jjsfelijken dood flerven moet, en dat zoo vroeg, ; ik had
nog 5o jaren kunnen leven !
B. Forst, den J9 Sept . i8i8.
I. F. N.
Tot heden wil noch de verfchrikkelijke dood noeh
huip vin den Heere kornen : ook laat zich geen mensch
bier zien , offchoon bet heden reeds de 7de dag is ;
intn6fchen rommelt bet mij ant7etlend in de maag, en
bet gun wordt niij onnit fprekeluk zwaar ; maar ook de
bon .
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honger en bijzonder de durst worden gedlurig onlijdeTij .
leer, en bet heeft nu reeds in geene 3 dagen geregend,
zoodat ik zelfs geene paddeftoelen kan afznigen .
Binnen a da'gen ten minfte hoop ik toch verlost to zijn 1
In gevalle van aanteekening op het B . . . jche kerkboek, merk ik aan, dat ik den 6 Maart i786 to N . bij
N. geboren ben, en geftorven zal zijn den eerfen dag,
op welks datum bier niets meer zal zijn genoteerd .
Mijn vader beet Mijnheer C . N . , en was predikant
aldaar ; mijne moeder was N . N . geb . N., oudfte doch
ter van den Heer N . to N . bij N. Gehuwd ben lk.r
niet geweest ; ook heb ik geene kinderen verwekt .
B. Forst, den 2o Sept; 1318 .
1 . F. N .
Om den ontzettenden dorst, die mij nu reeds 7 maal
t4, dus 168, uren gefolterd heeft, ten minfte eenrgermate to lesfchen, begaf ik mij heden naar de,
mill
van mine verblijfplaats gelegene, Geitenkroeg, drank
daar eene flesch bier, en voor mijnen laatften penning
een' borrel ; ik heb ten ininfte 3 uren noodig gehad,
om daar to komen . Daar de waard mij intusfchen van
de F . . . jche zijde heeft zien komen, ging ik nu naar
de B . . .jche zljde, en legerde mij bier van tiieuws digt
bij de Geitenkroeg .
De flesch bier heeft mij intusfchen weinig geholpen,
daar ik nog Deeds onbefchrijfelijk dorftig ben ; maar ik
heb nu water in mijne nabijheid, namelijk cene bron
bij de herberg, welke men anders nergens op de heide
vindt, en waarvan ik des avonds laat, als de bittere
dood niet fpoedig komt, gebruik-zal maken . - Miin
God, wat zag ik er, in den fpiegel van den waard,
reeds vermagerd uit !
B . Forst, bij de Geitenkroeg, den 21 Sept. 18i8.
I.F.N.
Gisteren, den 2=Den, konde lk naauwelijksmijzelven
bewegen, laat ftaan bet potlood in de hand nemen ; de
ver-
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verfchrikkelijklte dorst, then men zich verbeelden kan,
dreef mij reeds vroeg naar de bron ; maar de ledige
maag kon bet ijskoude water niet verdragen, en it
braakte hetzelve niet flechts weder uit , maar kreeg ook
zulke heftige ftuiptrekkingen, dat bet naauwelijks was
uit to houden ; en zoo ging bet tot 'savonds laat ; toen
drong mij de dorst wederom tot drinken, zoo als heden
morgen om 4 ure, en bet fchijnt, dat mijne maag er
nu aan gewoon geraakt ; bet kan inmiddels niet lang
meer duren , daar bet heden reeds de Lode dag is , dat
ik geene fpijze, en na 7 dagen flechts wat bier en water genoten heb, en geen oogenblik heb kunnen flapen . Ik hoop, dat bet beden de laatfte dag van mijn
treurig leven is (juist mijns broeders geboortedag),
en in deze hope bid ik : Vader ! in uwe handen beveel
1k mijnen geest!
B. Forst, aan deze zUde van de Geitenkroeg, den a3
Sept . 1818.
N.
Mijn God! weder 3 dagen verloopen, en nog geene
hoop ten leven of ten dood ; mijne voeten frhijnen reeds
afgeftorven to zijn, en ik heb dus finds den avond van
den
fen niet meer naar de bron kunnen gaan, waardoor de dorst en vermoeidheid natuurlijk zoo zijn toegenomen, dat ik eerst heden deze twee woorden heb
kunnen noteren . Nu zal, hoezeer bet hart Reeds gezond blijft, bet met mij wel niet lang meer duren .
B. Forst, bij de Geitenkroeg, den a6 Sept . iSIB.
I.F.N.
Nogmaals a dagen ; en daarbij ben 1k des nachts zoo
doornat geworden, dat mijne kleederen heden nog niet
droog zijn ; hoe dit mij aantasc, gelooft geen mensch,
en daardoor zal toch fpoedig mijn laatfle uurtje komen .
Ik heb wel, door den zwaren regen, cenig water in
mijne keel gekregen, maar de dorst is, althans met
water, niet to lesfchen ; en zelfs dit kan ik federt 6
da.
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dageti niet meer krijgen, daar ik nlet meer van ntijt b
ptaats kan komen .
Gisteren naderde mij, federt den eeuwigen tijd, dien
1k, helaas! bier moet doorbrengen, de eerfle mensch
op 8 a io frhredeii, en Abel een ichaapherder, die mijjfi
leger voofbijtrok ; ik knikte hem itilzwijgend toe, bet .
Retie hij op dezetfde `iiijze beantwoordde . Welligt vindt
deze IMj na mljtieli dood.
It beken nf1 nog ten befluite, vodr den alwetendetl
God, dat ik, ttiettegen(taande de rampen, die mij vail
fitijhc Jedgd aan getrolfen hebben, zeer ongaarne Jierve, en dat de hood mij hiertoe met geweld gedwongen
heerft. -- - Intdsfcben bid 1k : Vader! vergeef bet
bun ; want ztj wisten niet, wat zij deden.
Meer kin ik van vermoeidhaid en kramptrekkingen
niet fchrijven ; ook zal dit wel bet laatst in mijn leven zijn .
13. Forst, aan deze zijde van de Geitenkroeg, den
29 Sept . 1818 .
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(Zie Nierbove12 bl. 121 en7 .)

hans inaderde bet Gezantfchap tot den Koning,
die aan ieder van hetzelve de hand gaf. Zijn uiterlijk
voorkomen erf manieren teekenden aangeborene waarde .
Zijne gebaren fc bebtn geedwillig. Geent verwondering over iets vreemds bragt httfi tit ztjne houdTg.
Hij fclreen onitrent 38 jeren oud . Hij droeg cen' hoofdband van paarlen, ten' gonden band om den pals en
om de armen ; over zlji9en regterfchouder hingen drie
amuteten, in bet goud gezer, aan een' roodzijden
draad ;
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draad ; aan elken vinger droeg hij eenen ring ; zijn gewaad was van donkergroene zijde ; voor bet voorhoofll
was hem een fpits toeloopende diadeem , op elken
fchouder cene foort van epaulette, en op de borst
eene voile roos met witte verf gefchilderd . Zijne koufen
banden waren vats parelfnoeren, en om de enkels hadA
hij fnoeren met gouden fieraden, verbeeldende trommels , zwaarden, geweren, vogels enz . De fchoelfels
van fijn wit leder waren met kleine gouden en zilveren
amuletkastjes geftikt . Zljn zetel was laag, maar rijk
met goud verfierd. Aan de voorfte vingers en duimen
had hij eene foort van klaphoutje , waarmede hij, al
kleppende, ftilzwijgen gebood . De lijfwachten, achter zijnen zetel ftaande, hadden gouden gordels, met
kleine gouden fieraden, in de gedaante van menfcbelil .
ke onderkaken, bedekt . Olifanten-flaarten, fchitterende van goud, en groote vederbosfen waaiden hem
van rondom verkoeling toe. Boven den koninklijken
zetel verhief zich een prachtig verhemelte, verfierd met
gouden afbeeldfels van inuzijk-inflrumenten . De per.
fonen van zijn gevoig droegen groote ilerren, halve
atanen en andere fgurenvan geflagen goud op de borst .
Na deze aanfehouwing, werd bet Gezantfchap genoodigd, zich met bet gevolg oeder eennen boom op
een' kleftlen afftand neder to zetten, ten einde den
groet der vertnmelde menigte to ontvangen . Nu beg-on
cen nieuw tooneel. De bonte baldachins, die van verre op en neder fchenen to wetnelen, met wapperende
vaandels en vlaggen, volgden elkander, ender bet geluid van kr~gsmuzijk en zacht fluitffel, en daarin
de voornaamfe Krijgsbevelhebbers op hunne roate hangmatten. Tot op 30 fchreden genaderd, fteeg ieder if,
voorafgegaan door zijnen eeriten Officier, van eenkorps
met omgekeerde wapenen, muzijkkoor en ilafdragers .
Achter denzelven ping een geliefde flaaf, die zijnen
meester om de heupen vasthield ; terwijl fommige andere Hoofdmannen de verrigte heldendaden uitbazuinden
en achter hen door ftentor-ftcmmen deden herhalen,
O u.
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Oude Officieren van minderen rang werden door eene4i
fterken fiaaf op de fchouders gedragen . Ook dit had
plaats omtrent jonge Officieren, fomtijds 5 of 6 jaren
oud, die zeer fierlijk gedost waren . Onder dezen wees
men zekeren CFI E a o o , then de Koning, offchoott
deszelfs grootvader zijn onverzoenlijke vijand geweest
was , tot den vorigen hoogen fland verlieven had . Eene
bende van Fetisch- mannen of Priesters draaide zich in
bet voorbijgaan zeer feel in de rondte . Sommige der
voorbijgaanden danflen met kluchtige of ook krijgshaf •
sige gebaren, andere wierpen, ten groet, hunne voetfchoeifels af, eenige knielden voor den Gezant, werpen.
de zich ftof over bet hoofd, en andere wederom gaven
bet teeken van zegengroet . Deze flatige omgang duurde tot 8 ure in den avond, toen de Koning zelf naderde, onder brandende fakkelen, die van tijd tot t1jd in
gouden vaten gedoopt werden, en de zegeteekenen van
bekkeneelen en beenderen, door de foldaten gedragen,
nog vreesfelijker maakten . Tot bet gevolg des Konings
behoorden zijne tantes, zusters en andere koninklijke
bloedverwanten, met vele rijen van gouden haisketenen
verlierd . Bet ganfche getal van hen, die dezen togs
uitmaakten, weed op 30,000 perfonen begroot . Zoodra
de Koning bet Gezantfchap naderde, fprak hij hen
vriendelijk aan, vragende naar hunne namen, en wenschte
bun goeden nacht . Daarna werden zij in ruime, off choon
vervallene, gebouwen geplaatst, die, tot beveiliging
voor wind en regen, vrij wat verbetering behoefden .
Den volgenden morgen was de opene markt, ten
aanhooren des olks, tot gehoorgeving beftemd . De
Koning, prachtig uitgedost, ontving den Gezant min .
zaam . Deze verklaa de door zijnen tolk, dat bet oognierk der bezending alleen vriendfchap en handel was ;
waartoe hij dan, in naam van zijnen Meester, eon reliidentfchap in de hoofdftad en eenen onmiddellijken ge .
meenfchapsweg naar de Kaap-kust verzocht . De
vraag : of hij gelast ware, om de zaken wegens bet
Commenda-fort in orde to brengen? met neen beant .
woord,
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ieoord, en door den Koning daarop verklaard zijnde,
dot de forten, met al derzelver voordeelen voor bet
olk der Fantee.t, hem toebehoorden, werd de volgende dag door hem tot antwoord bepaald .
Terfl:ond daarna verfcheen de tolk des Konings , met
het verzoek , dat de medegebragte gefchenken naar iljn
paleis zouden gebragt worden . Dit gefehiedde onmid.
dellijk . De Koning, echter, wilde Been derzelve zien,
voordat hij wist , of de Koning van Ettlgeland, dan wel
de Gouverneur van &cra, de tender ware? Men be .
hielp zich met bet antwoord : dat zij gezonden werden
door de Ifrikaanfche Compagnie, aan welke de Brit.
fete forten, onder koninklijke heerfchappij, toebehoor.
den. Dit antwoord fcheen to be'hagen . De gefchenken
werden nu ontpakt. Men betuigde zljne fmart, dat er
vele glaswaren op reis gebroken wa en, en verzekerde,,
iiet gebrokene door nieuwe zaken to zullen vergoeden .
De Koning, wien alles zeer geviel, betuigde daarvoor
zijneli dank, ais bet bewijs van vriendfchap, zoo ais
men die niet gewacht had, dewijl vooraf bet begrip
geheerscht had, dat bet Gezantfchap alleenlijk zoude
komen om bet land to befpieden . Ook betuigde de
Koning, nog kort geleden, eenen Mulat, door den
Generaal D A E N D E L s afgevaardigd, to habben teruggezonden, met bet antwoord : „ Dat hij de Hollanders
bad willett goed doen ; maar, nu hij de aangezigeen van
hrtnne blanken had aanfchouwd, had hij befloten, aan
de Engel/chen de voorkeu-r to geven ."
Den volgenden morgen kreeg bet Gezantfchap bet
hatig bezoek van 's Konings zusters, waarvan eene
over de grootfte grensllad des Rijks regeerde . Zij werden even plegtig aangeboden als onthaald ; en rhans gefchiedde bet vereoek uit 's Konings nasm, dat de Gezanten zich op zijnen wandeiweg zouden laten vinden ,
ten einde hij hun goederp morgen konde wenfchen . Ook
bieraan werd voldaan . De Koning verfcheen ras met
cen gevoig van oooo man, bood hun de hand, en herhaalde zijnen dank . 11 ierop tnoest de tolh Q U A 5 H I F .
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uit Acra medegevoerd, aan hem bet net Verkdaren vnat
een en ander gefchonkene , waaronder bijza*adreil ijk erin'
fe ta at en later een' teleskoop ea eene Caunerk obfettrn,
Op eenmaal, ester, veranderde dit toouel . Db
ITconing toonde den Heere J A M E s, als fpreker, den
paar gefchrevene befluiten van den Goilve> ;tteuT-gets
Thai, waarlsg bepaald werd, dart de Coaapagnie aan den
Koning van 4 hantee, maandeljks, 4 ackies (% once
goae), als onderpand van onderwerping en krijgslast,
zoude uitkeereu, terwiji de Hollanders en Dedtien i
nrtandeliks, 4 oncen betaalden . „ Gij, blanke man .
3tenl (fpralt hij) gij bedriegt mi., en wilt 4shantee be.
fpotten . Gij home em bet land to befpieden ; gij wilt
oo'log ; oorlog wilt •glj " Met dit zeggen beet hij woe*
dend in zi nen baaed , vloog van iijnen zetel op, en riepe
„ Sicharnm fu! fchanti fu! Had mij (dus vervoigde hij,
met zjuen opgeheven' vinger dreigende) Bern zwart
man deze boodfdhap gebragt, ik zou hew velar mj~nb
dogen terflond den kop hebben doen afflaan ." De
Heer J A sz E s zweeg, en de tweede afgovaat-digde,
Heer n o W D I C S, nam het woord s met de verklarilrg,
dat men elkaltder verkeerd begrepen had, aan bet ver}
jangen van den Koning voldoen, aan den Gouverneat .
generaal fchrjven, etc tot op zijn antwoord .zoude hlij.
ven vertoeven„ Nu bedaarde de woede, Me zoud
iarieven aan den genoeauden Gouverneur, en bet *gtwoord was overeenflemmandn met des Heeren sov '
erzekeringen, die ook nu tot het hoofd 4.08
D I c H 'S
-Gezantfchaps, , in plaats van den teruggeroepenen feer
j A rz a s , werd aangelteld.
Nog v66r dit antwoord kwam, vorderde de Koning
tenen plegtigen eed, dat zij geese verraderlijke ontwerpen fmeedden en geen vergif in 's Konings drank go .
mengd haddcn . Hij eischte dezen eed op den Koran .
Men weigerde dit, en verzocht, zulks op dbn Bijbel
to doen . Eindel~Ak kwani men tot dit laetfte overeen,
mils zij , bij den eed , den Koran driemeal zouden aan .
roeren, daar men zich zeker acb te, dat hij, die valfche-
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fehefjk twoer, ap bet oogenblib zoude il'erveI3 . EA
paar uren na dezen eed kwamen des Kofllngs gdfft}ieff:m
ken, bftaatide in i as, a zwijnen en 8 oncen geud
voor den Fleer J A at t s ; I fchaap en 2.1 onan geti4
voor leder der drie overige leden des Geastiff€ aps ;
I once gout voor ieder der talrijke Fantees, die tot
bet gevolg behoorden ; een' grooten voort'sad van gt .
ieedfchap}ten, ioo vademen bout, zoo ams, zoo ban.
dels pifang, 4 bundels fuikerriet, 24 gallons boom.
olio cS 3 fchalen palmwwjn voor do kolts, en f owe
good vaor de foldaten en even zoo feel vast den cults
van Acra .
Kort daarna werd bet vorige gefchil nagmasis tier
vat, bij gelegenheid dat drie Voriten van de Fanta j
ap reis zijnde naar Commas,/ia, een dubbelzinnig am+
woord omtrent de maandelijkfdhe betaling gegeven boa .
dun . De Heer J A M E s , hierover in eenen vergarde .
dtn Raad binnen bet paleis oldervraagd, antwoorc? i
dat hij zich dit niet met zekerheid konde heriuneren ;
tuaar dat hg bet beloop daarvan voor de eerfle twin op
4, en voor den derden op 2 oncen gouda locks to mo'
gen rekenen . De Koning beriep zich op den fpet„
their men met hem dreef, om hem van deKsa1i'kuse soa
I once goud maandelijks of to zetten, daar de M .
landers van Elmina 6 oncen zonden . Hierop gesaaUet
$lies in rep en roer . Allerwegen verhief zich de kKt gs.
inazijk . De opperfte bevelhebber ruble den Ht
T r D L I E, die, als wondheeler, de derde in rang de*
Oezantfehaps was, den degen nit de feheede, en een
algemeen gefchreeaw verhief zich : „ Kooing l doze
febimp is to groot. Laat ons dezen nacht uittrekken,
alle Fanttes dooden an alle fleden in den omvsng dee
forton verbranden ! " Alzoo trok men in krljgsozdb
voorbij den Koning, met herhaling der bedreiging en
toefpeling op de hoofden en ooren der Enaelj~chen ;
tetwijl de opperfte Generaal, A r o a o, ale de llatfte,
die zwoer, den uitgerakten dezen, over de heofden
M 3
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mete vetachtende gebaren ;, den Heere
T E D L I$ toewierp .
_.~_'De Heer jAAtES gaf flechts een kort antwoord,
dat niet geacilt werd . De Koning deelde eenige ge*
fchenken aan dei-ioofdbevelhebbers, en zeide in toornt
Indaen ik geene blanke mannen voor mij had , zot4
ik alieitegenwoordig zijnde .Fantee-s het.!hoofd doen af•
ilaarl ." Na trad de Heer B o W D I C H voor, en bad
genoor . 1Iij werd twee uren daarna in een ander ver.
trek befcheiden . In den waan zijnde , dat de Mulat,
door Jen Generaal D A E 1QDE L S uit dcra afgezonden,
in een pas gehouden gehoor, dezen verkeerden indruk
veroorzaakt had, poogde hij deze woede to doen bedaren
dordevrzekring,datmen ietsdanvred wensch,
te, en den Koning alle voldoening verfchaffen zoude .
Tegelijk bood hi, met de Heeren H tJ T C H IS o N, die
Seeretaris was, en TZ D L I E , die reeds genoemd is,
zijnen degen aan den Koning, terwijl zij het gevest kusten , en den volgenden eed deden : ,, Wij
hweren bij God en bij onzen Koning, dat wij niets
kwaads bedoelen, niaar de F.iigellchen met de .lrhan .
tees willep verbinden, omdat onze Natie de grooto
ltJanke, en de awe de groote zwarte Natie is, en de verb'irtdtenis der twee groote Natidn niet anders dan heit
voor£pelt ."
Nu verhief zich wederoni een algemeen vreugdegeroep . De Konjng hernam : „ Gij bevalt mij ; uwe
voordragt is zeer gepast . G U fpreekt, zoo als een'
man betaamt . De Koning wenscht de vriendfchap der
blanken . Hij fchat :hen naast God bet hoogat ." Hierbij hief de Koning aijue handen ten hemel, en bedekte
zijn aangezigt, met h ;jvoeging : „ De Fantees waren
fchurken, die den Gouverneur alles wijs maakten, en
bet good met allerlei ll :of vermengden . Hij, daarentegen, zzu hun goed goud zenden, zoo als hij zelf aan
ziju lijf droeg ." Hierop noodigde hij de Gezauten,
ow met heal to drinken . „ Mogen de 4shantees en de
Ender menigte,
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F,ngelfchen voor altiid vereenigd zijn 1" was zone toast

die door de Gezanten herhaald word .

De Gezanten fchreven aan den Gouverneur generaal

en aan den Raad der Kaap - Lust, met berigt van bet
voorgevallene, en den aandrang, om, zoo eenigeina
inogelijk , aan den eisch des Konings van 4shantee to
voldoen, maar in alien gevalle liever hun ]even, din

de eer en hot belang des vaderlands in de waagfchaal to
flellen . De Koning voegde hierbij eenen brief, door hem
in tegenwoordigheid der Gezanten opgegeven, en door zijiten tolk gefchreven, weiks voorname inhoud is alsvolgt

„SAI TOOTOO QUAMINA, Koning van ds.
hantee en deszelfs gebied, aan JOHN HOP P.
Gouverneur-generaal
SMITH, Schildknaap,
van de l3riifchc

„

va-n 4frika.

Kantoren aan de Goudkust .

De Koning groet den Gouverneur .

Hij dankt den

Boning van Engeland en denzelven zeer voor de hem
toegezondene gefchenken .
Zij zijn waarlijk fchoon .
Des Konings zusters en at zijne vrienden hebben die

gezien, vinden ze zeer fchoon, en danken hem daarvoor. De Koning dankt zijn' God en zljnen Fetiscb,
dat zij den Gouverneur bewogen hebben, om hem de
aangezigten van blanke mannen to laten zien ; bij mint
de

Engelfchen

zeer, en den Gouverneur als zijn'

brooder .
„ De Koning van Engeland heeft alle andere blanke
volken federt lang beoorloogd, alle volken rondoan ge .
dood, en alle fteden in den omtrek, zoowel Franfche
als Hollandfche en Deenfche, veroverd. De honing van

dskantee heeft alle volken aan de zee en alle zwarten
in den omtrek beoorloogd en al hunne fteden veroverd .
„ Wanneer de Boning van Engeland eene Franfclrc
(tad verovert , dan fpreekt hij : ,, ,, Kam , dit allies be-

hoort mij ; breng mij a! uwe boeken en goof mij at nw
goud ! ""

En wanneer men dit niet doet, zou dan de

Gouverneur gelooven, dat zulks den honing van Engeland
hi ;

VP
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1pnd behsgen zoude? Even zoo beeft oek de Koningdd
Fantees voor de tweede magi ge1agen en al hunne jig .,,
den ingenomep . Nu zenden zij tan hem Afgevzardjgden, die verklaren ; ,,,, Gq zijt een groot boning, en
wij wilden u dienen ."" Maar hij antwoordt ; ,,, Wilt
gij mu dienen, brengt dan al awe boeken en aljes, wat
gij van bet fort ontvangt! "" En dan zenden ad hem
once goud. Dit grieft hem zeer .
„ Toen hij de Fantees voor de eerf}e maal beoorloog..
de, lagen twee groote mannen to ffsfim tegen over el,
kander in bet veld . De eene helft des olks kwam naar
Ashaniee, de andere wendde zich naar Fantee . De Koning fprak : „,, Mat is daarvan de reden ? "" HiJ zond
zijne gouden zwaarden en ftaven,om to weten,waarom
zij dit deden. Maar de Fantees doodden zijne boden en
ttanren al bet goad . Nadat zij met die van Elmina en
Acra gefireden hadden, lieten zij den Koning weten,
dat zij hem dienen wilden . De Koning liet de dsfms
vragen, of bet waar was, dat de Fantees hem dienen
wilden. Zij antwoordden ja, want zij waren den firijd
utoede, eu wilden hem dienen . „ ,, Welnu,"" antwoordde de Koning,
geeft mij zoo veel geld, als
gij naar uwe rekeningboeken "" (zljnde die doorloopen.
de rekening, welke de Gouverneurs met de forten Kiel,
den, voor de betaling der troepen en andere noodwen,
digheden, in tegenoverfielling van betgene zij daarvoor
in voldoening ontvingen) ,, ,, ontvangt . Alsdan suit gij
vernemen, welke voorflagen ik doen zal, om in vrede, to
leven ."" Hierop zond hij wederom eenige boden, en,
nadat zij langer dan twee jaren gewacht hadden, zon,
den de Fantees hen met bet antwoord terug : ,, , Neen,
wij willen den Koning niet dienen, waar alleen cenen
weg banen en goeden handel drijven ."" Dit grieft den
Koning maar al to zeer ."
(Hierop volgt nu, in denzelfden toon en flijl, de
befahrijving van den gevoerden krijjg met de Fan•
tats, de onderbandeling met andere Vorften, tot
op den tijd, dot de Hollanders Rich aan de kust
ves-
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votigden, meer goud zonden, en wederom een

geichil, over de vervalfching van bet goud, des

rum en bet buskruid,doorde Fantees, ontlond .)
„ De Koning weet ," (dus vervolgde hi!) „ dat de
Koning van Engeland zijn goede vriend is ; want hlj
beeft hem fchoone gefchenken gezonden . Hij we -et,
dat deszelfs beambten zijne goede vrienden zijn ; want
zij ziin gekomen om hem to zien . De Koning wenscht,
dat de Gouverneur naar Elmina zende, om to zien,

wat hem daar betaald wordt , en aan den Koning van

,Pngeland melde, hoe veel dit bedraagt, omdat de Engelfchen zeggen, dat hun olk de Hollanders overtrefr.

Als den Koning deze fom niet aanll'aat, dan zende h4tj

zeif hem over, wat hem behoorlijk dunkt, en dan kan
s A i het aannemen . Hij is nog jong op den zetel ; mar
bij houctt altijd in gedachten, wat de

grijsaards

zeggen ;

want dit is goed, en wordt hem elken ntorgen voo :,ae .
houden .
„ Hij dankt den Koning en den Gouverneur, dat zlj

hem vier blanke mannen gezonden hebben, om hem to
zien ; daarvoor dankt hij ook God en zijn' Fetisch ."
Drie weken verliepen nu tot op bet antwoord van den
Gouverneur-generaal, in welken tusfchentijd .bezoeken
en tegenbezoeken plaats hadden en de Koning vele ge.

fchenken en levensmiddelen zond.. Eindelijk kwam bet
entwoord op 5 Julij, met de verzekering, dat het a on»
ce goud op verlangen der Fantees bepaald was , dat de
(7auverneur des Konings meening niet geweten had, en
dat de verhooging tot 6 oncen, volgens SA?i's begrip,
maandelijks zoude volgen .
Den Koning behaagde dit antwoord zeer . Men kwam
terftond overeen omtrent de wederziidfche bevordering
van den handel, bij Traktaat nader to bepalen, en de
senneming van cenen Refident in de hoofdfad .

De ge(chenken, door den Gouverneur overgezonden, werden onder de voernaaanfe perfoneu uitgedeekl .
M 4.
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wenschte de Koning een paar zljner kindere 7aan de
Kaap-trust opgevoed . Er bleef nog ttdn Iluk onafgedaan
o .mtrent bet vnlk der Commenda's, dat die vanrElmina
altijd tegen den Koning had opgehitst . Ook deze zwarigheid werd door bet Gezantfchap, bij tusfcbenkomst
van den Gouverneur, uit den weg geruimd, zaodanig,
dat eerstgenoemde voiksflam des Konings heerfchappij
volkomen erkende, met toezending van iao oncen good
als fcbatting en go oncen voor de Afgevaardigden derwaarts .
Men arbeidde nu aan bet gemelde Traktaat, in te .
genwoordigheid van 's Konings zusters en verdere vrouwelijke bloedverwanten, van de voornaamfte bevelhebbers, en van de afgezondenen van de fleden der Fantees. Ieder hragt zijne bedenkingen in . Na eens drong
meld op vernieuwing van den flavenhandel, dan weder
op bepaling eener geldboete bij de verbreking des Traktaats . Beide punten, echter, werden op duchtige gronden voorzigtiglijk afgekeerd. Eene mishandeling van 's
Konings boden door de inwoners van Bniisfa, eene
flad der Fantees, fcbeen alweder eenig uitllel tot af .
doening to leveren . De Heer B o w n i c n hood we] zijne tusfchenkomst aan bij den Gouverneur- generaal ;
offchoon bij beweerde, dat dezelve daar niets to bevelen bad, en dat bet Traktaat daarvan geheel onafhankelijk was . De Konitlg, echter, bleef halsilarrig, als
voorwaarde, daarop aandringen . Deze vertraging misbaagde den Heere B o w D I C H dermate, dat hij den Ko.
ning eene beflisfende gehoorgeving verzocht, met verldaring, dat hij, bij gebreke daarvan, Ilellig zoude vertrekken ; gelijk hij dan ooh, na herhaalde uitvlugten,
last gaf tot bet pakken der goederen . Na volgde eene
uttnoodiging, op den asften Augustus, naan bet dorp
.lerramang, op eenigen afitand van de hoofdftad . Het
o-mthaal aihier was regt varflelljk . In een ruin en fcboon
iwis op de markt was bet ontbijt gereed van foepen,
pillitnp, rijst, wijn, likeuren, vruchten euz . zoodat
he bijkans voor een gansch leger geuoegzaam fcheen .
Na
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Na eene korte wandeling verftheen de Koning, die hen tot
den maaljjd geleidde in den twin, aiwaar de cafeis gedekt
iionden. ©nder vier met nieaw fchariaken bekleede baldachins
-Road die des Konings, der genoodigden on hooge beambten :
De cafeis wa en wederom ri .kelijk voorzien van alterlei ge.
broad, waaronder een fpeenvarken, alles keurig opgedischt .
Voorts foepen en moes, en alterlei vructaten en wLjnen, De
fchotels en a! bet tafelgereedfchap wareu van zilver . Bet
men zich aan tafel plaatfle, fprak de Koning : „ Do r gljlien den herwa rts $ekomen zijt om mij to bezoeken, moet gij
uit mijne hand deze gefchenken oncvangen ." Hierbij gaf
bj den Gezanten 2a oncen good, son de tolken s on .
ce, aan de bedienden omcrent ii once, en son de OOcie*
zen een groot zwijn. Nadat zij over dit sites hunne cevredenheid betuigd hadden, werden de koks geroepen, en ont .
vingen $ once good tot ge(chenk . De tafels des Konings
wa en op eenigen affinnd geplaatst . Deze, echter, ftond
dikwerf op, ow met de Gezanten to fpreken, vooral wan .
veer zij de voigende . toasts infteiden : „ Aan den Koning van
Ashantee ; aan den Koning van Engeland ; aan den Gouver.
neur-generaal ; aan de voornaamfte Bevelhebbers des Ko .
flings ; gin bet duurzaam verbond ; un de frhoone fekfe ilg
Engeland en Ashantee." Na den mealiijd bevel hij, bee
overblijvende door de bedienden der Gezanten to doen afirem
men, behalve een koud zwiijn en eenig onaangeroerd geva .
gelce, dat near Cornnmsfia gezonden ward voor den avond .
disch der Gezanten. Ten vijf are werd hec Gezantfchap door
den Koning tot aan bet elude van bet dorp nitgeleid, en men
drukte elkander de hand .
(Het vervolg en ffot hlerna.)
VERHANDELING, OVER NET SPREEKWOORD : SCHOENMAYER,
HOUD U Bij UWE LEEST! Door n. j . VAN RUERLO
HOLS? (*) .
Plijk is ooze moedercaal in korte, doch veelbeteekenende
fpreek .
(*) Ukgefproken in bet Depart . Zaandam der Maatfebap.
F# : TOT NVT TAN 'T ALGEMEEN .
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fpaeelowaonden . Vale van dezelve, eelater, worden metal+.
amdee zeer verkeerd gebezd, near eigeae fogntijds Leer be .
k nape a deekbeelden, geieel ftrijdig tegtn derzelver wages geest of doe!, weardoor dan oak . bet fchoone zoowel
1a bet wattige van dezelve wordt weggenomen . Zeer ve .
,keerd wit, odder anderen, bet fpreekwoord : Jcheen eker,
fond u M ,ante leestt veelrijds gebruikt ; waarom ik voorgewosten heb, in deze fpreekbeurt, over den wa en geest to
duel van hetzelve u eenigen tij41 to ondethouden.
,, Waaraehtig fpredowoord : fchoenmaker, es " zelde de
$eer Handelgeest, terwiji hij zijn pijpje in eene vergaderlng
sat to rooken, want men bkjeen was gekotaen, em wegeaw
faoem lnfoiventen tboedel fehikkingen to waken ; „ had once
deed Springiiok hetzelve op bet oog gebouden en negeko •
saes, wij zoaden voor geen aS procent genoodzaakt zijn to
su nrderen "
„ Regt! regt zoot juist aengemerkt!" her49aa1de de Heer
Sargraag ; , bad lit suet near den read van eAjnen vader zelfiger geboord, die mij, van der jeugd aan, honderde m*
kai dit fpreekwoord heeft herinuerd, ik eon de men slat
ejjo, die ik hen ; simmer ware ik zoo poor in de weaeld
gewpuien, name! Steeds wag ik mil bereemen, tijtte Its In
ep to heb>sen opgeviolgd . Van de fehool kotnende, tram
*ju wader rnij bij zich ; binnen korten tijd verkreeg 1k kenatis ou licadel en handelzekea, moar had fpoeAia hell esdtW, dot snijn vader door een' bedrieger van zijn verarogen
ois1 beroofd, en kort rdaarna van hartzeer flierf . No inoest
Rk van ondergn op beginnen ; ik deed zulkt, en beriunerde
mij bijna elken dag mijns vaders less fshessmaker, aws.
Welke pogingen men daarna ook heeft aangewend, nooit
heeft men mij can oegenblik van mijnne taken kunnen aftrekken, of doen befluiten, lets to ondernemen, dat van dezelve vreemd was .
Eenige mijner vorige fchoolmakkers
itadden order anderen een gezelfrhap, wearln zij den loop
der zee, wan, fterren, ja 1k weet niet wet id meer, wilden
leeren kennen ; men wilde mij colt danrin zoeken mede to
ilepen, en vorderde dus van mij eene gpcfferipg van eelge
uren in de week ; dan, ik vroeg mij zelven af, wet belang
ik er bij had, of de zon om de sarde, dan of de aarde out
dro zon liep , daat ik nizt koa herekenea, dot dcz* geleerd
held mij in eenige fpeculatie Yaw nut zou aAjn. Oft 46* P

gbe .
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geode, betwelk mij darrin nog gelegen faheen, wea db go.
dacltte , of bet met die f udle niet mogelijit ware, een geed
wslrken, r to warden ; mast ik zag bij vevelg van tijd dotdaift, dot oak mijne zoogenaamde geleerde kennfsfen veelvtsldige misrekeningen badden in htsnne fpectlatiarn, weaker'
good gevoig van bet wedr afhingen ; 1k herlnnerde mij tees(
bet gezegde fpreekwoord, en aehtte mlje' tijd nu to kostelijk, denzelven zoodanig zonder voordeel to verfpflen . Had .
den no dozen alle verdere eanzoeken opgehouden , zoo had
men mij vele oamangename oogenblikken gefpaard ; deco bet
bleef bier met bij ; bet was of ieder een geleerde wordesz
etoesr. Men noodzaakte mij, eon een aardrijkskundfg gezell.
fchap deel to nemen ; dock ik was van hetzelve naeuwelijk#
veertien dagee lid geweest, of ik zag mede, dot bet ml
van mijne zaken aftrok, en bedankte, drat 1k toch noolt
veornemens was postrijder to worden , en duo met de ligglog
der plaatfen niets to maken had. ,, Wanseer men dit sin de
ptstkantoren tlleehts weet,'+ zeide ik, ,, is bet genoeg ; on
dir gait vrij wel , dear mijne brieven tot beden aktjd zee#
goad to rags kemen, naar of nit wait WWelddeel z# 04*
Warden gezondea ." Minder aannemelijk was voor mij do
noodigiug tot eon gezelfcbap, alwaar men over de 1leliand,
feite ta i handelde en versjes maakte ; derhalve floeg 1k go,
=old voorllel of, zeggende, aankonds lid to gulls® wordee,
wanneer mljae korrespondenten mij zouden fcbtgjven, gale
brieven niet longer to kunnen verfaan ; want wsartee oak
doze fehoolvosferij? vooral voor ieatand, die veer geee
pienwrnodisch fchooimeester is in de wieg gelegd. Op zu&
came wijze, ntijn vriend," vervolgde de Beer S ., ,, bob
3k vele verzoekingen to wederitsan pt ad, en nog 1seeit
dis Net epgehouden ; men wit nit nn von tijd tot tija
postea opdragen, zoo in hot amen-, als kerkelijk en tlzsds,
belt nut ; din deze *tie zoudeu mij van mijee zaken aftrek .
ken ; derhalve is bet aan eens dooven mans dour geklopt ; alt
bat regeren wie wil, en ben tevreden, its ik mace goed ge .
tegeerd worde, zoodat --uzaketr onbelemmerci l need
voorbgsan.. Nog usl gemskkellker lab ik mij van andere
gekheden knnaen onfikoeden, wmrsan foumlge mijner keg .
a>fen zi •c h overgaven en tijd 'en geld verfpiiden.
1k begteep geinkttig At ik met geeue penningkunde had to taken,
daar ik vrij wel de waarde van sea' HelIandfchen golden
ken:
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kende, en vortd bet gedrag van zoodanige Ilethebbers vin
hgrens, fcheipen en fteeenen verfpillend en zot, die daarvoor
tijd en geld veil hadden, zoodat ik een' van hen voor ddn iklein
ileentje zoo veel guldens heb zien betalen, dat, wanneer
de Vunurfter of Amersfoorder kei, welken eerften ik heb
gezien, en van welken laatften ik wet heb hooren fpreken,
tegen lien koers werden verkocht, zi,j millioenen zoudea op •
brengen. Nog heb fk eens een bezaek b}j een' koopman afgplegd, then ik, omringd van een aantal vrienden, bezigvbnd,
bij helderen zonnefchijn, eene foort van tooverlantaarn to
vercoonen ; men verzocht mij to pan zitten ; eerst zag ik
eene gaoote vloo tegen een wit taken, en vervolgens meer
dergelijke kleinigheden, waarover telkens bet gezelfehap meet
iia verwonderiug was opgecogen, dan of zij bet Doolhof to
Amflerdam of bet frasifte Wasfenbeeldenfpel hadden gezien .
Daarna verhaalde die Heer mij, dat hij voor die machine alleen onlangs f soo- :- : had betaaid, en hij had eene menigte
van dat vreemde goed, zoodat bet vercrek wet near een' ko .
perflagers . en glaswinkel tegelijk geleek . Dat dit gezetfchap
mij weinig beviel, zaf ik u, vriend H ., niet behoeven to
zeggen ; waarom ik hetzelve zoo fpoedig mogelijk verliet,
nadenkende, hoe veel fchade die vriend door dergelijke nit .
gaven zijne vronw en kinderen veroorzaakce, behalve nog
den verzuimden tijd zijner zaken . Doch war is ook bet ge .
volg? Dat bij, hoewel met een aanzienlijker kapitaal dan ik
begonnen zijnde, tot heden nook zoo groot als ik in de
wereld beefs kunnea worden, en, dit verzeker ik u, ook
nook zal worden ; want die zich fchatten wit verzamelen,
moet van den beginne aan zich voornemen op den' duit to
zien. Kortom, vriend H ., gIj hebt fcraks ce regt aange.
merkt, dat, zoo onze vriend Sprnmgftok bet fpreekwoord,
ftihoenmaker, enz . had gevolgd, en als i'k gehandeld, hij
thins in die onaangename omttandigheden niet' zoude ge.
wikkeld zijn ."
dat ik
,, Waarheid is bet," bervatte de onde Heer
van bet begin, dat ik omen vriend Springftok heb leeren
kennen, voorfpeld heb, dat bet dns wade afloopen, en
ken zelf nog Wet begrijpen , hoe ik niet reeds voorlang all
becrekkingen met hem beb afgefneden, dear zijn vat duide .
?;jk was to voorzien. Gij, mijn vriend S., begont van ands .
ten op, bij in tegeudeel meti een eanzienlijk kapitaal ; dash
bet
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bet wits met hem van bet houtje op bet tlpkje ; geese be.

fendigheki kende hjj . In pleats van zich met de beret op
zone zaken toe to leggen, verwaarloosde bij dezelve, Diet
alles san bedienden over, woonde alle geleerde gezelfchappep
bij, oncving dearenboven dagelijks to zijntn ikuize ge1eerdes~,
die, met minder to delijke middelen bedeeld, zich to z ;J*enkoeQ
to at datgene verfchaften, wet kuust en geleerdheid opleverden . Een groot, gedeelte van zijnen tijd verbeuzetlde ho met
(verbeeld u L) naar prijsverhandelingen to fchrijven,, wtaEme.
de ho, zoo hij den prijs at eens mogt wegdrageu, llechta
eene medaije ter waarde van acht of den dukaten konde
verdienen . Welk eene ellendlge fpeculatie! In do Uttt k oa .
de ho met z. ne zaken meet verdienen, dan in jaren met
ziergelijke afaire. Qok was hij nu fabrikant ;, dan zeehfindo.
Jaar, dan weder kaopmau, rigtte nieuwe fabrijken op, en
aocht de oude to verbeteren ; waarvan dan ook het aatuurJijk gevolg was, drat ho bU iedere ondernemiog aanmerkeJUke
fchade teed, zoo ale doorgaans bet geval is met die zpekee
near nieuwigbeden. Kortom, had hij, gelijk gij, bet fpreek,
woord : fchoenmaker, en . opgevolgd, zich des alleen met
;zone afaire, waarin hij was opgevoed, bezig gehouden, zijne liefhebberij dearin gezocht, en in geene nietsbeduidende
proefnemingen, de geleerde gezelfchappen dan Geesteiijken,
Doctoren en Advocaten overgelaten, en, eindelijk, bid hijau
gelaten nieuwe fabrijken op to rigren, en de verbetering vat
de oude nit zijn hoofd getleld, overtuigd, dat onze oude lie .
den ook wet wisten, wit zi deden, ho zoude nog de loan
zijn, voor wien men den hoed zoude afnemen ."
Ziet dear, geachte Hoor,s, eene uitlegging van bet op .
gegevene fpreekwoord , zoo als ik daarvan meermaien oorgetuige ben geweest, en waarvan men niet ken ontkennen, dat
bet refultaat, door beide fprekers daaruic getrokken, door
de ondervinding bevestigd words ; namelajk, dat hiJ, die zlj,nen leeftijd alleen ion zijn middel van bellaan tivwjdt, en
rich aan alles, diarvan vreemd, onttrekt, bet, finaniieel be .
fchouwd, doorgaans bet verile in de wereld brengr. Dan,
aihoewel dit nu al waarheid is, zoude dergelijke verklaring
wel met den wares geest en doel van dit fpreekwoord overcenkomen? Neen I M}jns inziens moat dit ouckenuend beans
woord worden , en 1k zal u tnijne gedac ten desaangaande
me.

re
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wid eleis, na vodraf vttzot+ht to hEbbsu, an nt# gm*
,terfeairde dogmaken toe se 4'a ht4veti, even 9ftt fk do slbno fpsarzastDheid en vlijt, door bet eteds geaegbd, in en
o4t8lljk indht ltsld ttddhtdn to tielwn . Zelf zadde it oki
a
#N*oe4fg mr .tei z&•, wanntw lk, itt don card WaDeude,
40@# de ttetstir zoo anjunftig bedoeld, niet, alit aware boa,
t edgeslblik de iadtss'ttle offer YdOfoftderefk bewobdeadi, *gtc& Or Mj doze ongdnftlge pig gronds hebben .her.
"ON in eene -plar s, war waft traauwve Jts caste enkeie
fcffft`tde kin zetten, zotrder, gedenltzrntlen van vorige weltaatt
to oittnk tf, welke wij sheen asrt hvnnen ijver en fpaar*Uisiitild tgdsdkdti Wbbea . Neent 1k beb afleen u v6ossf
ale t11ogging in her bewesre fpretkwdord wilide tnedtdeeko, in zoodanigetr zld, geitjk ik reeds hob .strngeinetkt, al:
dot meeraJen in htt dagelijksch •l evee" beb gehootd.. I.k
jjqb deze w#ze gekozen j opdat ieder uwer bet bekrom.
Pene cn verkeefd$ hiefvsn dadelijk z6tkle ge%foeleii, et
lV. no ovtttg'san, 4ani u, iii de eehe plrft%, nader Ifit din
*td der zaak to biccogen, slat dig fpreekwooid tsiett kan to
l Enren geveii, dat sioh nieftldud zende molten toateggG1P op
verineertleridg van inutdigheden, teeneming van ltetbhaving',,
o vesf4reiding van gelak in dd naaatfdhappij , vreemd a+MA
a middel van beiaan, betwelk hij beoeftht ; . ea, tea twee .
do, u wet deli oorfprong on bet ware dodl van gezttgde
fpveekwoe d bekend make&
flee doel der Gadheld, met de daarffeifag man den ; menack
op deze aarde,'is immets, , om herd v or to btrejden tot
eenen gelukftaat hiernamaals? - Wij mogen dus, zonder
41is VA girwasgde gisfngen fchttu g to maltee, hls zeler vast .
4Wien, dst dit geluk eeften hoogeren trap tai bertikee, W*
mote ooze befchaving en vohnaking eaa dez4 zijde des grsfs
sit gearordead zijd. Bit is voor Wet bdvattelft, wentveer
k zirh flechts voortelt, dot gehuk me6sr of min befrekltplifk
Ir, ta deb trip deft betkieftd, , did MA gevoelt. Wdnteer
& ill befchdviaigverstgdvordtrde me0ch twinaalS geefie groo .
tare zaligbeden gendot, don Aij, die zieli hier Mecnfs even
boven bet diet beeft vesheven, ZbO de zooddiflge immen
nail gelukkig kuiinen zijn? even rain sis de tweede zicN
zafig zoude gevoelea in bet vol genoc Van hetgene deft
eerstgenoemddtr for, zijn geluk vOlflreIt enontbeerlijk is .

1calo$wMAet1el , el4tti
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*Ierult valet dus nanmrl1jk de ve0pllgtf+, die ep Sealer
enensoh, osn vljas zelfs wide, rust, oni aiju gevoel mm dew
IIijde d a grafs, door beifchavrog en votn aiting, zoo vest
:oge1 ijk to verSjnen en to veredefetr, ten einde hi) klerdorj
ammaWs vooi eeh' hoegeten greed van aatigheid vagb4Af
zfj
Ik weet zeer wet, dat er worden gevonden, dw, op Wt
voetfpoor van R o u s s E A W, hewenen, dat vetltdhcitig en b'
shaving de macitfchappij altengs ten toppunt can fleclftheid
veeren, tai . en, met de zoodanige, niet vreemd vae de
gedaehte, dat mean in cdtre der grnotdte fldden van •ildt be€chaafde Holland veeltigc meer fiechte voorweipen zdi viii •
den, din hi bet geheele, tot nog toe, oat daze3We gg"ging,
min verbeszeade,

voorasriig Greaffchop

Z*tphent

amaer it

* ht mij sevens verpligt, hierbi) to voegen, dot # It o vs. .
a e A v is zijee ftelling velkomen zoode getijk geven, wansteer bid zijnen lezeren daideiijk onder her oog bad gebrlgt,
drat hij van eerie verlichting en befcheviag zo,Atrr Godsdier,st
?prak . Doch wanneer verlichting err befc1lavhng den Gods
dIensc tot leidsvrouw hebben, ontaarden zl?j met ; in tegels.
deed zijn dij dam de wegbaners voor on get k, fto Hiet,
ate atn gene zijde des grafe ; want zeker is bet, dat de be .
fchaving van ons verlland in bet rwauwfle verband ftaat irlleft
ale veredeling van ons had . Voldoet no am dir zoo gear.
l#k doel van zijnen Schepper de zzodlaniger, die zich fiecliitls
gellouden rekeat tot eerie ijverige wanrneming van z€jn dage .
atjksoh beroep, en al war daaraan vreemd is, voor zich, zeo
M niet ongeoorloofd, ten mintle nutteloos acht.? Neen, mtjne
J4oordersl ongetbhikt bljft hij voor die zaligheden, vodr
welke anders zijne zoo verhevene natuur vahaar was tenwtjl hij ongevoelig is voor de genieting van duizesdertai ge .
sroegens , die tfe befehaafde man reeds op aarde fmaakt . Even
shin, nu, als de zoodanige zijn eigen geluk bier en nanraals
bevordert , even min kan hij op deze saide geluk om zich
been verfpretden , (hetgene nogtans ontegenzeggeftjk eel) on .
hoofdpligzen is) alzoo bij hem bet eigenbeleng alcijd de
tlrijfeer zijner daden moot zijn, en slit regelregt f#ijdl`g Is
met de verpligzingen, wilke wij omen evenmenaeh ver .
akknldigd. zijle .

Befchonwem wtj hem , ,die zijn hoogst gt1uk, ja eenigst genoe.
gen,in zijv ntiddel van beftaan vindt, en van gevoelen is, dathij
tot zijn redeaijke en zedelijke onawikkeiing nicto mew aoodig
heeft ;

ISO
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heeft ; befchouwen wij hem in de-, opvoeding zijner kincteren, hoe zeer fchietc: hij dan niec bij anderen to korti Ja,
badden zoodaaige kinderen bet gehlk niec, bet onderwijs van
meet befehaafde en edeldenkende mannen to genieten, hoe
rtmpzalig zoude bet met km geffeld zijn) In dat geval bles6
ven zij immers even ongevoelig voor at wit edel en fchoon
is, als ho , am wien zij bun leven verfchnldigd zijn .
En wat is de zoodanige verder als mensch in de zamenle .
ving? Ben nietsbeduidend wezen, hetwelk flechts gefchapen
lchijnt, om zijn geflacht voort cc planten en to flerven ; de
genoegpns van bet gezellig verkeer, (ik fpreek bier nict van
een verkeer, alleen gefebikr om onnut den tijd to dooden" en
de zaUgheden, die cone ware ; belangelooze vriendfchap op]evert, zijn hem onbekend ; even min bent hij die zuiver.e
bron, waaruit de menfchenvtiend werkr, als hij gevoel heeft
van dat zalige, hetwelk do ziet der gezelligheid, bet leven
van dit leven uicmaakt ; hij blijft op2dezelfde hoogte zijner
ontt ikkeling flaan en ziet zelfr, zoo hij in Rut is zijne Q1gene nietigheid op to merken, met ongenoegen de vorderin.
gen zij eer vt ienden , en vtroral zijner ondergefchikten ; vanbier words den ook door hem zoo menigmalen de vraag her+
baald, waartoe bet took noodzakelijk is, dat kinderen, door
bunne geboorce tot dienstbaarheid in de wieg gelegd, eene
meet din vat~ ouds befschaafde opvoeding genteten ., dewijl
zij, hoe meet zij weten, des cc moeijelijker ze regeren zijn,
en er bun Loch even min aar gelegen is, hoe veel wereld.
deelen er zijn, wie voorheen ons(land hebben. geregeerd, en
was zelfltandige of bij voegelijke naamwoorden zijn, als dat
zij weten ; van want licks en lucht, ebbe en vloed hunnen
oorfprong hebben? Doch hoe weinig denkt de zoodanige aan
bet onedele der beginfelen, waaruit defgelijke aanmgrkingen
voortvloeijen, en bet fchadelijke, voor de maatfchappij in de
opvolging zijner denkwijze gelegen, dat een dienst bare niet
meet zoude behooren ce zijn, dan louter werktuig ; een ftelfel, hem waardig, die zijnen voet op den nek van haven
verkiest to zetten, en begeert, dat zijne bevelen meet nit
vrees dan nit liefde worden opgevalgd . 1k belten, dat onze
knechts hij voorbeeld , oppervlakkig befchouwd , geene
aardrilkskunde of taalkennis noodig hebben ; maar ik. vraag
u, wie weet, tot welke hoogere einden dit of dot kind beflemd is, en op welk eene wijze hij zijnen eveumensch
nog
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nog eens nuttig zijn kan? en voeg er don nog bij, dot, zoo
men door eene meerdere befchaving zich al niet boven zijlten
hand verheft, men dan toch evenwel, in dienzelfden kring,
waarin men geboren is, eeu des to nuttiger lid zijn kan ; door
de zoodanige van de dagelijkfche voorvallen to zijnen nutte
beter weet gebruik to maken, niet werktuigelijk, maar met
oordeel heeft leeren werken ; en, hoewel bij, door eene meet
redelijke opvoeding, zich nier meer als een flaaf laat behande,
len, of blindetings gehoorzaamt, zoo treft men daarentegen een
gevoel bij hem san, dot hem niet flechts om bet loon, maor
ook nit pligtbefef doet werhzaam zijn, waardoor hij zich de
algemeene achting wadrdig maakt. Eli leert ons de Gefchiedenis zelve niet, dot vele der grootfle mannen uit eenen lagen fland gefproten zijn? Of moesren •d eze zich ook bij h ull.
n e leest gehouden hebben ? Moest eeu M I C H I E L A D R I.
A A N S Z . D E R U IJ T E R bet rad in de lijnbaan hebben blijvelr
dranijen? Zoo ja, van hoe vele gewigtige dienflen, door henr
gedaan, zoude dan niet ons land verfloken zijn gebleven ; ja
wie zoude op zulk eene dappere en edele wijze onzen handel tegen de roofzueht onzer vijanden befchermd, en ons
voordeelen hebben aangebragt, waarvan wij thans nog de
vruchten plukken? Moest een B 0 E R 11 A A V E, toen hij zich
tot den geestelijken fland had voorbereid, en zag, dat de
tijd nog niet daar was , waarin hij, met een verlicht oordeel,
in bet godsdienftige, op bij- en ongeloof eenig voordeel kon .
de behalen, bij denzelven, en alzoo bij zijne leest, geble .
ven zijn? Neen ; hij neemt bet verflandig befluit, zijnen even.
mensch op eene andere wijze nuttig to zijn, verlaat den gees .
telijken hand, legt zich met de borst op de Geneesltunst
toe, en brengt, met verwerping van bet oude, een nieuw
geneeakundig ilelfel ter bane, hetwelk niet alleen zijnen naam
tot in afgelegene gewesten beeft doen bekend worden, moor
waardoor hij ook de redder is geweest, en nog fleeds blijtt,
van duizenden zijner natuurgenooten . Had een P o o T, bij de
toenemende ontwikkeling van zijnen geesc, zich alleen met zijne
koeijen bezig gehouden, en was hij dus bij zijne leestgebleven,
hoe vele keurige lettervruchten , die zoo menige zachte aandoe.
wing hebben verwekt, zouden Wet zijn achtergebleven? Doch wat behoeven wij ons longer bij ooze voorouders op to
houden? Leveren onze dagen niet nog de flerkfte bewijzen
op, hoe verkeerd bet gehandeld zoude zijn, wanner ieder
MENGELw . 1320. N0 . 4 .
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bet gezegde fpreekwoord in dezen verkeerden zin opvolgde?
Gelttkkig, derhalve, dat wij roemen kunuen op een voorgea
ilacht , hetwelk noch zoo gedacht, veelmin dus gehandeid
beeft .
Wanneer wij flechts wilden nagaan, welk eenen heilrijkett

fnvloed de befchaving op de kunften en wetenfchappen heeft
gehad, de tijd eener gewone fpreekbeurt ware voor dit on
derwerp veel to kort . Vestigen wij ons oog flechts op ons

gaanlandseh fabrijkwezen, en wij zullen dadelijk kunnen
zen, hoe ellendig bet daarmede zoude gefteld zijn, wanneer

enze voorouders alien even bekrompen hadden gedacht, als,
belaasi in ouze dagen nog velen, die, gelijk een paard in
.,,
een' rosmolen, werktuigelijk hunne dagelijkfche loopbaan a
wandelen, en zich verder over niets bekreunen , dan over
datgene, wat op hun beroep alleen betrekking heeft . Neen,
velen onzer voorvaderen hebben zich van tijd tot tijd ook
op verbeteringen in dezen toegelegd, en zullen waarfchijnlijk
Ook, gelijk in dezen tijd, bij mislukte proefnemingen, blootr
gefteld zijn geweest aan de lage befpottingen van kleingeestige

of bekrompene zielen; mast, dank zij hun! her zijn juist die
mannen, nan wie wij de tegenwoordige volmaking van ons
fabriikwezen to danken hebben .
Gaan wij verder in onze gedachten na, welke verbeterln .

den verlichte mannen in onderfcheidene vakken hebben daar .
gefteld, en welk een geluk daardonr over clan geheelen iardbodem is verfpreid geworden, zoo zullen wij alle moeten
gevoelen, dat wij nit then hoofde wederkeerig verpligt zijn,

siet alleen datgene tot ons nageflacht over to brengen, was en
zoo als wij hetzelve hebben ontvangen, maar, kap bet zijn, neg
meerder verlieht of verbeterd . Heeft bet voorgeflscht voar

ons gezorgd, wij zijn dan op onze h-eurt verpligt, zulks
voor bet nageflacht to doen . Men zegge niet, dat befbba .
ving van bet verftand niet gepsard kan gain met handel ett
pabrijkwezen ; peen 1 gij zoudt daardoor too .nen, nooit over
dat ftult bedaard to hebben nagedacht :, want ik zoude u, eene

geheele lijst van mannen, biroemd in bet vak der lesterett,
kunnen opnoemen, die gelijkUjdig fieunpilaren der Aaffia .
damkke beurs zijn geweest, en zoowei in hot eene Ws an .

dere vak tot eer der Holtandfche natie hebben verareko .
Na bet aangevoerde, zal ieder uwer m&j wel wiklfln to :e!!$tn-

meu, dat. bez gezegde fpreekwoord noolt de medegedee}d*
be-
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beteekenis kan hebbeu, ja in then zin niet alleen ougepest,
mar zeer fchadelljk zijn zou . Wij willep derbalve date nu
Men, wa de ware zin en doel van hetzelve zij .
Volgens oude over] everingen, is tit fpreekwoord zijnen
eorfprong verfchuldigd aan hot volgende gevaL een fchilder
der Ouden , A I E L L E S genaamd, had eene afbeelding ten

voeten Alt van ALEX A N D Flt DEN G R O O T E N vervaardigd.
Ten einde nu op de onzijdigfle wjjze de sanmerkingen to veenemen, welke op tit ziju werk zouden kunnen worden ge-

maakt, fielde hij hetzelve openlijk ten toon, en verfchool
zich achter hetzelve. Na eene menigte aanfchouwers, die
zoo meesterfluk bewonderden, verfcheen eindelijjt een fchoei .

fsl•, nu fchoenmaker genoemd , van eenen bedilzieken aard ;
en deze meakte eenige aanmerkingen over bat maakfel der
fchoeifels, welke den fchilder zoo joist voorkwamen, dat hij
voomam dezelve to verbeteren.

Dan, dit was niet genoeg

voor dezen bedilzieken man ; hij ging verder, zich eene meSite aanmerkingen vertloutende, en gewaande gebreken in
fchildertluk opgevende, nangaande welker beoordeeling hl
geene de minfle kennis had ; welk een en ander eindelijk ten
gevolge had, dat de fchilder , zijne driften niet langer kantilt

nende beteugelen, van achter bet fluk to voorfchijn kwam,
gemelden bediller in drift toeroepende : ,, Schoenmaket , of
fchoeifeknaker, hind u bij uwe leest!"
De ware bereekenis van tic fpreekwoord moet alzoo deze
zijn : Veroordeel nooit lets, waarvan gij geene grondigs kennis
belt, en waaroentrent gij due geen bevvegd regter zijt! Zoo
fchadelijk nu de verkeerde uitlegging van tit fpreekwoord is,
even heilzaam is de opvolgiug van hetzelve in dew warett
zin ; het is den eene les vol van Ievenswijsheid, die, meet
opgevolgd wordende, ors over bet algemeen veal gematigder

in ooze oordeelvellingen zon doers zijn ; hoe veel zoo er tan
niet ach.terblljven, wat nu tot voedfel eener fchandelijke
praatzucht verftrekt ; ja hoc en wii niet dagelljks weetnieten
in dea Godsdienst en oningewijden in de Genees- of Regeerr,
kunde en Regtzaken oordeel vellen op dusdanige, zoo zij
saeeuen alles afdoende wijze, dat men, hen Wet beter ken .
nende, bi na zoude moeten gelooven, dat zij in de diepfle
gebeimen van die vakken wa en doorgedsongen ; door well

gedrag zij zich natuurlijk in de oogen van deskuadrgen be .
lagchelijk maker . Hoe menigmalen, intusfchen , worden door
N --
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zulke waanwijzen alle verbetering en verlichting tegenge .
werkt! Men veroordeelt, bij voorbeeld, de nieuwe leerwijze
in de fcholen, zonder dot men van de eerfle beginfelen derzelve de minfle kennis draagt . Men keurt de koepokinenting
af, en werkt die tegen, zonder dat men zich ooit demoeite
gegeven heeft, om den oorfprong en voortgang derzeive to
leeren kennen . Bij iedere invoering van veranderingen, zoo
in bet kerkelijke als burgerlijke, zien wij dergelijke onbevoegde beoordeelaars al hunne pogingen aanwenden, om dezelve in een hatelijk of befpottelijk daglicht to plaatfen ; ter.
wijl bun verlland to flomp of to ongeoefend is, om, zelfs
na aanwijzing van deskundigen, bet meuschkundige en heilza .
me, daarin liggende, ce kunnen gevoelen ; en hoogst to bejammeren is bet, dat de drogredenen van dergelijke haven
hunner -vooroordeelen of eens aangenomene gevoelens bij bet
algemeen veeltijds meer ingang vinden, dan de overtuigend,
Re bewijzen van deskundigen ; en hierin ligc juist eene der
grootf}e oorzaken, dat al, wat met regt verlichting genoemd
kan worden, to alien tijde zoo veel tegenfland heeft ont.
moet, en dat alleen manner van een vast karakter, door dea
tijd, dergelijke hinderpalen kunnen to boven komen .
Overcuigd van bet menschkundige en heilzame van bet behandelde fpreekwoord, zorge dan ieder, die tot nut van bet
algemeen wil werkzaam zijn, zijne beoordeelingen Diet ver .
der nit to flrekken, dan zijne verkregene kundigheden hem
tot een bevoegd regter maken ; opdac men, in verlicbting en
befchaving, aan den eenen kant Diet afbreke, wat men aan
de andere zijde heefc opgebouwd of wenscht to flichten .
In zaken, onze kundigheden re boven gaande, rigten wij em;
liever naar meet kundige leidslieden ; opdat wij Diet alleen
geen algemeen nadeel mogen bewerken, maar ors zelve ook
voor eene regtmatige befpotcin'g bewaren . En, wanneer wij
zulke gefehetfie bekrompene zielen mogten ontmoeten, trach .
ten wij huone koude harten to verwarmen, en bun fmaak
voor alles , wat fchoon is, in to boezemen ; opdat Diet atieen zij zelve worden veredeld, door de befchaving van kunnen ruwen geest, en bet algemeen welzijn daardoor worde
bevorderd, maar ook opdat Hij daardoor worde verheerlijkt,
die den mensch met zulke uitnemende vermogens befcbon .
ken fieeft .
AN •
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• ©nder bet groot aantal vreettldelingen, welke de jaarlijkfche mis herwaarts trok, bevonden zich velen, die met Sit.BURG in betrekking flonden . Op zekeren avond, ddt hij
een talrijk gezelfchap aan zijn huis onthaalde, kwam ARLS TE I N last to huis, en trad eerst in de kamer, toes "men
reeds aan tafel zat . S I L B U R G fond op, greep hem bij
de hand , en wendde zich tot zijne gasten . ,, M'ijnehee• ren!" zeide hij fchertfende, „ ik heb de eer, u den mine
„ naar mijner vrouw voor to fellen ." - A N T O N I A voelde
een' onwillekeurigen gloed op hare wangen, en greep, om
dezen verrader to logenfraffen, bet ongelukkigfe middel aan ;
zij wees, namelijk, ARL STEIN eene plaats aan hare zijde,
en fcheerr door de uitgelatenfe vrolijkheid bet gezegde van
hares gemaal to willen waarmaken . ,, Inderdaad, ik zon
• gaarne zoo voorge!leld worden," beet een der aenwezigen
zijn' bnurman in bet oor : „ de goede man moet wel zeker
„ van zijne zaak zijn, dat hij met zijnen vriend-op zulk
„ eene wijze debuteert I' - „ Waarom niet?" fluisterde de
andere terug : " befchouw then beer flechts naauwkeuriger ."
Hoe zacht ook dic al lies gefproken werd, onrging bet toch
A R L S T E I N'S fijn gehoor niet ; ieder woord ging als eels dolk .
fleek door zijne borst : hij dwong zich, om weder de vro .
lijke gast, als altijd, to zijn ; maar bet gelukte liem zoo
flecht, dat hij telkens bet voorwerp van de geestigheid
der gasten werd . Dit voltooide zijne fpijt . Hij bragt den
nacbt flapeloos door ; helfche plannen formden in zijn hoofd .
Wreken moest hij zich, vreesfeliJk wreken, dat Was nitge .
maakt ; masr hoe? waar? wanneer? dit kon hij met zich zel .
ven niet eens worden . Zoo vond hem de morgen ."
„ o! Ik fidder reeds!" riep A U G U S T A .
„ Ben hartstogt, die tot hiertoe nog in den achtergrond
gefluimerd had, trad thans met vermetelheid to voorfchijn,
en fluisterde hem (let verfoeijelijkfe' boevenfuk in bet oor .
A N T O N I A zelve tot een offer uitkiczen, heette zijne wenfchen, zijne eerzucht en zijne wrack tevens bevredigen .
Nog peinsde hij op zijn ontwerp, toen een Ongelukkig voor .
val
N 3
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val hem to hulp kwam . S I L B U R G kreeg tijding van den
val van een handelhuis, hetgene hem met bet verlies van
een aanzienlijk gedeelte van zijn vermogen bedreigde, en
ging dadelijk op reis . Than s kwam .A R L S T E I N's plan tot
rijpheid . -- A N T O N I A'S ilaapkamer be ond zich, even als
de zijne, in her voor(te gedeelte van bet huis, ieder aan
een' vlcugel, en door eene lange susfchenruimte van kamers
gefcheiden . De dienstboden lliepen alle in bet a chtergedeel .
r e. A R L S T EIN had bereids dit alles afgefpionneerd ; eet;
looper bevoud zich in zijue magi ; floten en grendels wareR
onderzocht ; elk verraderlijk deurhengfel bad bij tot zWijget ;
gebragt : niets onibrak, sneer, dan de gelegenheid . Ook zij
kwam . A N T O N I A vierde den verjaardag van hared man in
een' kring Van vertrouwde vrienden ; gezang en fcherts be.
zielden bet feest ; de punchbowl dampte ; de bokaai gihig lustig rond . A R,L S T E I N flelde alle kunstgrepen to werk, om
A N T O N I A, die hem thans met duizendvoudige bekoorlijkheden fcheen begaafd to zijn, hoe langer hoe meer tot haren
lievelingsdrank to verleiden . Her gezelfchap gaat uiteen .
Een uur ua middernacht -- a1les was doodilil -- neemt hij
de lamp , fluipt door de kamers, opent ftil de deur van bet
flaapverrrek, en, nadat hij haar zorgvuldig weder geloten
heeft, treedt hij naar het bed van A N T O N I A, die in zoete
droomen fluimert. Verfchrikt vliegt zij op, toen hij haar
zacbt wekie ; firak en fprakeloos flaart zij hem aan : de ontzecting had bare tong verlamd . „ Hoor mij bedaard aan,
„ sieve A N T O N I A 1" Zegt A R L S T E I N met zulk eene zachce item, als hij voor dic oogenblik in zijne magt had ; „ maar
„ bedenk voor alle dingen , dat elk gerucht, dar uwe dienst„ bodeu wekt, eene onuitwischbare vlek op 'Iwe eerwverpt"
A N T ,O N I A treks aan de fchel ; de koord blijfc in bare hand
oak daarvoor had de booswicht gezorgd . ,, Nog eens, AN,, TONIAl" zegt hij met rollende oogen, „ gij zijc verso .
„ ren, wanneer de wereld van dic voorval bet geringfle ver„ neemt ."
AUGUSTA fprong verilomd en bleek van hare zitplaats
op ; de overlie trok hear zacht weder mast zich . ,, Het is
de hand der allesbeflurende Voorzienigheid," vervolgde hij,
s, die bet oog des boosdoeners met blindheid that, en den
arm der onfcuuld wapent . In de tlaapkamer bevond zich eene
geheime deur in bet behangfel, die naar een' verborgen' uitgang
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peg geleidde. De wanhoop gaf A to T o N it. mued en krach .
ken ; zij fprong eensklaps op, ftiet A R L s T E I N test zblk een
geweld terag, det hij tuitnelend tegen den wand Itiei, rukte
de dear open, en ontvlood."
A U G u s T A haalde hier diep adem . „ A PIT o N I A is ge .
red! " riep zij ; n God l of ! zij is gered ! "
„ Ja, dat is zij ; zij is een gevaar ontkomen, waartoe een
enkel onbezonnen woord de eerfte aanleiding gaf . Hoe ge.
lukkig, lieve kind! is de vrouw, welker man, in plaats van
zioh son zulke onbezonnenheden fchuldig to makers, zich
daarvan door haar met eene zachte hand wederhouden laat I"
A U GUST A ontbladerde eene roos op Karen fchoot .
„ Hec viel A NTON it, Met moeijelijk," vervoigde de over •
lie , , om der ligtgeloovige dienstboden een fprookje van eene
irreesfelijke verfchijning op de mouw to 1pelden, die boar in
den droom verffhrikt had : niemand kon bet daarom vreemd
vinden, dot zij chaos boar flaapvertrek in eene andere kamer
verkoos, en de kamenier bij zich nam . \Vat A R L S T E i N be .
trefc, hij zocht , om de verachting en den boon der wereld
to ontgaan, iederen fcbijn van onmin met haar to vermijden,
en vertoefde daarom nog in bet huis ; gelijk ook A N T O N I A
verftandig en bedaard genoeg was, om een welvoegelijk ge.
drag jegens hem to houden . Zij zag en fprak den booswichc
tvel, maar nooit anders don in tegenwoordigheid van een' der .
den, en wist zich daarbij op eene gefchiicte wijze nog meer
in gezellige becrekkingen re wikkeien . Zoo verliepen eenige
weinige dagen , coen A R L S T E I N , op een' wenk van boar,
bij bet ontvangen van eenige brieven, de noodwendigheid
van eene fcltielijke reis Voorgaf, ell zich verwijtierde . -- •
A N TON I A was long in twij fel , of zij deze vermecele dead
aan haren man ontdekkerr, of, als een geneim, voor alcoos
verzwijgen wilde . Pligt en vercrouwen fchenen haar tot bet
eerfte ce nopen ; vrees en kieschheid wederhielden haar van
den anderen karat . Op zekeren avond was zij in den fchouw4
burg : men gaf Fmilia Galotti . In fret tooneel, dat bet vro.
me meisje de overvalling van den prins in de ketk agn hare
moeder verhaalt, klopte A N T o N I A's hart hevig . Etuilla
dringt er op aan, om den Graaf, haren verloofde, bet gate .
fche voorval ce ontdekken ; maar de m-oeder verzet zich re .
gen dit voornemen . „ Orb's hrmels wile nret, liege doch .
„ terl" roept zij nit. „ Wilt 99 hem oth Mess ongerust maN 4
„ ken r`
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• ken? Weet, mijn kind! dot een vergif, hetwelk niet dot .
• delijk werkt, daarom niet minder een gevaatlijk vergif is ."
Dit woord befliste . A N T O N I A geloofde, dot haar befcherm -. a
geest zelf haar dezen raid mededeelde : haar befluit, dot haar
tevens onthief van den angst wegens noodloctige gevolgen der
ontdckking voor Karen echtgenoot zoowel, als voor hare
eigeire ecre , was oogenblikkelijk genpmen . - Her was
weinig weken no A R L S. T E I N'S vertrek, dot S I L B U R G,
op zijne terugreis, door bet broken van bet rljtuig, ge .
noodzaakt werd , in een landfladje , eenige mijlen van
de refidentie , to vernachten . fiij vend nan den getnee.
Den board in de herberg verfcheidene heeren, en roam plants
op eene bank bij de kagcbel, in zijn' mantel gewiltkeld, en
bet boofd , hetwelk door bet omvallen des rijtuigs bezeerd
was, diep met de reismuts bedekt . Niemand floeg bijzonder
acht op hem . Ann eene verwijderde tafel , waar bet regt inse g toeging, hoorde hij opd &i s de vraag opperen : ,, Niets
• nieuws uit de refidentie?" - » Niets," antwoordde een
der jonge heeren, die bet hoogtle woord voerde, ,, niecs,
• dan dat de fchoone A N T O N I A VAN S I L B U R G in de or.
• de der fijntjes getreden is ." - " Nadac zij mijnheer haar'
„ gemnal in eene andere orde geholpen heeft," viel een derde hem in, en paarde zijn' geestigen inval met een fchate .
rend gela,,h . -„ Ach I de goede man had reeds tang de oogen
znoeten openen," hernam de eerfle ; ,, maar bet is bet lot
• van alle getrouwde mannen, dot zij altijd de laatfle zijn,
„ die zoo ices merken ."
„ De nijd 1'preekt nit u, broer.
tjel" riep een van eene naburige tafel ; „ gij zijt aangeflo .
• ken, merk ik ." - ,, o! Sedert de carte favorite AR L„ STEIN beet, heb ik mij reeds long geretireerd .
Mijne
• fpeelfchuld," voegde de gek met eene dubbelzinnige mine
er bij , „ is afbetaald . " -- ,, En A R L S T E I N is chins de ge• lukkige?" - „ Geweest . Ook hij is verdwenen, en wet
• eensklaps . Nu zic bet acme verlacene duifje to huis, mat
„ bet kopje hangen, en kwijnt .. - „ Hare gezondheid! Er
• zal wel een beter tijd komen ," riep de eene , terwijl hij
infchonk . - „ Haar welzijn! Dat fijue zusje!" zeide een
order, en wipte zijn gigs vit . - „ Zij zal zoo fijn niet blij• ven ," zeide een derde, -- „ De reiziger gevoelde bij de
kagehel eene koortsrilling. Hij toefde Dog eenige oogenblik .
ken , en Hoop toen ongemerkt naar zijne kamer. Geen flaaa
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hem een leger van doornen en netels ; hij liep half uitzinnig
de kamee op en neder . Toen 'hij , bij bet aanbreken van den
dog, weder in bet rijtuig rat, was zijn blood coch in zaa
verre afgekoeld, dat hij overleggen kon . Hij begreep, dat
mistrouwen of verwijtingen hem den weg tot elke ontdek .
king zouden affWiten, en belloot met een holder geiaat to
befpieden en to loeren . Bij zij ne aankomst vloog A N r O N I A
hem onfluimig to gemoet ; zij viel hem herhaalde melon om
den hale ; een ftroom van tranen borst uit hare oogen ; zij
kon hare verrnkking niet langer bedwingen ; hoe vast z4
rich ook voorgenomen had , hem eerst den volgendea dag
to verrasfen , moest zij hem toch in deze minuet hare zoete
hoop orftdekken . Ben aweard ging door de ziel des verfchrikten mans ; fmart en fpijt dreigden hem to verflikken .
Hij nam de hevigieid der goede vrouw voor de uicwerking
van een wrekend geweteh ;haretnildhjvoreg
heime bekentenis van hare fchuld . Zoo werd een glimlach,
lien hij op zijn gelsat dwong, eene fcbampere beleedigiug,
en de woorden, die teeder klinken moesten, geleken fcheld.
woorden . A N T O N I A verfchrikte ; zij (loop naar hare ka,
mer , en fmolt in tranen . Al hadden zich nog eenige twijte .
lingen bij haar opgednan , of zij bet ongelukkige geheim voor
haren man verzwijgen zou , dit oogenblik zou ook de laatfte
verdelgd hebben . - Weinig tijds na zijne aankomst, toen
S I L n U R G 's avonds over de flraat ging, hoorde hij zich
2acht hij zijn' naam roepen ; hij trail nader, en herkende z ij .
ne voormalige min.. Na de eerfte begroetingen, begon zij
haar hart uit to florten . ,, Neen," riep zij in baron goad_
hartigen ijver, „ ik kan en meg bet niet langer aanzien, dat
,, mijn lieve beer en weldoener zoo erg bedrogen wordr .
„ Reeds menigmeal heb ik mijn oud grijs hoofd gefchud,
„ wanneer ik daarover mevrouw en den vreemden beer zoo
„ vertrouwelijk met elkander omgaan en aan bet venfter
„ floeijen zag ; ondercusfehen dacht ik altijd : Mag de goe .
„ de beer bet lijden, dan heeft geen ander er lets op to zeg .
„ gen . Doch federt uw vertrek - o, lieve beer! hoe be .
,, klaag ik u ! Maar ik kan bet voor God en mijn geweteh .
„ niet verautwoorden, indien ik langer zweeg. Op 2ek'eret;
„ nacht, dat ik niet flapen kon, zag ik duidelijk een licht
„ nit de kamer van den. vreemden beer komen, zich door
„ de kamers bewegen, en ten leatite in hot kabinot van me .
N 5
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• vrouw vertoeven . Van de geflalte kdn ik, wet is wow,

gordijnen, niets onderfeheiden I mast zoo.
ri door do digte
was
toch
duidelijk,
dot iemind bet licht draeg, die,
~, veel
na eene pons, denzelfden weg weder terugkwach . De He .
>
• met is mija getuige, dat ik u niets verhaal, dam wet mijase
„ oogen zelve gezien hebben." S i L s u a u kende de nude
finds lang als acne brave en optegte vrouvv I hi wins, dot
sij hem trouw en genegen was . „ Verderl verder I" riep
bij . „ Verder weet ik niets, lieve heerl" zeide zij . „ lit
fond de valgende nachten weder op den leer, slia r sites
„ bleef flit en gerust, en den vierden dog vertrok do vreem• de beer." Woedend vloog s I L B U R o been . Toen hij in
zijae kamer trad, vend hij een nameloos briefje op de cafel
liggen .'
„ o Lieve ooml" viel AUGUSTA hem in, „ zijn zulke
brieven niet evenzeer to vreezen its die, welke nit een vet' .
pest oord komen?"
• Gij hebt gelijk, mijn kind!" hernam de overlie ; „ der.
gelijke papieren moest men niet fleehts met eenige fueden
voorzien, miter geheel en al, punt voor punt, doorbortn, of
zoo long berooken, tot zij zoo zwart werden 219 hunne leD*
ters en als bet hart, waaruit zij voortkOmen. Zulk ten ver
giftiger zou ons gaarne, onder bet masker van vriendfchap,
overreden, der hij eileen oils best bedoelt ; moor bet is hem
flechts om den dolk to doen, then hij zijn' vijand heimelijk
in de borst boren wil.''
„ En dit namelooze briefje derhalve, lieve oom?"
• Stortte den armen bedrogenen geheel en at in den af .
Bond. In een' aanval van uitzinnige woede wlerp hij zich
in zijn rijtuig, en ging, zonder een woord achrer to Iaten,
de wijde wereld in ."
AUGUSTA drukte de gevouwene handen aan hare borst,
en zag met natte oogen near bet graf , op hetwelk van de
takken der treurwilgen enkele droppels van den avonddauw
nedervielen.
• Last mij ten einde fpoeden," vervolgde de overfle
,, de fmart van dit verhaai bekiemr nog meet don de avobd,
lucht mtjne borst. A tv T o n I A 's bevelling naderde ; zij
werd van een' zoou verlost , die, hetzij een ongelukkig toevat of bet gevolg van den fchrik, den klein teeken op de
wan had,, hetwelk met eene moederasal in A M L i T 8 I !1'i
ge .
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de naanwlte overeenkomst hebben moest
ws+ooeu,
IPeve kind! want was moet met al zijn en zich fchikk+en,
%oodra de wereld bet maar hebben wit I ANT O r t A had tegen de lasteringen van den duizendtongigen achterklap, die
thans van alle kenten op haar Iosftormden, niets, dan bare
onfchutd en hare tranen. Zij bad den Hemet om erbarming,
en de genadige God verhoorde haar, terwijl Hij haar van this
regtvaardiging onder de menfcben ontfloeg. Toen zij beat
elude voelde naderen, lies zij mij bij zich ontbieden . Ik
sand haar fill biddende, met den kleinen engel in den
Arm .
,, Heer overfte 1 " zeide zij, ,, de firenge dengd,
„ welke de wereld u toefchrijft, zij bet onderpand *iljnelr
„ laatfte woorden . liewaar de verzekering mijner onfdhuld
„ als eene heilige nalatenfchap, die ik 8ens uit uwe handea
„ zal terugvorderen . In den dood is waarheid ; ik ga met
„ een fchuldeloos hart van bier . Overhandig , wanneer it
„ niet meer ben, mijn' man dit gefchrift : wanneer hij bet
„ leest, zal ik reeds ieder woord roar God verantwoord
„ hebben . It fterf als zijne getrouwe vrouw ; mijn wit.
,~ LEM is zoo zeker zijn zoon, als hij de mljne is ." De
doodfmart kampte reeds in at hare trekken . Ik zag, hoe de
angst om bet lot van haar kind hasr binnenile dooribeed.
Het onregtvaardig wantrouwen aan hare liefde en trouw kon
bear niet laten iterven . Eensklaps rigtte zij zich op, en
frekte de armen voor zich been, alsof zij de gedaante haars
mans aan de voeten van haar leger zag fiaan . „ Mijn w Ith.
„ LEM is uw zoon l" hijgde zij, en zonk zielloos op bet
kusfen terug . "
De overlie zweeg bier, en veegde een' t'raan nit zijn oog .
AUGUSTA mm haars ooms hand, en brags die ontroerd aaa
hare lippen.
" Ik had thans niets belangrijker to doer," vervolgde hij,
na eene kleine poozing, „ dan S I L B U R G'S verblijt uit te
vorfchen. Het gelukte mij fechts, nadet ik eene dringende
oproeping in de nieuwspapieren had lot -en plaatfen . Op zeite.
ren avond ttad hij in tnijne kamer ; aan zijn' naam herieende
ik hem : hij zelf was bet niet meer. Ik overhantligde hem
A N T O N I A'S testament, - de aandoenlij'ke uitfiortingee van
engebrokenhart,dier dsuiten betr werfdgefhreu
ven fchenen to 2ijn . Stom en koel nam hij bet papier, flak
bet bij zich, en vertrok . Ik zag hem tie beide volgtnde tie
gen
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gen niet weder. Den derden morgen, zeer vroeg, kwam hi.)
in mijne kamer ; zijne wang gloeide, zijn oog fonkelde ; hij
verzocht mij , hem naar bet landgoed zijner zuster to verzel.
len . Het rijtuig fond reeds voor de deur ; wij vertrokken.
Zoodra wij aidaar aangekomen waren, nam hi) bet kind, l eg.
de bet zijner zuster in de armen, en bad hear op bet hart .
roerendfe, den knaap als Karen eigenen zoon aan to nemen ;
vervolgens verzocht hij mij , hem, als iaatfen vriendfchaps .
dlenst, nog eenige dagen to fchenken : ik bewilligde hem dit .
Wij namen courierpaarden, en vlogen naar A R L STEIN . Met
Jtoel f ilzwijgen legde SILBURG hem bet gefchrift van A N.
T o N z A voor ongen . De wang des misdadigers verbleekte,
zijne hand fidderde, toen hij bet blad aannam . „ Is dit
• waarheid?" vroeg de diepbeleedigde vriend . A R L S T E IN
beproefde to antwoorden, doch zijne woorden werden een
onvertlaanbaar fiamelen . „ Volg mij l" riep S I L B U R G, en
fleepte den bleeken zondaar met zich voort in een nabijgele .
gen bosch . Hier baalde hij een poor pi(lolen to voorfchijn,
Alt L STEIN !" riep hij , „bij bet lidteeken van deze won.
• de, die eens voor u bloedde, is bet waarheid, wat dit
• gefchrift bevat?" - „ Wat moet deze fcboolmeesterlijke
„ toon?" vroeg de andere, die zich inmiddels her1leld had,
met eene fchampere mine : ,, zijt gij zoo begeerig naar
." Zij traden
,, bloed, welaan, last ons de zaak korc afdoen
fcboot,
en
miste
; S IL B U R G
.
A
R
L
S
T
E
I
N
van elkander
doorboorde hem de borst . Ilij (prong toe, vacce den vallenden in zijne armen, en zette hem zacht tegen een' eiken .
flam neder . „ Go met geene leugen nit de wereld!" riep
hij, terwiji hij bij hem nederknielde : ,, verzoen de eeuwig.
• held,, en geef mij bet geloof_ aan mijner vrouws deugd we .
„ der! " A R L S T E I N'S hoofd zonk koud en bleek op zijne
borst ; zijne lippen beefden, moor geen getuid kwam over
dezelve. „ARLSTEIN! " fchreeuwde SILBURG wanhopig
hem in bet nor, „ vriend l broederl in bet aangezigt des
• openen hemels bezweer ik u, ziju dezewoordenwaarheld?"
.~ „ Zij zijn heel' rogchelde de flervende : „ vergeef. . ."
De doodsengel nam hem de laatfle woorden van de lippen De ongelukkige had nu gade en vriend met eigene hand ver .
moord : wat zou hii verder in bet leven? De oorlog was
juist uitgeborflen ; de Monarch riep al zijne getrouwe ouder .
danen op . Voor bet vaderland to flerven, was bet denige,
wat
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wat den levensmoeden weder met zich zelven verzoenen kon,
Hij ging blijmoedig in den flag, en viel, op hetzelfde veld,
waar hij zijne geliefde A N T 0 N I A voor bet eerst bad aange .
troffen, zonder fmart of klagt, onder de fabelhouwen der
vijanden ."
DE

OOIJEVAAR .

A is bet rimplig loover dorc

En de herfstwind fcherper wordt,
Waarom fnelt gij, lieve wachter,
Dan van dak en fchoorfteen voort,
Laac uwe oude vrienden achter
En zoekt warmer hemeloord?
Let gij dan op 't affcheidslied
Van bet flarend landvolk niet,
Dat, bij de afreis uwer fcharen,
Opllijgt nit beklemde borst :
„ Blijft toch, vriendlijke ooijevaren!
» Schist ons nog voor florin en vorst! "
Ach ! gij hoort naar bed noch zucht,
Klept nog eenmaal door de lucht,
Als wenscht gij uw herberg vrede,
Vliegt dan fuizend, gonzend been,
Voert den zomer met u mede
En laat 's winters ons alleen
Zijt gij als de wankle vrind,
Dien men flechts bij zonfchijn vindt,
Mist bij Storm en onwearsvlagen ;
Die in vreugde deelt en juicht,
Maar geen aasje med wit dragen,
Als de fmarc ons nederbuigc?
Neen, o trouwe wachter! neen ;
Wankel is de mensch alleen ;
't Dak, wear ge eens uw nest op bouwde,
Zoekt gij elke lente wear,
't Zij er fmart +of vreugd op dauwde,
Trouw gelijk de bond zijn' beer .
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En tock fnelt gij ijlings voort,
Als bet zonlicht matter gloort
Hoe verlaat ge zoo uw vrindent
Ach t nit ftjner flof gewrocht,
Scremmen vorst en noordewinden
U den teedren ademtogt .
Daar, waar gij den lepel Wept,
Blijft bet bladgroen onverlept,
Flenst bet bloempje niet der daten,
Eeuwig beersoht er lentelocht,
Blinks er 't goud der zonneflralen,
Afgekoeld door zefirs zucht .
o Gelukkfg vogett gaj,
Die bet fchoone jaargetij
Steeds gewiekt op ztj moogt ftfeven .
Naauwlijks valt lifer 't herfstblad near,
Of men ziet u henenzweven,
En ail vindc de lente wedr .
En wij menfchen, 't beeld van God,
Zijn cen fpeelbal van bet lot,
Krimpen weg voor 't noorderloeijen,
Blaauwen door do wintervorst,
Mogen uaauw den mend befpropjen
Met bet vocht door Us omkorst !
En toch biijfc ons fmachcend hart,
Hier door Amrm en drtrk benard,
Naar sere eeawge lease zuchten,
Waar geed blad, geen vrengde dort,
Stormen zwijgen, (marten vlugten,
En geen naeh den dag verltost.
Ach ! bedriegt die hoop ons niet,
Die ons troost in 't harre giet,,
VeArkracht fchtnkt blj 't rampendragen ?
Zal oak eens, na angst en teed,
Eeuwge lente voor ons dagen,
Waar men florm en vorst vergeet t
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Ja gewis ; sin d'achterkant
Van bet hoopjen sarde en zand .
Dar, aan 't kroost ons graf zal wizen,
Wenkt die lente ons in 't verfchiet ;
En, na lang of korter reizen,
Derft haar dens de brave niet .
Heilig teeken dan voor one,
Wachtersl als nw wiekgegona
U, door najaarszon befchenen,
Voert near warmer hetneloord ;
Ook wij fpoeden langzaam henen,
Wear nag fehooner lente gloort.

Dsarom rust gij flit en mak
Steoda op torentrans en daft,
Words van kerk soda but verdreven,
Mw mat feestzang ingehaald ,
Wjj1 ge ans 't beeld van 't eeuwig leven
In uw jaarlijkfcbe afreis meals.
En als 't rimplig loover dart
En de berfstwind fcherper wordt,
J .aat dan vrij uw vrienden achter l
Ontrouw zijt gij niet, o neen 1
Maar gjj wJst ons, trouwe w:chter,
Mar anze eeuwge lastte been .

BoXMMAN.

AMS IRDAM EN ]MUSSEL sIj DEN JOtiOSTEN WATERSNOOD .

De winter is dear, en de troom words eels haan,
Met menfchen en {leden en wag" beta*n ;,
En 't fchijnt, of de vlijt en de vreugd van bet land
Verleid en verfpreid is op meer en op ftrand .
De vloed wringt aich los, en de ltroom words eon tots,
En dijken beawijken voor ijsgang en fchots ,
En fluizen en huizen en menfeheq en vee,
't Words alles beftelpt door een fchuimende zee .
Wie

}9r6 AMSTERDAM EN BRUSSEL BIJ DEN JONGSTEN WWATERSN00D,
Wie helpt, ach ! wie reds bier nit nood en van dood `'
Die nood is onredbaar ; 't gevaar is to groot
Maar klaag niet, maar vraag niet ; de handen zljn red,
En harten en buidels geopend voor 't wee .
En harten en handen en buidels to zaam ,
lie daar den triomf van den Hollandfchen naam!
Getuigt bet, geredden nit nood en van dood!
Die naam blonk steeds heerlijk ; die naam blinks wedrgroot .
Hoe
Hoe
Bet
Bet

reppen die handen zich krachtig en flout!
kloppen die harten 1 hoe rammelt dat goud
geldt bier den hoogen, den heiligen pligt ;
gelds bier den naasten , en 't zelfbelang zwicht .

War fchimpt gij, o Franfchen ! op Nederlands taal !
Uw tong is zoo glad en uw fpraak is zoo kasi .
Wat fpot gij, o Franfchen! met Nederlands zedn!
Gij hebt er geene enkele deugd mere gemeen .
o Brusfel! zoo na bij de bron van bet kwaad,
Dat boven den heilloosflen watervloed gnat ;
o Brusfel! Parijs van hieuw-Nederland thans,
Gij denkt nog, gij leeft en gij geeft op zijn Fransch .
Bij 't klemmen en flremmen van 't handelbedrijf,
Vindt weelde bij u !leehts, bij one geen verblijf ;
Maar treft onzen naasten der rampen getij,
Wij tellen bij guldens, bij centen telt gij! (*)
diet eerder (ik zweer bet bij 't Hollandfche bloed,
Dat mij heefc gewonnen, dat mij heefc gevoed!)
Niet eerder erken ik een' broeder van 't Zuid',
Voordat ook zijn hart zich voor 't weldoen ontfluit .
1820.

J . W . rJ N T E M A .

(*) Amierdam gaF meer den bet dubbeltal van guldens te .
gen bet enkelcal vaji cents, door Brusfel, volgens de Couranten, als eene milde gift bijgedragen .
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Grads is de ibhepping Gods :

bet okbeperkt heelat<
;
Is 'c risk van Hem, die is en was en wezen cal
Zijne almsgt fchiep deze aarde en al de • zonnekrlngen,
Die, in 'c onmeecbaar ruim, sun' eeuwgen croon omringen ;
Hij f~rak, en 't was genoeg ; HU fprak, en, op z1rrwoord,
Trod sites, wat bellaat, eenmaal ult niet bervoort,
Maar vol van majesteit, en met een' glans omgeven,
Die affiraalt nit e bron van eeuwlg licht en lever!.
Groot is de fcheppfng Gods ; en in dat heerfjk rijk
Is niemand boven Hem, zeifs niemand Hem gelljk .
Moor, wien trod oobt Gods magc, in al bur grootheid, nsdef,
En bragt zijn wijsheid niet zijn' lof en dank to gader?
Me wijsheid zonder grens, dat onbrepaaid verfland
Brags duel en middel zasm in werking en verband ;
Zij woog de fiofjes af, die op deze aarde weemlen ;
Zijwees der zon hair fpoor door 't ruim gebied der heemierr;
Zij fchiccert in den glens, waarnled de Orion praatt,
En blinkt in 't kleinst infekt, dat langs de velden dwaalt ;
Zij glanst in 't morgenrood, zij gloort door 't nachtlijk donke ;
De dag verkondlgt haar, en 't ftatig ftargefonker.
Ja, groot en w1js is God l Madr hooger kffmme ons lied,
God is de God der liefde, in zijn geducht gebied :
Geen fchepfel, waar't beflaat, words ooit door Hem vergeren ;
Elk mag zich, in zijn' kring, gelukkig, zaiig beeren .
Atom blinkt harmonie, atom declits den flkkoord,
Wearin bet fchepfel Gods de item dier liefdt hoorti
$IRRG3LW. 1820. NO.
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Gods goedheid traalr atom zqu grootfche werken tegen ;
Ziju kouw%ent .dind nods maee, zijngunstwekt hell ea :eges,
En zee en !}room en woud, en heuvel, berg en dal
Bretlgt Hem den lofzang toe, als Vader van 't heelil.
Die juichtoon klinkt in't l of, en wordt door duizend tongen,
Door at wat adem heeft, den Scheppet toegezongen ;
't Is of bet reedloos dier zijns Makers eer bedoelt,
En zich, in dankbren ]of, gelukk1g, zalig voeir .
En wat moet niet de mensch 3 hij , 't pronkftuk van deze aarde ;
Hij, beer der febepping, groot in aanleg, stand en waarde ;
Hij, ja, nit flof gevormd, maar met een ziel bedeeld,
Waarin lets edels woonc, waarin lets Godlijks fpeelt .
Wet moet Y;j
als die ziel , pp vleuglen der gedechtew,
Zich boven't flof vesbeft, en, fier op eigen kracbtep,
Door tijd en ruimte zwoeft, al wet betlant befpiedt,
En vz9e blikken Qaat in 't Godllk algebied?
Woe waaet hij - als zijo gees!, in 't eenzame, afgeaonderd,
De grootheid van zijn' God in elk gewrocht bewondat,
Zijn wijsheid gadefa ;t, en op eea liefde ilaart,
Die at wet ii ea wordt in 11a d houdt eo . bewaard?
Gewis, is die befef ten lroogften top geklommen ,
Wat rest den flesvlinc meer , Jan knteteu , datr verftsamen`l
Alom ziet hij zich vreugde en 't hoogst genot bereid ;
En.wat vaelr au zin hztc, date liefde en daekburheidP
Hoe, ftervling 1 kunt ae, in 't hart, du rein geuoelverdowreW
Kunt ge u bet zoet gent van zoo Veal heiis .onrroovenp
Blijft ooit uw hoezemn koud, wa .Qneer der ftarren pracltt
De majesseit vast . God vetkondige iu den uacht ;
Of als, in 't blozend Oost', bet good der zonneflralen
De goedheid van dice Gad in heeriifl licht doer praleug
Veeal dan vlacit liefde en dank, op hooggeaemden taon,
Van uwe lipnan aft din klinkt uw lofting fthoon,
Vereent zich met den dank van al wit. leeft op aarde,
En fcitenkt can't blij gejaich der fcheppigg hooger waarde .
Die liefde en dank, o mensch ! words bron,ptan nieuw geamt;
Um lof wozdt Godsdieusr, word ; veneering van a4w' God ;
En in lien Godsdienst, in dat darken, lievea, lover,
Verheft gJ, VQI geaoel , ' c aanbiddend bars um -cove a
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Vereent ge u met de bron, waar at uw beii uit vooot,
En nu eerst zijt ge, ats mensch, gelukkig, zalig, groot .
Als mensch gelukkig? . . . Ja! bet reinfle Godsvereeren
Kan nook de zaligheid van uwen God verneeren :
' volmaakt , behoeft de bulde niet,
IN, in zichzel
Die Hem de zoon van 't flof, die Hem de Aartsengel bietfit :
Zichzet
;
Geen hemelsch harpmuzijk van duizend flarrenbogen
Verlroogt ooit Hem, die is en was en wezen zal,
En niets verkleint ziju'roem, at zweeg ook 't gangcb beelal .
Mar 'c eeren van een' God, volmaakt en nooit volprezen,
Kan
fechts
gelukkig,
zalig
wezen
:
'Bijvoor
hem ziju
wordtfchepfet
Godsdienst
pligt,
- neen,
hooge
zaligheld,
Die hem door elk genoc tot nieuw genot geleidt .
Qnmisbaar wordt hem nu de Godadienst : God to danken,
In 't kiuderlijk gebed, met flamelende klanken,
Is wellust voor 't gemoed, ontgloeid door heitig our ;
En 't loflied rijst voor God, ala Vader der Natuur .
Wet wilt gij, die den mensch dat heilgoed poogt to outrooverA
Hoel zal uw dwaallicht dan den glans der zon verdooven?
Een wereld zonder God ! bet onbegrensd heelal
Een onbetlemd gewrocht en fchepfel van 't geval! , . . .
Verdoolden! ach, waartoe in 't duister voort to dwalen?
Waartoe dat ongeloof? . . . aanfchouwt de heidre firalen
Der Godheid, en aanbidt! of, wilt gij voorwaarts gall],
Ontkent dan, dat g}j leeft, ontkent uw zelfbe(laan t
Neen, dwazen! God beflaat. Dit onverwrikt geloovea
Gast at uw twofelzucht en wedrfland ver to boven ;
En 't ticht, door dat geloof in 't rein gemoed verfpreid,
Glanst, over dood en graf, tot in de anflerflijkheid .
Waarom is dat geloof, der ziele els iagedreven,
Bij 't denkend kroosc der acrd' niet altoos rein gebleven?
Slaan wit 't gefchiedooek op van 't heden en 't voorleen,
Ach! wijsheid mengt zich bier met dwaling ondereen .
Ja,'t menscbdom werd befchaerd ; allengskens , en bij trappen,
Trad gcht en ke(ints voort, met kunst en wetenff"happen ;
Mast Godsdlenst- broil van hell in 's levens vreugde eu fmart -Mat w!ts nij voot den mchich? wat voor 't gevoelvol hart?
0 2
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Het raadfel is ontknoopt, maar geeet ons ftof tot kiagen :
De mensch was, ja, be(temd, bet heeld van God to dragen ;
Zijn rede, 't groorst gefchenk, dat hem de Algoedheid gaf,
Gebood hot driftenheer als met een' wonderflaf :
De mensch, als beer der hard', gefchapen tot regeren,
Was beer, ook van zichzelv', in 't moeilijk zelfbeheeren ;
En vr41 in elke keuze, en vrij in elk befluit,
Word door geen' wreeden dwang zijn vaste wil gefluit .

En toch de mensch bezweek ; hij zag zijn hell vergiften,
Bij de eerfte zegepraal der onbefluurde driften ;
Hij vie] . . . en met hem zonk een bemel van geluk ;
De, wereld zag haar' beer gebogen ondef 't juk,

Aan 't reedloos dier gelijk, in 't flijk der aard' gezonken,
En in bet fchandgareel der zinlijkheid geklonken .
Wat zegt bet voor den mensch, dat, in dien donkren nacht,
Eene enkle flar ziju (poor verlieht met tulle pracht,
En vriendlijk hem befchijnt en voorgaat in bet duister?

Ach 1 't oog der ziel is blind voor dien verheven luister.
Gij , vriend van 't menschdpm I vriend van God ! gij, Socrates !
Gij, roem van Attika, door voorbeeld en door les!

Gij, in wiens rein gemoed een vonk der Godheid flraalde!
Gij, in wiens eedle ziel de waarheid zegepraaldeI
Wat ward er van een vrucht, zoo fchoon door u geplattt?

Wat van uw zegepraal op 't waanziek onverfland?
Ben Plato moog zijn licht zoo grootsch aan 't uwe ontfleken,
En 't zaad, door u gellrooid, met zorg en liefde kweeken ;
Ben klein, eerwaardig tal van vrienden volge uw leer,
Hot kroost van Inachus knielt nog voor de Afgo6n nedr :
Ja, 't olk, door kunst en fmaak gezet in top van luister,
Aanfchouwt zijn Goden flechts, gehuld in fcheemrend duister,
En heeft dat duister lief, en fluit bet oog voor 't licht,

En is voor de infpraak doof van Godsdienst, rede en pligt .
Neen, eedlen! waagt her niet, uw reine leer to preken ;
Ben huichlend priesterdom zal zich ontzettend wreken
Hoe, Socrates! gij wilt, u zel ' gelijk en groot?

Al wat db waarheid haar, bezweert uw' wisfen dood :
Hot vonnis ligt geveld, en ial son 't menschdom leeren,
Hoe diep zich de adeldom der menscbheid kan vernedrea,
Hoe Mood de dwaling op bet licht, dat haar beftraalt,
Op 't eeuwig helder licht der waarheid, zegeptaalt .

Neen,
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Neen, wereidvolken1 neen, nooic zal mijn hart u doetnen ;
Schoon Christen, blijf ik u toch dierhre broeders noemen ;
Maar klagen mag mijn hart, als ge op bet dwaalfpoor treedt .
En naar uw zwak veritand Gods liefde en grootheid meet ;
Als ge it een Godheid fchept, verfehriklijk voor onze oogen,
Door gruwzame offers flechts verbeden en bewogen ;
Een Godheid, die, in 'c hart, door angst en fchrik regeert,
Die gij al bevend naakt en fidderend vereert .
13eklaagbrent ach, hoe diep zijt gij in 't flof gezonken!
Hoe vast in de ijzren boei der bastaardij geklonken!
Wit rest u bij een leer , nit dwaling voortgebragt ;
U, die de dweepzucht volgt, en omdoolt in haar' nacht ;
Die 't wetboek der natuur, met Godlijk fchrift befchreven,
Die de infpraak van 't gemoed, als regter u gegeven,
Miskent, ja zelfs verfmaadt, of, voedt ge een hooger zucht,
Eeue jjdle fchaduw grijpc, die aan uw' arm ontvlugt?
Mast wie, wiedaagt dear op, aan 't boofd van legerfcharen?
Zie! de AfgoOn korteu nedr, gebriizeld op de altaren :
Zijn ilrijdleus is : „ddn God I" -'t is opfchrift van ziju wet ;
1!1ij rukt van Mekka voort ; hij komt . . . . 't is Mahomed .
?t Bukt apes voor hem ne4r : bet Oosten ziet de flralen
Der nienwe Godsdienstleer van Nij1 tot Ganges pralen :
Ja, Mahomed verwint ; niets kan voor hem beflaarf ;
Zijn rijk aieemt immer toe, als 't wasfend beeld der maan ;
Het zwaard verbreidt zijn leer ; wat kan, war mag hij hopen!
Het gloeijend Afrika zet hem zijn poorten open ;
Zijn vaarc gelijkc een' flroom, die immer zich verbreedt ;
ED volk bij olk erkent in hem den Godsprofbet .
Hoe, hij gezant van God! . . . hoe! zal hij de card' verlichten,
Die door geweld en krijg zijn Godsdienstleer wil flichten?
,* De Koran of bet zwaard!" blijft zijne ontzerbre lens :
Bukt, volkenl bukt voor hem ; u rest geene andre keus .
Ziet Mekka's halve mann op muur en tempels pralen,
Schoon zij Been ftraal van licht In 't hart doet nederdalen ;
Medina's Goldfpraak is een valfche orakel!tem,
En fpreekt de fehijnprofeet, de dwaling fpreekt door hem .
Hoort, vdken! 't bang gekerm van die miljoenen haven,
Die op den blik alleen van woeste meesters draven ;
Aan .
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Aanfchouwt den mensch ;ziet hem,doar menfchen,fnood verlaegd,
Den broeder, daar hij zucht en's broeders ketens draagt ;

Aanfchouwt hem, voortgezweept tot flaaffche dienstbetoouitt&,
Die, boe gedwee vervuld, nog flraf vindc voor belooning ;
Aanfchouwt, beneden 't vee , den eedlen mensch veracbt,
Natuur gefchonden, en haar regcen mood vel'krachtl

Ween luid, o fchoone helft van mijn natuurgenooten!

Door minnenijd verlaagd en nit uw' rang verflooten ;
Geen reine huwlijkstrouw flrooit bloemen voor uw fchresn,j
De brnidfchat, u bereid, zijn tranen en geween

Beef, Udder voor uw lot! geen woord, geen lonk, geenteekeb
Onifiiapt bet oog uws beuls, gereed zich flreng to wreeken :
Met d' angel in de borst, die 't kwijnend hart doorboort,
Sleept gij, in de eenzaamheid, her rampvol ]even voort .
Der teedre plant gelijk, die 't licht des dogs moet derven .
En wegkwijnt vbor ons oog, bij't langzaam nadrend flerven .
Neen, woeste Mahomedl wij fiddren voor uw leer,
Al knielt de Muzelman ook voor uw wetboek near .
Waar wellust lokt en treks met zijn firenenzangen,

Barbaarschheid de onfchuld moordt, eerstin baarnet gevangen;
Waar 't Noodlot alles werkt en regelt en gebiedt,
Neen, daar herkent ons hart de ftem des hemels niet .
Neen, de adel van den mensch, zijn aanleg , hand en waarde,
Screeft hooger doe! nabij ; her zingenot der aarde

Voegt aan zijn grootheld niet ; al vac de driften lireelt,
Ontluiscert, in den mensch, het Godgelijkend beeld ;
Al wat hem nader voert tot d' Oorfprong van zijn wezen,

Al was den lof verhoogt zijns Scheppers, nooit volprezen,
I bron van zaligheid, van reinheid, vrede en vreugd,
En 't hell, dat hij geniet, is 't gaadloos hell der deugd .
]17aar,deugd. . .waaris ze op aard'? waar werd ze ooit rein gevonden„
Sinds zij haar blank gewaad bevlekt zag en gefchonden?
Waar koos zij loch verblijf? waar, bij war olk of flaml
Hoe! vind ik haar, die fchoone, in 't huis van Abraham?
Zit zij op David$ goon, in Salems cempelgaugen?
Jefaias! wjdt ge aan bear uw hooge lofgezaagea?
IJeil dan 't gelukkig volk, dat zich naar Isrel nsealt,

En nog,fchoon diep vernedrd, op 't Godlijk lundfabgp roengtI
Wat
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Wat ltervling kon Gods doel colt kennen of doorgtedent
Wat itervling knelt den gang van zijn h0 par genonden f
Wst oog its ooia in 't boek van 's hemels madsbef aie f
War fehr*nder brain vond wit den raid des Eeuwgen uit!
De God der Goden fprak, en, in den loop der eeutven,
Werd Godsdienu wet van tlmt voor'c erfriik der Hlbreeu vetrtg
Judea zag bet fchoon dier eedle Godsdienatleer,
En 'e krobst van Abra u boog zich voor Jehovah nest,

,.

Het vast geloof aan God deed wondren ; deugden blonkotaf
De tset~soh hief groptseh ziclt op, fctmon diep la 't itof geP.oakattl :
Door lie€de en dank onegloeid, wend God zijn hoogke goad,

H!r Godsdienst bran vats Neil in vreugde en tegenfpoed ;
't Verftand werd opgekiasrd, de wil am
kraeht omgevem,
En 't host met hoop gevoed ep ouvergankll$k Ieven .

Maar hoel dat troostrtjk licht gloort Aeci* biJ ddn gefsthp,
Terwiji beei't menschdons zucht enroaddwpaltin dennsokt,, . .
Wat raadfel voor 't verftand 1-Hoe! die mitjgenen zieien,
Zijn toch't gefachtvanHem,voorwien deAartsenglenknielep .
Hoel in bet gsootsch gebied der feheppieg van Gods hasdv
ie alien eeuwige orde in urerklog en verband ;

En in It gebied der deugd
?Maar peen, wie durfc biev g;a o
Wat noon van 't ni'etig ftof, vernsetel, bier befisfenP
Gpodr dpel blijft eeowig wijs en zijner waabd es beht,

Seboon denier vooc bet oog, bier Re chtm op 't ftof gerigo :
HU, die de (tarren draagt, Hij zal ook't mechdom fekrage* ;
Hij , Schepper van bet licht, Hij zal bet licks den dagen ;
Niets itelt zijn' liefde een grens, niets itelt zijn' almagt perk ;
Zits doel moat Godlijk zijn : voltnaakr is ai zijn werk .
't Is niet vergeefs gehoopt : juieh , aarde l itervelingen !
De fchoone dag breekt aan, die 't dnister zal verdringems
De God der liefde fpreekt ; bet licht der acrd' verfehijtn ;
Bet fpreidt zijn' glens atom ; de vale sock verdwi3nt

Ja, jezzus Cbrisees kamt ; liij zat bet Cmderijk itichten ;
Hij zal,- 8eehts een geftacbt it - peen,'t wereldeond verlicbsen:

14 komt, des tttenfehen noon ; Hij, die ons God vepktwt ;
Hij , de aiwer 1ler ; Hij, troost, hoop en vreugd der aersl'
Hij komt , de Vredevorst ; bet Godsrjjk bomt ans nader :
HO k i* o, *e't stelslgdtdow reds es weibreugt tot den Vader.
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Hell, astd't de Christus komt ; de groote Leerear fpreeke,
En gij aanfdbouwt den dig, die door de nevlen .breekt .
1FIij komt . Hij fpreekt, en leert, wet imtner bleef verholen,
Sdhoon nimmer ingewijd, als leerling, in de tcholen,
Waar wiJsbegeerte en kunst den hoogflen prijs verwerft„
Waar 't fchitterendst verouft den roem der wereld erfc :
Zijn leerfchool is Nacuur en 't woord van God to gader,
En wa Hij 't menschdom leert, is Godfprsak van den Vaderz
Wit ooit den flerveling, als w1jsgeer, bier vereen,
HiJ, Hij draagt hooger' rang, als van God zel ' geleerd.
IIij komt ; Hij wil zich zelv', en ziJn weidadig leven,
Voor 't hell der wereld , voor'c gelnk van 't menschdom geveL
Hij fpreekt ; zijn wondre wet is liefde en liefde allddn,
En alien wijst zijn hand agar God, als Vader, been :
't Is liefde, die de baan des hells voor alien teekent ;
it Is llefde, die dat hell voor de eeuwigheid berekent ;
't Is liefde, die den mensch verteedert, fchokt en roert,
En hem near 't beerlijk doe! van zijn beftemming voert.
Wie durft bier, onbefchaamd, bet heilige beviekken?
Wie Jezus rein gelaat met dweepzuchts mom bedekkent
Hoe( (lilt de dweeper dan her fchokken van den vlaed?
Ontboeit hij dan de tong? fchraagt hij den wanklen voet?
Schenkc hij den dooven't oor, den blinden 'c daglicht weder?
Hoe l werpt de dood zijn kroon voor hem eerbiedig neder?
WAI hem dan, die z66 dweept, de boei van 'c lijden flaakt,
En al , wie tot hem fchreit, gelukkig, salig maaktl
Neen, dweeper was HiJ nooit, wien't werk van zijnen Vader
:Pefiendig wiles was, en fpijs en drank to gader ;
Die nimmer voor zich zelv' de bun des roema betrad,
Maar apes heeds voor de eer diens Vaders over had ;
Wieus Mile nedrigheid en ootmoed elk moest treffen,
Als beerlijk cegenbeeld van 'c ijdel zelfverbeffen ;
Die, wan de waarheid crouw, en trouw in lief en teed,
Der wereld al hear fchoon en fchatten kennen deed ;
Wiens wijsheid, voor heel de aard', ten hoogflen top geklommen,
Geweld, nijd, afgunst, heat en loiter deed verflomtnen ;
En via an haters zelv', erkennend zijn waardij,
lle loffpraak heeft geboord ; v nooic fprak can mensch als hV i"
Dear

WIT CHRISTENDOM.

Yes

Pair Not Hij voor ons oog ; Hij, 't ddnig licht der wereld,
Niet met de diadeem der heerfchappij beparekl,
sees, al's de man van flea art ; peen, als des menfchen zoon,
En beide, kribbe en kreis, zijn Hein een glorietroon ;
Maar, midden in den drang van fchier onduldbaar lijden,
Blijft Hij zich can Gods wil, getrouw, landvastig, wijden ;
7,ljn deugd, in 't leed beproef3, la, 't kenmerk, dot zijn leer
lilt God is, en gedaaid nit hooger, reiner fpheer.
De boosheid zweert zijn' dood : zie Hem can't krulshout fnevert ;
Maar in 't geloof aan God, ten eind toe, trouw get k en,
Maar altijd onbevlekt ; moor altijd gaadloos groor ;
Moor vol van menfehenliefde, in 'slevens jongfen hood,
Hij rest In 't Godabetuur en in zijn lotbefchikking i ;
't Geluk van 't menschdom is, in't teed, zijn zielsverkwikklng ;
Hij weet, bet Godslljk komc ; bet komt, in licht e» kracht ;
Gods doll is groetsvh bereikt, en - Jezus heeft volbragt .
Heil , aarde! zie 't geluk uit seine bronnen wellen ;
Heil, flerviingI Jezus wit uw waarde en eer heraellen ;
Zoo ver zijn liefdewec zich over de card' verfpreidc,
Daar blikt de mensch, met vreugde, op God en de eeawigbei
Daar woont befchaving, daar verlichting ; deugd en zedea
Zien wij daar, hand aan hand, ten heilgen tempel treden ;
Pair zwlcht de bastaardlj ; daar wijkt bet onverfland ;
Daar legs de dwaling noon den vrijen geese aan band ;
Daar fineedt nooit priesterlist bedrog en logenvonden ;
Door is de w4arheid noolt met hulfelen omwonden ;
Neen, daar fpreidt zij boar' glans, haar Godlijk licht, ten loon,
En 't opgeklaard verfland flaart op haar eeuwig fchoon .
Gezegeod Christendom! gij fchenkc der ziel bet leven ;
Gij leert den mensch naar't doel van zijn beflemming flreven ;
Gij brengt den mensch met God in 't allernaauwst verbtnt,
En voert den Godsdienat wear tot zijn' verheven' fi ed,
o Pistol Socrates! gij eedlen, die de waarheid,
Daar ongelluijerd, zocht In al base glans en klaarheidl
Het grout, weldadig licht, dot son uw' geest ontbrak,
Was 't lichc, dot Jeans zelf cot bell der aarde ontftak .
Vergeefs hebt gij geflaard op 't fchijnfel van die fhalen ;
Een glans, zoo gudloos fchoon, moest van den hemel dales .
05
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Gewis, wear' JI us kemst, ailjn lees, u,ooit gemeld,
Gij waart nit Attika naar Salem heengefneld .
Verbeelding leidt miji ja, 'k aanfcliouw uw rein vetlaugeu1
; k Zie u, geheel gehoor , son Jezus lesfen hangen ;
'k He=ken in Socrates de Petra Van Gods kerlt,
In Plato Paulus geest en zuchc voor 't edelst werk .
is, eedlen I 'k hour, met vuar, u voor de wasrheid fprekep,
Door dreigen nooit ontzet en Wet gcvleid door fureekeu ;
En, voor den Jupiter, die op .d'Olimpus troont,
Bldc go d'Alvader aan, die in den hernel woout,
o Wjjzenl in wit land, of in wet eeuw, geborea,

'k Vereer 't weldadig light, dat ge om u been deede gloren ;
I111aar't light, door jezus leer, zoo geadloos fcheop , verfpreisi,
Biiukt met oudoofbren gloed en eedle atajisteit .
Gig moogt, bij duistren naeht, met zachten luister flonkren,
Het licht der wereld daagt en zal uw' glans verdonkren,
Gelijk de gouden zon, daar ze oprijat nit den vloed,
Het tintlend ftarrenheer, voor 't oog, verdwijnen doet ;
Hoe Moon de naehtvoretin het duister mogt verlichten,
Wij zies bar itille praal voor hooger twister zwiehten ;
Misr 't fchittrend zonnevuur blinkr sac den hemeitrans
Met ongelijkbren gloed en ongeleenden clans .
OVER DE OPVOEDINGSGESTICHTEN VAN
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fchcomen morgen vain den iz Junij
Ilet was op betden rijke
verliet, om mij, verge .
1819, dat ik

Bern

zeld door mijnen aids, naar bet tbans zoo vermaarde
Hofirifl to begeven. Na cene eangepame waudeling
van omtretkt twu wren, be ond i'tk mij in deszelfs nt.
bljheid, to JWumhosr-&ucbfee, eels: dorp„ genoeg be .
1:end door eeti vorig Ii tuns Van P s $''D A L O z a It.

,Aldaar tram 1k mijn' intrek in gear bsrberg, die wel
vrj
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vrij gering, maar bet gewone verblijf is tier vroewde .
lingen , die de Hofwijlfche Inflituten bezoeken, deter
zij de ddnige is, die bier befaat . Onverwijld deed ik
mij bij den Heer VAN F E L L E N B E R G aanmelden,
en had bet geluk van niet uitgetteld to word= . Ik
vond in hem eenen man, even zoo eenvoudig in kleea
ding als afkeerig van alit pligtplegingen, doch wieas
veelbeteekenend gelaat reeds bij den eerften aanblik be .
fang inboezemt. De groote ingerpaunenheid en hoop
adel zijner ziel ziin op dat eerbiedwekkend gelaat an,
miskenbaar geteejtend, en aijn onvermoeid freven near
bet edele doel, dat hij zich voorflelt, is in hetzelve to
lezen . De ongeknnftelde vriendelUkheid, bet openhar .
tig verarouwen, wasrmede hij m ontving en nAne vu .
rigfte wenfchen to gemoet kwem, wares m des to ver,
rasfender, daar ik van geene aanbeveling voorzien was .
Hij operde mij den ruimflen toegang tot ziine lnftituten, op eene zoo illnemende wijze, dat zulks mime
iloutfle verwachting verre overtrof : want zoadra ik
hem to keanan gaf, welk plan ik mIj, voor mijn vol.
goad levea, ontworpen bad, in hetwelk hij misfchlea
eenige overeenkomst met bet zgne zneende tee vnsden,
drukte hg mij de hand, en zeide op eenen levendiglea
toon : „ Gij zijt mijn vriend . Gij moet onze lntlituten
• niet verlaten, wonder dezelve wel to kennen. Vas
• mijne ziide zal u daartoe niets ontbreken . Miet alkea
• zijn u van dit eogenblik of al ooze fchoolkamers
• geopend, maar ook zal ik u , zoo door onderlinge
• gefprekken, voor zoo veel mijoe bezigheden moths
„ veroorloven, als door mijne of anderer fehriften,
„ en door de kennisfen, welke ik u under siijne eer$a
„ onderwjzers verfchaffen zal, zooveel
is
,, ftaat ftellen, oni elk deel onzer inrigtinges ii hit bij •
„ zonder, en in tieszel€s betrekking tot bet geed,
• van nabij tee befchouwen . En, ten sinde sulks do
„ to beter gefchiede, zal ik, zond& verwljl, nas
• kamer in ten mjjner geboiawen doen gvrsed make~,

mij#

•

welke gij zoo lang bewonen zult, als g# aK sulks
„ noo-

so$
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noodig zult oordeelen." Men verbeelde zich bet
angenaam verrasfende dier tale ! Hartelijk dankte ik
hem voor zoo veel zeldzame beleefdheid, en nog then
zelfden avond bleef ik bij hem ter maaltijd .
Deze bijzonderheden heb ik gemeend niet to mogen
achterwege laten , opdat uit dezelve blijke : vooreerst,
dat de volgende waarnemingen op eigene, onmiddellijke sanfchouwing gegrond zijn ; en ten andere, wat
men to houden hebbe van de getuigenisfen fommiger
reizigers, welke, ten aanzien van FELL E N B E R O,
klagten over geheimhouding behelzen : iets, hetwelk
mij meer dan eenmaal voorgekomen is . - Thaws t
dagboek uit de hand leggende, zal ik a11ein de re .
fultaten opgeven, welke ik door een verbfljf van
twaalf dagen to Hofwijl verkregen heb.
Hij, die, onbekend met F E L L E N B E It G's ideen,
voor de eerftemaal zijn Intlituut bezoeke, vindt zieh
van zoo vele verfchillende voorwerpen omringd, zoo
fchijnbaar heterogene deelen treffen zijne zinnen, dat
bet hem onmogelijk is, uit dezelve een harmonisch ge .
heel to vormen . Hier ziet h}j fchoone, grootfche wo .
iilngen van geleerde onderwijzers en rijke leerlingen ;
bij hoort H O M E R u s aan jongere, H E R O D 0 T u s en
T H u C Y D I D E s aan verder gevorderde verkiarem ; en
bg /wordt overtuigd, dat bier cen Opvoedingsget'icht
beflaat, hetwelk met de beste, die hij kent, wedlJveren mag. Ginds treft hem eene rij van veertig arme
knapen, die, met den eenvoudigen, maar befcbaafden
leidsman hunner jeugd, vrolijk heentrekken naar bet
veld, bun aangewezen, om aldaar als gewone werklieden to gain arbeiden . Een weinig verder ontdekt bij
eene waarlijk fchoone en groote boerderij ; ilallen, bezet met talrijke en uitmuntende runderen en paarden ;
ruime fchuren, die bet nog to veld ftaande graan verwachten : hii treedt in bet woonhnis, en meent zich
to bevinden bij eenen Hollandfchen landman , die zijne
clad van zuivel voorziet ; men toont hem de melk- en
boterkelders met al derzelver gereedfchappen, en de
over-

,,
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overal heerfehende zindelijkheid voltooit de Mu&.
Nu dreunt hem bet geluid van hamers en aanbeeld in
de ooren ; hij onderzoekt, en, ziedaar! vier f}erke C
clopen toonen hem, dat de Hofwijlfche ploegfcharen en
eggetanden niet in Bern gefmeed worden . Naauwelijks
dat verdoovende geraas ontweken, hoort hij de fchaaf
over de plank glijden, en de timmerman vertelt hem,
hoe de nieuwuitgevondene werktuigen, door welke
F E L L E N B E R G zijn landgoed zoo aanmerkelijk verbeterd heeft, en van welke de reiziger zich herinnert in
Parijs modellen gezien to hebben, hier vervaardigd
zijn ; ook leidt hij hem in bet magazijn , alwaar een ganfche voorraad van to koopitaande ploegen, eggen , zaai.
en andere werktuigen zijn oog verrasfen . Thans wenscht
hij zich to verpoozen, on1 over al bet genoemde eens
bedaardelijk na to denken ; hij zoekt de itille eenzaamheid, en verliest zich in bet boschje, dat , achter bet
huis gelegen , hem daartoe fchijnt uit to lokken . Hij
volgt de flingerende paden, en onverwacht ziet hg een
bijna voltooid gebouw, een paleis, voor zich ftaan .
Waarlijk, het zoude de Heerengracht to Imflerdam niet
ontfieren ! Wie is de millionair, die zulk een gebouw
durft ondernemen ? roept hij uit, wanende tot den races .
terknecht to fpreken, then hij meent to onderkennen al .
leen aan het geven eeniger bevelen . „ Ik ben F EL L E N• a E R G ," zegt de man, ,, en heb dat gebouw noodig
• voor mijtl Inflituut . " Nu wekt deze beroemde man
zijne verwondering, meer dan alles, wat hij nog zag
en hoorde ; want wanneer hij hem eerst als bouwkundige heeft hooren fpreken en zien handelen, zoo ziet
hij hem ftraks daarna to paard over zijne akkers ijlen,
alles met eigene oogen onderzoeken, de noodige inrig .
tingen maken, en alzoo alles, tot bet geringfle toe,
zelf befchikken niet alleen, maar ook zorgen, dat bet
behoorlijk uitgevoerd worde . En deze man is bet, van
wien men hem misfchien morgen zeggen zal, dat hij in
de vergadering der onderwijzers voorzit, om over de
belangen van bet Inflituut to raadplegen, de oordeel .
vel .
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veningen der leermeesters over elk kind in bet bljzon-

der to vernemen, en dus de wetenfchappelijke zijde det
fcholen en den loop van bet onderwijs met geene min .
dere naauwkeurigheid gade to flaan en to befluren, dan
hlj zulks bet huishoudelijke doer . Deze man is her,
die als fchrijver is opgetreden, die met de voornaamile

Duit/ he en Rusfifche Ministers briefwisfeling houdt,
wien Vorflelijke familien de opvoeding hunner lievelingen toevertrouwen . Deze man, e1ndeljk, is een Ilernsch

Edelman, dien zijne iladgenooten, in de hagchelijke

tljden der Franfche omwenteling, waardig en gefchikt
geoordeeld hebben, om den post van Zwitfersch afgezant to Parjs to bekleeden, en dien Ruslands menschlievende Vorst oblangs , door her fchenken van eene
ridderorde, heeft gepoogd to vereeren .

Bij de befchouwing, nu, van al die verfchillende in-

rigtingen op Hofwijl moet natuurlijk de vraag ontflaan
waartoe moet dat alles dienen ? war wordt er mede beoogd? Is bet alleen om geld to winners ? Zoo niet , welke z1jn dan de roerfels van F E L L E N B E R G'S bedrijf ?
- F E L L E N B E R G behoort niet tot de genen , welke
de befchaving der lagere klasfen des olks als gevaarlijk befchouwen ; ook niet tot dezulken, die, verre
van to gelooven, dat men die befchaving naar de be-

hoeften des zoogenoemden gemeenen mans behoort to

wijz1gen, dezelve veeleer als gelaeel onbepaald befchrijven, en den armen boerenzoon op eenen gelijken voet

rhet her kind eens rijken Edelmans onderwijzen en op .
voeden willen . Hij houdt bier wijsfelijk den middelweg ;
en zijne eigene opvoeding, de ligging en natuur zijner
goederen, en de toefland zijns vaderlands, hebben hem

op bet denkbeeld gdbragt, van den landbouw tot een
:niddel ter befchaving des onbemiddelden to waken , denzelven, om . mii van een kunstwoord to bedienen, tot
een formcef middel van opvoeding (formel Bildungsmittel) to verlieffen . Hieruit, en hieruit alleen , kan men

verklaren , waarom hij zoo zeer tegen de o nberedeneer.
de, machinaie behandeling der akkers ijvert ; waarom

hil
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hg moeite nosh kosten fpaart , om de werktuigen des
landbouwers to verbeteren en nieuwe nit to vinden ;
waarom hij met zijne eigene goederen meer veranderin
gen onderneemt, dan noodig ware, indien hij alleen de
verbeteriog derzelve beoogde, en niet to geljket tijd,
door eijn voorbeeld, zijne landgenooten tot verbeferiing
Manner bezittingen trachtte aan to fporen, en bun daaitoe den weg zoeht to banen ; waarom de acme kinderen, die b1j hem hunne verzorging vinden, zoo Seregeld in akkerwerk geoefend worden ; en waarom ook
de tijken een voornaam deel hunner uitfpanningen in
het bearbelden hunner tuintjes moeten vinden . - lie .
daar alzoo een gedeelte der Hofwijlfche inrigtingen, de
landbouwkundige namelijk , geregtvaardigd . Dneh, waartoe den bet Opvoedingsinflituut voor de rijkere ilanden? Deze bedenking maakte ik hem, eer ik nog de
geheele uitgebreidheid zijner idden kende ; maar toen ik
die naderhand duidelijker inzag, toen hij mij met zoo.
veel VUUTS overdit gedeeltezijnerwerkzaamhedenfprak,
toen hij mij van deze zijde ziine plannen, zijn groot
doll openbaarde , toen heb ik den man , die het durfdc
wagen znlke floute voornemens to vormen en ten uit.
veer to brengen, leeren bewonderen en hoopchten .
„ Tot nu toe ," zegt v z L IL a N B C R o , „ heeft men
• de opvoeding der hoogere flanden to zeer verwaar .
• loood ; en treft men al ginds of elders lets aan, bet,• well, met sneer of Minder regt, den liaam drea$t ;
• enlks it: 3oorgaans vergeteld van een hoofdgebrek,
„ hierin be(laande : van den sw./Iand der armen, ear do
• aniddgien rer uetbwtetireg van denaelven, words de zoos
• des aanzienk ken e , vcrmnogenden gMeel onkundig ge• hos4en ; jammerltik verwaarlooat men de dierbare ge .
• legenheid, om eene onfehuldige jeugd, een hart,
• rog an befmet van het vergift eener hooffche vlei'ttt*1,
„ "bog v rh sr voor de indrttkken van menschlievends
• geveekAs, de rueht in to boezemen vooe de zedelij• ice on maatfehappelijke verbetering vnn bet lot zljbec
• teeko nttige onderhootigcm, en v ooral van dat der
„ arm-
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• armfle en behoeftigfle . Ziedaar dan, wat ik met mijn

„ Inftituut voor hoogere flanden bedoele . Ik verzamel
• bier zonen van Vor(leu en Graven, telgen der oud„ Re adellijke geflachten, die in bun volgend leven
• hoogstwaarfchijnlijk met de onbemiddelde ilanden nim• wer in aanraking komen zullen . Kan ik denzulken
• nu geene menschlievende gevoelens inboezemen ; kan
„ ik in hen niet den vit doen ont fiaan , om hunne toe.
• komende onderdanen niet alleen niet to onderdrukken
• en uit to mergelen, maar ook zedelijk en verftande„ lijk to befchaven, hen to bevrijden van alle flaaffche
• dieni}en, en, wat helaas! nog al to zeer verwaar• loosd wordt , hen met raad en daad vaderlijk bij to
• flaan in bet verbeteren en vermeerderen van hunne
• have en inkomften ; kan ik dat nu niet doen, au Wet
• door mijn eigen voorbeeld, daar zij dagelijks met ei .
• gene oogen zien, ja, onder mijne leiding, met eige.
• ne hand doen , wat er •g edaan moet worden, om den
• armen uit zijne ellende to verlosfen ; wordt niet nu,
„ terwiji bet beflisfende, nimmer wederkeerende oogen .
• blik daar is, die weldadige plooi in hunne zielen ge .
• legd, wanneer zal bet dan gefchieden? Hoe zal dan
• naderhand, wanneer zij, in hunne kasteelen en bur• gen opgefloten, omringd van vergulde Haven, en af• gefcheiden van bet overige gedeelte hunner medemen„ fchen, veelal geene andere dan ]age vleitaal hooren,
„ die de verachting voor bet, vaak zoo genoemde, ge• zneene olk als een onmisbaar beftanddeel des adel• doms doet befchouwen ; hoe zal alsdan de ftem der
• lijdende menschheid tot hen doordringen? Daarenbo• ven leert de dageliikfche ondervinding, dat menig• een, bij wien de weldadige natuur bet gebrekkige en
• verkeerde der opvoeding min of meer vergoedt, nog
• verlegen flaat, en zich niet zelden deerlijk vergist,
• in bet kiezen en to werk ftellen van middelen, ter
• onderileuning der genen, welke rede en Godsdienst
• bun zoo ernftig aanbevelen . Wanneer men al tens
~, dezen of genen aanzienljjken man als weldadig of
„ mensch-
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menschiic end hoort bcfchrijven,wet is bet iannog,,
dat men in hem prijst Q wat beefs hij dan nog geduan I

„ Doorgaans niets anders, dan ltet ondoelniatjg uit'
„ f rooijen van cene handvoi goads ; en dat is toch net
„ alleen geene opoffering voor hem, die er kisten vol
„ van bezit, wear bet is ook niet her ware middel, oni

,, de lagere klasfen bij to ftaan en to redden . Neen,
„ fret is once pligt, de pligt vats elken opvoeder der
„ hoogere .ftarrden-, onze leerlingen andere grondbegin .

•
•

felen to leeren omhelzen, andere middelen to leeren

kennen, en andeere wegen to leeren inflean, door en

„ langs welke zij eennlaal hunnen pligtmatigen eerbied

„ voor de men3chheid op eene krachtigwerkende wijze
„ mogen rnonen.." (*) Wie nu deze denkbeelden wPl
vat, die wardt tevens overtuigd van bet doelmatige

veler inrigtingen, welke hem in den eerften opilag wet .

ligt vervvard voorkwamen ; nu i*egrijpt hij onder andeten, hoe twee zoo gebeel verfthillende Inflitaten, als
dat der atmen en dat der rijken, op Hofwijl beftaan,

en hoe die wederkeerig op elkander werken, ter bereiking van de verfchillende groote doeleinden . - Hiertoe
behoort ook de inwendige organifatie des laatflaen, wel.

k e ik meen to deter plaatfe kortelijk to kunnen vermelden . Reeds v66r eenige jaren hebben de leerlingen
zich vereenigd tot een gezelfchap , hetwelk zij Republiekr noemen ; voor deze Republiek hebben eenlge hun-

ner eene Conftitutie vervaardigd, welke, door bet geheele gezelfchap goedgekeurd en aangenomen zijnde,
hetzelve nu tot rigtfnaer en wet verftrekt . Op bepaalde dagen worden volksvergaderingen gehouden ;

bier worden beftuurders gekozen , voorflagen van wetten gedaan, die bij meerderheid van ftemmen goodge-

keurd of verworpen word en, bet vorflag der werkzaam-

(*) Wie llechts ons vaderland kent, verftaat, Gode ssij
dank! deze redenet4ng niet. Men denke an het zuidelij tc ges
deelte van Dihtechland, aan Pskn, RUS1r2al
1!t " N OELW . 1820 . N O. .
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zasheden van de verfchillende Comthisfsc1n gehoard,
cu wat dies ntefr zlj. Zulke Comdtisfian beftean er verftneidene ; b. T. tot bet beituur der niet onaanzienfljke
ftukjeS land, die T E t L a X'S E R a aan bet gezelfchap
Ifjefaan heeft, tot bet bewaren der, gelden, for bet
infandhoudetn der !alien, bet verzorgen van bet vee,
bet Inkoopen van voeder, en meet andere . Edne echter, die ik bier eigenlljk en voornamelijk bedoel, heeft
to zorgen voor de armen in de ommeftteken . Deze beoekt 3dkriijks eeniga malen de behoeftige bewoners der
14aburige dorpen en gehuchten,treedt in bunne woningen, doet onderzoek , niet alleen naar hunnen tegenwoordigen toeftand, maar ook naar de oorzaken huts
ongeluks, en raadpleegt over de middelen ter vereach.
ting van hun Teed . Teruggekomen, daet zij van dat
alles verfag in de algelneene vergadering ; en nu wor .
den sulke ongelukkigerl naar vermogen der kasfe onderfeund, hetzij door geld, hetzij door bet leenen van
cene of meet geiten. Het gezelfchap bezit meer den
dertig dezer, vooral in die landfireek, zoo nuttige
beesten, welke hat alzoo des zomers aan arme huisgezinnen uitleent, ten einde bun het genot der =elk to
bezorgen van een dier, hetwelk in dat jaargetijde zijti
eigen voedfel zoekt . Des winters komen de gelten we.
der naar Hofwijl terug, alwaar zij niet alleen op kosten
tier leer ingen onderhouden, maar ook door hen zelve
opgepast en verzorgd worden . - Wie nu Met gelooft,
dat zulke handelwijzen eenen gewensebten ihvleed mod .
(eh hebbef up bet hart van den jongen Edelwaii, van
den toekomitigen Vorst, die ziet misfchienflechts geldzuchtige oogmerken in apes, wat F a L L z rr z E Iz G
doet, omdat hi) den edelen menfehenvriend riser zictl
zelven meet . Dbch voor hem werkt r E L L a N bn R tr
Met ; voor hem hebben oak J A N N I E U W E N H U IJz a en andere uitltekende menfcbenvrienden niet ge .
went.
Zledaar, wet ik ais de hoofcldestkbeelt}en You s• E LL E N B E R G bdVb6w*f welke ik bmdk lkw breedvoerbg
heb
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heb getracht voor to dragen, omdat ik mij Met herirs .
net, dezelve bij ecnigen Schrijver over H
I voUe4
genoeg gevonden to hebben .
Laac ons thans de beide Infituten, van welkc ik tat
bier toe flechts in bet algemeen gefprohen heb, elk a&
gonderlijk befcbouwen . Van de landbouwkundige inarigtingen op Hofwijl zal ik verder niet fpreken, grens .
sins omdat ik derzelver gewigt niet gevaei, maer out .
dat ik bekennen moet, dat belangrijk onderwerp niet
genoeg bet mijne gemaakt to hebben ; oak geloof ik,
dat men, to dezen aanzien, zich gerusteh k verlafte
kan op bet beknops Berigt, vegens don oorfprong, nls
inrigting en den tegenwoordigen flaat Yon het Infrtav4
tot opvoedlng der Br en , geveitigd door E . V A N F E L•
LEN BERG to Hofwijl, in bet Ode en Sde No . van hat
bekende Tijdfcbrift de Star, 1819 . Aldaar vindt men,
onder acht rubrieken, de verfebillende afdeelingen der
Idofwif lfcbe inftellingen duidelijk opgegeven . De beide
Jnftituten, van welke ik bier nog eenige bieonderheden
wil mededeelen, worden er onder No . 5 en 6 behan.
decd . Van de overige zij bet mij flechts geoorloofd tan
to merken, dat de Heer F E L LEN B E R G, om aedenen,
welke mijn beftek Met toelaat to melden, noodig geoor .
deeld heeft, de oefenfchool voor jonge lardbouwers,
onder No. s verineld, to fluiten, zoodat er thans niets
meer van dezelve beftaat, en dat ook dezen zomer'1
mans edele pogingen, om de Normaalfchool (No . 8)
tot and to brengen, wederom misiukt zijn .
Daar bet Inlfituut voor de hoogere flanden cent zoo
groote uitgebreidheid verkreeg, dat noch de leerllngen,
noch de onderwijzers op Hofwijl gehuisvest konden
worden, hoewel daartoe reeds twee gebouwen getieht
waren, nevens die, welke er bij den aankoop van bet
lBndgoed beftonden , ZOO Zag F E L LEN HERO ZiCh genoodaeakt, ten ander zijner iandgaederen, Diemerswifl
genaamd, een half uur van Hofwj1 gelegen, made am
zija laftituut dienstbaar to maken . Hier bevinden mph
thans ruirn twintig der jnng1te kneptn en drie of vior
p z
on-
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onderwijzers . Ik had bet vermaak, athier ecuen land .
genoot aan to treffen, den (leer VAN M UYDEN, die,
met zijne twee of drie kinderen, welke tot bet Infti .
tuut be hooien,enzijneechtgenoote,eengedeekevandit
huis bewodnt . De overige zestig izeventig jonge lieden
hebben, benevens denige Leermeesters, hun verblijf op
Hofwijl zelf. Verre de meeste onderwijzers bewonen
de kamers van bet Clot to Munehen -Buchfee, hetwelk
tusfchen beide llgt . flit fiot, door F E L L L N B E It C
van de regering (zoo ik meen van Bern) gehtturd, zal
hij nog fleehts een jaar aan zi-ch houden , alswanneer
hij bet groote,reeds v66r twee jaren aangevangene, gebouw hoopt voltooid en bewoonbaar to zien . Dan
wil hij zijn geheele Inftituut opi Hofwijl vereenigen ; en
als hij' dan nog een kleiner gebouw, van hetwelk de
grondilagen reeds gelegd An, en dat., beltemd tot huisvesting van onderwijzers, tevens eenige kamers bevat .
ten moet, ten dienfte van vrienden, die hem komen
bezoeken, en eindelijk eene Bierbrouwerij, bet d6nige
van then aard, dat hem nog ontbreekt, zal gebouwd
hebben, dan zal de onvermoeide man de bereiking van
dit gedeelte zijner wenfche'n , bet einde van zijn twin .
tigjarig itreven to dezen aanzien, verkregen hebben . Ik
zeg : to dezen aanzien ; want bet oprigten van fchoone
gebouwen is hier geenszins doel ; he is flechts middel .
Maar, wanneer eens de inwendige regeling des Inlti .
ftuuts en de gang van bet onderwijs met dat uitwendige
in evenredigheid zullen gebragt zljn, dan zal men op
Hofwijl een Opvoedingsgefticht vinden, hetwelk, door
geene bijzondere inrigting in Europa geevenaard, door
flechts weinige openbare overtroffen zal worden .
De onderwijzers, omtrent dertig in getal, kunnen
gevoegelijk in twee klasfen onderfcheiden worden : in
zulke, namelijk, die meer bijzonder voor de zedelijke
opvoeding der kinderen zorgen, en daarom ook opvoeders heeten, hoewel zij mede onderwijs geven ; en in
andere, welke geene betrekking tot de leerlingen hebben, dan die van lecrmcestsr of onderwijzer . Laatstge-
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genoemde bemoeijen zich dan ook, buiten de uren van
onderwijs, nimmer met de leerlingen . Zij hebben bunne bepaalde uren, in welke zij deze of gene ftof in de
klasfe behandelen ; voor bet overige verblijven zij op
hunne kamers, alwaar zij, wel is waar, de afgewerkre
taken der fcholieren hebben na to zien , waar verre bet
grootfle gedeelte van hunnen tijd aan de verrneerdering
van hunne eigene kundiglieden befleden kunnen . Deze
omftandigheid, bun gemeenzame en vrije omgarg in bet
huis en met den perfoon des befluurders zel.ven, alsmede hun onderling vertrouwelijk en vriendfchappelijk
verkeer, zijn zoo vele krachtige middelen, oru waardige jongelingen aan bet Inflituut to boeijen . Wat nu de
opvoeders betreft, wier taak niet minder belangrijk en
veel zwaarder is ; aan den eenen kant is het niet to ontkennen, dat hun petal in geene evenredigheid haat met
dat der bovengemelde, daar zij flechts twee ziiu, een
to Hofwljl, een to Dicmerswijl; doch aan den anderen
kant most men ook erkennen, dat de bekwaambeden en
de onvermoeide vlijt van den Heer L 1 P P E die reeds
federt meer dan tien jaren, zich met hart en ziel aan
de opvoeding der Hofwijlfche jeugd oewijdt, volkomen
toereikend zijn, om elk kind, met de behoorlijke zorgvuldigheid, gade to flaan en to leiden . Ja, hij is een
zoo volkomen p dagogisch genie, dat een o.£ meer
opvoeders, welke men hem zoude willen toevoegen,
ten einde zijnen werkkring to verengen, hem ilechts belemmeren en veeleer fchade dan voordeel aaubrengen
zouden . Zoo lang die man , met zijne tegenwoordige
zelfopoffering, dien post bekleedt, is de opvoeding der
Hofwijlfche kweekelingen in de beste banded -- Hier
acht ik bet ook de gefchiktlle plaats voor de overweging
van klagten over een gebrek in bet Fellenbergfche Jnitituut ; klagten, welke men mij naderhand to Geieve
en ook to Parijs heeft geopperd . Dat gebrek moet beflaan in de, federt eenige jaren , gedurige afwisfeling van
onderwijzers . Die afwisfeling is wel niet to ontkennen,
rnaar kan , zoo bet mij toefchijut , op de zedelijke opvoeP 3
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voediag der kinderen geenen nedeeligen invioed hebben ; want er betlaat to dozen aanzien geen naauw verband
tusfchen deze en gene . Edn enkel man bekleedt bij at
de kinderen de plaats van vader, en is onafgebroken bij
en met hen ; deze is en blijft federt tien jaren dezelfde
man : welke fchade kan nu de zedelijke vorming der
kinderen tijden bij de verwisfeling van perfonen, met
vie zij ilechts eenige urea daags to zamen komen ? On.
dertusfchen wil ik niet partijdig zijn ; ik gevoel zeet
wet de nadeelen , die er voor den regelmatigen wortgang der fludiin nit zulk eene afwisfeling ontilaan .
F F. L L E N B E R G zeif erkent zulks , en tracht dezelve
op allerlei wijze voor to komen . Daartoe biedt hij zelfs
vrij onderhoud en eene jaarwedde voor bet geheele leven aan elk, die hem twaalf jaren lang in bet ondercvljzen en opvoeden der hem toevertrouwde jeugd zal be .
hulpzaam geweest zijn . . Mogen zijn pogingen niet
vruchteloos zijn ! Moge de fchoone vereeniging van letterlievende jongelingen, die ik op Hofwijl heb leeren
k'ennen, nog lang bet fieraad zijner Inilituten uit .
waken t
De verdeeling der leerlingen in kiasfen verfchilt van
die, welke elders in gebruik is . Het is bekend, dat
men dezelve op twee verfchillende wijzen inrigten kan .
De kiasfen zijn, namelijk, doorgaand en algemeen,
(festfiehende, durchgehende , allgemeine) of afwisfe .
lend en bijzonder, (Lections-Clasfen, getrennte ; clasfes discipulotum fecundum feientias dispofrta et ordina.
za.) Plj de eerfte wordt elk leerling in at de vakken
van bet onderwijs op eene en dezelfde hoogte gepleatst,
in alle gelljk bevorderd ; zoodat b . v. hij, die de eerile
eener klasfe is in bet Latijn , bet ook zijn moet in de
wiskunde, in de gefchiedenis, enz . Doch ziin de
kiasfen afwisfelend en gewijzigd naar de bijzondere
vakken van onderwijs, dan kan hg, die de eertte of
hobgfte is in bet Grieksch , wet de laagtte zijn in de
wiskunde, ena.
Datgene nu, wat men bij F E L L E N B 8 R G klas4enaf.
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afdeeling zoude kunnen nnemen, kan nosh ander deze,
nosh onder gene der beide genoemde gerangfchikt warden. Zijn plan komt hoofdzakelijk hierop neder .Zeer jong moeten de kinderen reeds op hetIntlitwit gc .
plaat'st worden, en aldaar ongeveer tien taren door .
brengen, opdat zij alzoo hunne gebeele opvoeding en
een doorgaand onderwijs, hetwelk hen tot de Univerfteit of tot eenen anderen hand voorbereidt, op dezelfde plaats en in denselfden geest ontvangen . Heeft
hij nu acht i tien kinderen,zoo veel niogejijk van p14ken ouderdom , zoo worden deze onaffcheidelfk, voor
den geheelen tijd van bun verblijf op bet Inltituu , to;
cane zoogenoemde kiasfe vereenigd . Zoo ontitaan,
naar mate van het aantal der leerlingen, twee , drie of
mee dere dezer klasfen of kolommen , Wet boven of
beneden, mear nevens elkander, niet el ;anrdpr geegeld
na- en opvoigeud, maar met elkander wedoverend . Todare dezer kolomrnen heeft, voor el1wwetenfc#ap ,hare
eigeue, afzonderlijke onderwijzers, die met de andeze
paets to maken hebben. - Ziedaar het plan theoeetisch
Wgelleld ; de beoordecling van hetzelve behoort
tot tie tegenwoordige task . Maar beantwoordt nu
de teitvoering can hetzelve ;' Ziet F E L L S at B& a e dit
kkd z4ner verbeeldingskracht olkonwn verwezen,
hgkt ? - V66r twintig jaren had F a L L E N B It R
. O's
geest nag niet diepagofchritngeom,wl*
k* hem uaderhand eenen zoo luisterriiken naam erwor,*
en heeft ; hij had nog niet die grootfehe planner go.
ported, welke thans, voor een groot gedecke, r
nicgevoerd zijn ; bet was alleeu de opvoeding aijgOV ,k
,gene kip
s , die hij op ewe betere dpn de gcww*
wijee be orpn wilde. M U zeebt gefthilue en kua
,men op, dead die bij hem inwoinen , en z g een zone lievelivgen, ondar zijn oog, de vooadeAels
,fir coe enoemde geleerde opvoedipg, zondor
.
, die, belaasd nia$r,gi,t
gem to not, aan de Brava
dikwijls can dezelve verkmocht z3. F.enge va ,rAt.L 9 DiA n
's vererouwdi}a vrienden Veeeenigde,n,
te
P 4
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kinderen met de zijne ; en alle, tot d6n gezin to zan
men gefmo!en, ontvingen hetzeWde onderwiis, meakten, over bet geheel genomen, gelijke vorderingen, en
niemand dacht er aam voorrang noch klasfen . Toen
men op daze wijze eenige jaren voortgearbeid had,_
voegden afgelegener vrienden hunne jongere kinderen
bierbij . Deze konden nu niet met de eerite op gelijken
voet`'gefteld worden ; en den leermeesteren, die tot
bier toe hunnen geheelen tljd aan die kinderen alleen belteed hadden, was bet niet mogelijk , denzelven onder
hen en de nieuw aangekomenen to verdeelen . Derl1alve
befloot F E L L E N B E R G, bet eerfte groepje volffrekt
onveranderd to laten zoo als bet was , en met nieuwe
onderwijzers een tweede foortgelijk to vgrmen . Zoo
tang nu bet getal der kweekelingen nog binnen zekere
bepaalde grenzen bleef, was zulks wet onuitvoerlijk ;
doch•t oen de roem van zijn Initituut zich ook buiten
zijn vaderland begon uit to breiden ; toen bet getal van
leerlingen even fnel als onverwacht vermeerderde, en
de aanzoeken zoo fterk werden, dat noch de gebou .
Wen, noch de onderwijzers toereikend waren, en reeds
Benz derde en vierde klasfe moest gevormd worden,
eer men met de tweede nog geheel gereed was ; toes
ock deze en gene der eesfte onderwijzers elders heen
beroepen werden, en alzoo door andere moesten vervarrgatPwor8en ; toen F E L L E N B E R G dus over zoo
vale verfchillende en nieuwe onderwerpen moest na.
denken, en in bet hier en daar heerfchende gebrek
door even fnelwerkende als buitengewone middelen
tmoeaz voorzien, -- toen was bet niet mogelijk, den
vaigv+ gang der workzaamheden to behouden . Het
beekj4, dat tot hier toe zacbtkens gevloeid, en nederig
-iidh MUM bet hem aangewezen bed gehouden had,
was nu tot eenen trotfchen ftroom aangewasfen, die
dn1enwre bedijking vorderde . Elk ander zoude voor.
t,e$ter, vodr den drang der onlltaudigheden zwichten*TReene andere orde van zaken hebben ingevoerd ;
R E JUT; N B E u c deed zulks niet : heeds getrouw aaa
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zijn eerfle plan , poogde hij tlechts, door verdubbelmg
van vlijt, oplvtrendheid en opofferingen, het ontbre .
kende aan to vullen . Met een taai geduld en een'
onverfchrokken' cooed hield hij vol, en doet zulks nog ;
en wanneer hij nu de in . en uitwendige organifatie van
zijn inllituut geheel voltaoid en naar zijn eerite plan
zal ingerigt hebben , wanneer hij zich alzoo weder op
zijn vorig itandpunt , doch veel grooter, zal bevinden,
en men dan eenige zekere refultaten dezer klasfen - in.
rigting zal verkregen hebben, dan eerst zal men over
hot voor- of nadeelige derzelve mogen redetwisten .
(Het vervolg en /lot hierna .)
ONTHAAL EN ItERRIOTINGEN VAN HET BRITSCH GEZANTSCHAB
NAAR DEN EONING VAN ASUANTEE, OP DE GOUDHUST
IN DEN JARE

1217.

(Yrrvolg en flat van b). 173 .)
Eindelijk werd de dag van 7 September 1317 tot afdoening van bet Traktoat bepaald . Het Gezantfchap werd door
vaandragers en foldaten met mnzijk afgehaald, door den Ko .
ning aan bet buitenhof ontvangen en naar bet binnenhof ge .
leid . Meer dan 30o vronwen, plegtig gedost, waren daarbij
tegenwoordig . Ook de Koning van bet naburige Dwabih,
met zijn' hoffloet, was daarbij aanwezig . Inbetmidza
ten de Gezanten, onder een' grooten baldachin, naast den Ko.
ning . De iaatfte leide de bellemde gefchenken neder, waarbij
al de vlaggen hem om bet lijf gebonden werden . Hierop trad
de Heer B O W DICH vooruit tot den Koning, en zwoer, zoo
voor zich ais zijne ambtgenooten , op zijn zwaard, dat hij
de waarheid gefproken had . Daarop gefchiedde de eed door
de flaatsheambten en opperfie bevelhebbers, houdende hunne
gouden zwaarden voor bet gezigt van den Heer BOW DIC It .
Eindelijk zwoer ook de Koning, wanneer alle vrouwen op .
itonden en twee vingers in de hoogte hieveu, terwijl een
der Raden, met een' grooten fteen op bet hoofd, nest den
Koning knielde. „ God en de Fetisch (dus luidde de eed)
P 5
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dooden, wanner ik, als gjlieden in waarbeid
zweert, bet verdrag niet bond, en, zoo gig kwaad in den
sin bebt, de Ashatrtees niet wreek ." Het Traktaat, door den
Koning, de Gezanten, den Koning van Dwabin, de booge
ileatsperfonen en de tolken onderceekend, behelsde, in io sr .
tikelen, de verklaring van wederzijdfcbe vriendfchap, vrede
en befcherming, de aanftelling van eenen Refident in de
hoofdfiad, (waartoe de Heer u u r c I s o N beftemd wend)
en bet zenden der koninklijke *deren near de Kaap . knst
ter opvoedlng, onder opzigt vatltlen Gouverneur-generaci .
De dag van den ipden werd tot de afreis bepaald . Men
mm een pear mantelzakken, een' fe tant en eene kist met papieren mede . Met bet plegtig affcheid van den Koning, was
bet reeds 3 tire in den avond geworden, eer men, onder ge .
leide der Engelfcke vlag , vertrok. Naauwelijks was men 50
fcbreden voortgegaan, of men werd door eene gewapende
laende onder tromrnelflag aangegrepen . Er werd niet gefcboten, maar met de zwaarden gehouwen en gewond . De Heer
B O w D Icu, echter, kreeg de vlaggen en pakkaadje terug,
welke men eerst veroverd had . Gemelde Heer zond een
paaz ftafdragers near den Koning, terwljl bij naar zijne wooing terugtrad, met verklaring, dat hij, na zulk een geweld,
met de zijnen bet zwaard moest trekken, zoo hij niet ter .
fond ontflagen werd en vrijelijk reizen konde . Eindelijk, no
Tang over en weder zenden van uitvlugten en aanbiedingen
van gefchenken, welke de Heer u o w D I c It weigerde, kreeg
bij bij den Koning gehoor, en verfcheen in burgerkleeding.
De Koning verontfchuldigde zich, als geheel onkundig van
bet gebruikte geweld, beoogende alleen, dot men niet zonder
zijne ftellige vergunning zoude vertrekken, bond den Heere
B O w D I C II a an, hem de hoofden to leveren van de voor .
naamfte, die den aanval gedaan badden, en verzocht genede
voor de overige. Men drong, in antwoord, alleen san op
trij en verzekerd geleide, en nadere bevestiging van de getroffene vriendfrbap . De Koning beftemde daartoe bet 4dai'feest op den siften . Op betzelve leide de Heer B q w DI c H
de band van den Refident D T C II I s o N in die van den eerfl:en toll, en deze d ezelve .i n die des Knniugs, hetgene de
bevestiging was der koninklijke belofte . De tolken bodeu
bunne hand aan den Heer an w oicii ; loch deze weigerde
zulks .
Inagen mid
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zalks, en eischte atleen de hand desKoaiugs zelra, warn e
hij zt}nen tolk bevel .
Op den safen, eindelijk, had de leatfe plegtige bijeea.
komet van site bovelingen en voorntme bevelbebbers, in top
genwoordigheid des Konngs van Dtvabis met zijne toikas .
pleats.. De Koning bevestigde bier bet gefotene Ttaktaat, am
bedrelging der grootfte getTrengbeid sin ieder, die hetzesve
fcbenden zou . In den avond had bet laatiie gehoor plasta,
wtarbij de Koning den volgenden brief tan den Gouvernitm
gegeraal bij voorzegging deed fchrijven :
,, Van dit oogenblik eon zijn wij goede vrienden . Zoo w al
ik ken, zend ik aien bandel near de Keep-kust . Go auk .
hoop ik, miin woord ten voile vertrouwen. Ik bid e, Am
Konhtg van England mijnen beaten groet over to brengen op
zelf can to nemen, als bet bewijs mijner tevredeebeid mac
de oogmerken en den gunfigen afloop des Gezantlehaps . Ls4t
de gezameniijke hoofden der Fantees voor u komen ; nwak
bun bet gewigt des Traktaats bekend, en vorder van hen do ,
zelfde itellige getrouwbeid, ale ik van al mijee grooten en
boofdmannen verlang . Gij zult, hoop ik, met mij als vr!end
bandelen, geit}k ik bereid ben, de Britfche belangen to ho .
fcbermen . Ik wensch u gezendbeid en welvaren, en al mij .
he opperbeveihebbers groeten u minza2m . Ik ben
Uw opregte vrlend
(was get.)

SAl TOOT0O QUAMiMA, ffo
van
Ashantee en deszeifs grondge*kd."

„ P .S. Gil zult mij verpfgten, met den Koning van Engs6
land to doen opmerken, dot 1k, utt achthg voOr hem, to
Pantees its zijn
olk befchouwen zal . HQ =I, hoop 4k,

nogmaals In overweging netnen , om den favenhandet to 1`rer.
nieuwen, dot voor mij voordeelig zijn zat . Hij zit, hoop ik,
thins tile vreemde fchepen sin de kust laren women osh to
bandelen, en gij most zeggen, dot de weg thus goed ge .
beand is, am zoo veel handel to drijven, als uw voomtad
former zat toelaten ."
tea carving de opperffe toile de .hand van den Niter n st r .
egi s o N nit die van den Heer a owe s cn , en ieiEe dezetve
m the des Konings, tot bevestiging van bet Refidem*hap .
Hiet-
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Flierop werd de afzending bepaald van vier kinderen des Ko.
nings tot opvoeding ; van een' jongen en een meisje Your den
Gouverneur . generaal tot zijnen dienst ; van een' jongen en
een meisje, met 2j oneen gouds, voor den Heer s o W D I C zt
tot zijnen dienst ; van een' jongen, met iI once gouds, voor
den wondheeler 1'LDLZe ; van een kleed met i 'once gouda
voor den folk van Acra ; van twee kleeden en even zoo veal
goad voor then van' de Kaap - kust ; terwiji de bedienden der
Officieren en de foldaten z4 once gouds ontvingen.
Met moeite hield de Heer B o w n r c H een krijgsgeleide terug, hetwelk de Koning hem wilde geven. Een kwevelbebber ,
echter, reisde mede, gelijk ook een bode des Konings van
Dwabin, die eene Engelfche krijgsmontering moest medebrengen, en voorts eenige dragers voor de goederen en hangmat
ten, waarvan de Koning hen, in gevalle van •o npasfelijkheid,
rijkelijk voorzien had. Op den avond van den saflen nam
bet Gezantfchop bij fakkellicht en mutaijk de terugreis near
de Kaap-kusc aan, alwaar men, na vale vermoeijenisfen en
gevaren, vooral bij bet doorwaden van tot 4 k 5 voet opgezwollene wateren, to midden van heftige onweders en wilde
dieren, na 2o dagen raizens , behouden aankwam .
De Koning draagt veal zorg voor den flaat en de .fchatkisc, is een liefhebber en bevorderaar van wetenfchap en
kunsc, doch in vele opzigten eigenzinnig en balsflarrig . Intusfchen zegeviert zijnemfchlkidwerfovbijg
loof en flaarkunde, zoo als in bet geval der begrafenis van
zljne moeder, wanneer h1j, hoe dringend ook verzocht, we!.
gerde bet aantal van tnenfchenoffers to vermeerderen . Op
3noo, waaroeder Homo krijgsgevangene Fantees, words echter
de gepleegde gruwel ce dier gelegenheid begroor ; terwiji
bovendien de groote fleden ieder zoo, de kleine ieder to
menfchenn moesten leveren . Zijne manieren zijn gevallig en
waardig tevens . Zijn hoofdgebrek is eerzuchr. Een vijand
tlan logen en laster zijnde, betnint hij zeer de eenvoudige
waarheid zonder vleijerij .
Een doorllaaud bewijs leverc
daarvan bet gedrag van eenen jongeling, die zijnen meester
verdedigde, door de hoofden des olks ten onregte befchuL
digd . „ Mijn Koning! (fprak dezelve) gij hebt lieden om u
to bedienen, maer niemand om u de waarheid to zeggen, als gu
znisleid wordt en daardoor verkeerdelijk oordeelt ." De hoofden wilden, dat men hem voor zijue oneerbiedige taal bet
hoofd
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head 2oude af(laan . De Koning gebood daarentegen, det
men hem zoude laten v3ortgaan met zijne verdediging . De .
zelve geviel den Koning dertnate, dal hij den befchuldigden
vrijfprak, en den jongen verdediger tot geheimfchrijver aan.
ttelde, om hem in gewigtige gevallen de waarheid to zeg.
gen, daarna tot tweeden tolk verhief, en hem huis, vrou-.
wen Haven en goud fchonk .
De hooge ftaatsperfonen en bevelhebbers zijn hebzucbtig
en bijgeloovig, doelende alleen op bet tegenwoordige bezit,
zonder zich om de toekomst to bekommeren.
De mindere volksklasfen zijn ondankbaar, trotsch en bal.
tenfporig ; waarow de Koning dikwerf herhaalde, dat zij,
met uitzondering der Fantees, bet flechtfle olk van den
aardbodem waren .
De troonsopvolging gaat van den Koning op zijnen broeder, zusters zoon, eigen' zoon, en , bij gebreke van dezel.
ve, op den voornaamfen Vafal des Rijks . De Koning is erf.
genaam van al bet good zijner onderdanen, van den hoogflen
tot den geringften. Hij heeft bet refit, den onderdanen alien
handel to verbieden . De gezamenlijke rentebetalingen be.
dragen 33$ ten honderd voor elke 40 dagen. Binnen 6 we.
ken na bet oogstfeest moeten alle fchulden, van welkeu acrd
ook, betaald zijn ; na then tijd is de fchuldenaar in perfoon
aanfprakelijk, en wordt bij wanbetaiinS Oaaf. De opzettelijke
moord, echtbreuk en tooverij worden met den dood getiraft.
Onopzettelijk misdrijf wordt vrijgekacht. Hetisngor,
boofd, eens anders vrouw om hare fchoonheid to prizen .
Er zijn twee foorten van Fetisch-mannen, zoo die bij den
Fetisch wonen en godfpraken geven over toekomflige lotge .
vallen, als die enkel voor de feesten dienen, en tevens waar.
zeggers en bezweerders zijn, vooral bij diefilal . De eerfle
flaan in verband met de afgeflorvene geesten, die in de ver.
blijven van den Fetisch wonen, fommige in eenen fiaat van
werkeloosheid, andere lettende op de verrigtingen der benedenwereld . Dieren , en ook flaven, ja zelfs kinderen, wor.
den den Fetisch geofferd .
De feesten zijn die van den oogst op 5 September, welke
algemeen en zeer plegtig is, en die van Adai', waarvan bet
kleine op den 2i hen dag invalt . Men begint bet jaar met t
October. Sterfgevallen worden met fnapbaanfchoten aangekondigd, wier getal z1c11 fiat rang en rijkdom rigt . De be.
gra-
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gihrfenis gait ook met menfcheuofibrs gepaard, waartde do flab
ven dienen, die in bet flerfhuis gegrepen worden.
De Koning houdc 3333 vrouwen , die deels acbter bet p$ .
leis, deels in bet laudhuis op her dorp to Berramaag, deeit
in twee flraten der hoofdftad woden, en voorts eea' troop
jonge knapen, die de gewijde bogen en pijlen dragen en be .
voorregte dieven zijn .
De bouworde der buizen , waarvan de buitenmuren door
twee vlechtwerken gevormd zijn, en de tusfchenraisite met
grof zand en vochtige klei words aangevuld, is Gottiseh . De
daken zijn van bantboes , met paimbladen belegd , die door
dunne takken worden vastgemaakt . De woningen zijn ruitn
en zuiver. Elken morgen words alle vuiligheid in de opens ;
luchc verbrand .
Vele kunflen worden in den Europefehen findak heoefend,
vooral porfelein en goud . Er zijn ook vale weefftoelen ;
loch bet zeer ftjne weef el is niet meet dan vier Joint
breed . Ook words er goed seder vervaardigd, en voorts bout .
werken uit bet zachte bout fesfe, zoo As itoelen, palaukijns
en eene foort van guitarreu .
Het klimaat is tamelijk koel . Er vallen vele regens, v oor.
at in Mel, Junij, Jelij en Augustus, en doorgaans de gebe4 .
le maand October.
De bevolking van bet Koningrijk Ashantee kin eenigermace
afgemeten worden near de krijgsmagt van zo4,ooo man en
57000 man hulptraepen, zoodat ten minfle een millioen inwo .
ners kunnen geteld worden, waarvan 362,000 mannen en
638,000 vrouwen. Do mannen zijn doorgaans welgemaatkt,
met arendsneuzen ; zoo ook de vrouwen, wasronder vela
fchoonheden in de boogere ftanden . Hare boezems zijn doorgaans zeer fchoon . Het gewone voedfel beftaat nit foepen
van gedroogden viscb en hoenders, nit geroost koren en
vruchten . Her land beeft allerlel viervoetige dieren, en frail.
je vogelen, die dagelijks rer marks komen . Do bandel is in
ftofgoud, zijden en woken ftoffen, en flaven .
De tail is zeer welluidende door de menigre vin vokilen.
Men kent in de woorden geene geflacbten, noeh voornaa :m.
woorden, nook ook onvolmaakte tijden of doetwoorden in de
werkwoorden . Her voornaamwoord ih worth met of uicge.
drukt, Men fpreekr vooral door flerke gebaren .
De muzijk bepaak zlcb meesttl tot de 4uk % 'n de gttlrtf
met
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mct 8 fnaren, nit de kleine fcheuten van den boom onto ver.
vaerdigd, en tot boornen, ult olifantstanden gemaskc . De
vrouwen singen veeial hij afwisf liaig . De fpeiell ztjn door.
Vans bet dam- of fchaakbord .
De meeste ziekten ziJn fchurft, venesziekte, kradkainnlg •
held, bnikpljrnn en booze zweren, waartegen men bet ge
brink van allerlei planten met palmolie gebruikc.
RIGA'S DANGSTE NACHT.

(Eea Historisch Tafereel nit den bloedigen Oorlog van I8ia .)
In de zaehte fuimering eens meer den honderdjarigen vredb
verzonken, welken Lijfland, met zijne hoofdftad Riga, on .
der de gelukkige befcherming van Rusland genoot, wetden
de bewoners dezer vreedzame oorden, door de voor hen on.
gewone en dasrom des ce vreesfelijker krijgscoernatingen, ap
bet onczettendst gewekt . De vestingwerken van Riga wer
den in that van verdediging gebragt ; sties, wet in de abtj •
held fond, geflecht ; ja zelfs de fchoone vooheden, no de
beide oevers der Duna gelegen, die door here regeimatige
bouworde en grootte de fled zelve verre overtroffen, en bar
tot geen Bering fieraad verftrekten, moesten, bij de nauuadefing der Franfchen, worden afgebrand. Deze waren an
reeds tot over de grenzen gekomen, en trokken zegevierand
Pelen en Koerland, flechts door de Duns van LijVami afgtfebetden, verder in . De Generaal v o R R bad Mum beset,
en bevel tot de bel egering van Riga gegeven. Er haddrltn
ook reeds verfcbeidene gevechten met de bondgenooten van
VA P OLEO N, tilt Beijerfchen, JJ'estfalingers, Pruit/en en
fechts weintge Franfchen befteande, bij Leau, Dahlen en el .
diers plants gehad . Bij Ekau was de Generaal z**, toenem.
1sge Gouverneur . genersal van Riga , gebeel in gefocen ge.
worden, en bad tune bevrijding alleen son eene krijgsltst ae
dtmken . Dear hem, na rijp bersad, geene andere vitkomst
fehecen over to blijven, date zich gevanger, to geven, iob
bood hij tan, de wapenen seder to leggen . Nadat dit g e.
trhted was, en de bondgcnooten, zonder ecnig wansmutrsaa,
nnrukten, om hutme hrtgegevangeaen weg to voeren, tttm
h et RM eh korps , vclgens an g*ei* bnttat, At wap ewan
we-
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weder op, drong met verbazenden moed en 'revelde bajoner
op den vijand tin, die op zulk eenen tegenftand Wet gere .
kend had, floeg zich door den vijand beer., en was gered .
De overmagt zegepraalde vervolgens ook bier, cn de vijand
drong door. Eene ontz.ettende menigte zwaar gefchut werd
van tijd tot tijd ter belegering van Riga aangevoerd . Of.
fchoon bet boofdkwartier der Franfchen nog altoos to Mit,,
:au zich be ond, bivouakeerden zij toch reeds ter halver
wege tusfchen Riga en Mittau . Bij gebrek van renten, le.
gerde zich een gedeelte der troepen in aarden hutten , en
bleef werkeloos, ten zij de uitvallen uit Riga bun wat to
doen gaven . Men zou bijna gezegd hebben, dat de Fran .
fchen bet met hunnen sanval op Rusland niet ernftig meenden.
Eenige foldaten klommen fonltijds tot in de hoogite boot6
men, om zieh ce verlustigen in bet gezigt dezer fchoone
itad, die eens, no de inneming, bun ten rijken buit zou ver+
itrekken . Men koa echter hunnen coeiland gevoegefijk vee,
gelijken met then van den vos in de fabel, voor wien de
druiven onbereikbaar waren .
De geruchten van den aantogt des vijands, en de fpoedige
belegering van Riga, blerten aanhouden, en deden alien hang,
del ttilllaan . Het burgerlijk beftuur met de archiven , de, wel.
geftelde inwoners vlugtten met hunne goederen naar de bin .
nendeelen des lands ; terwiji den teruggeblevenen werd range,
zegd, zict . voor een half jaar van leeftogt to voorzien . Alto
groote fvegen, near bet binnenfte des rijks foopende, waren
onopboudelijk met vlugtelingen bedekt. Vele luisgezinnen
namen zelfs de wijk near Moskou, om aldaar sls in Abrsbams fchoot to leven . De menigte en verfcheideaheid van
voertuigen , van ruiters en voetgangers ; de op bepaalde of,
flanden gereed ilaande, Reeds been en weder vliegende car
.
riers, en de verwarring, uit dit een en ander niet zelden out,
ftaande, gaven aan alles een even zeldzanm als fchrikwelt .
kend voorkomen . De postpaarden werden ten duurfle be .
tanld, en wa en dikwijls voor geld geheel niec re bekomen .
Gejammer en weeklagcen deden zich van alle kanten hooren .
Het verlaten van eigendom ; het onzekere der toekomst voor
vele thans gegoede huisgezinnen ; bet angftig uitzien near ti,_
ding, dat Riga zich ook at son den vijand had overgegeven ;
alsmede bet verwinnend voortdringen der Franfchen in Pokat
en bet zuidelijk Rusland, bragten atom de zefdzaamfte ont.
moe-
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moetingenien voorvallen to weeg , die alle een natunrlljk ge.
voig des Iag4gdurigeu vredes waren . Tooneelen, zoo als men
ze flechts van hooren zeggen, of nit de nieuwspopieren, ken .
de, verwezenlijkten zich nu voor onze oogen, en de fchrik
nam aller aemoederen in .
Nog belloaden de fchoone voorfteden van Riga, in verge.
tijking van welke de vesting zelve flechts eenen kleinen om .
ang heaft ; doch den inwoneren was reeds meermalen, bij
trommelflag, aangekondigd, dot hunne woningen, welke,
hoezeer don ook, volgens de wet, flechts van bout, nogtans
fomtijds van groote waarde waren, bij de werkelijke trade.
ring des vijands zouden worden afgebrand . Dit lot zou ech .
ter sheen bet mast om de ftad gelegene gedeelte der voorfte .
den treffen, en er waren zelfs grenzen afgebakend, tot hoe .
verse in zoodanig geval de verwoesting zich zou uitftrekken .
Dus werden de burgers beurtelings gewaarfchuwd en weder
gerust gc&eld ; dus zweefde men dag son dag tusfchen hoop
en veees , en die onzekerheid maakte dezen toeftand tot den
allerpijnlijkften.
Op deze wijze was dan nu de n3fte Juli) (de tide, oude
fiji) gekomen. Her gertrcht van de nadering des vijands
versieuwde zich ; de voorposten haddeq bevel ontvangen,
hunne waakzaamheid to verdubbelen, eu alle bewegingen des
vijands naauwkeurig gade to fiaon ; de Generaal z v * bad zich
uitgelaten, liever onder de puinhoopen der vesting zich to
laten begraven, dan dezelve over to geven . Intusfchen werd
des avonda ten 8 ore, almede bij trommelflag, bekend ge.
makt, dot de bewoners der voorfieden gerustelijk naar bun.
ne woningen konden terugkeeren, dewijl men geene unnadering des vijands to vreezen had . Men volgde dezen wenk,
en terftend werden de poorten der vesting gefloten, zoodat
niemand in . noch uitgelaten werd . Doch omii eeks to ure
kwam een courier bij de voorposten son gene zijde den Duns
de tijding brengen, dot de vijand in vollen aantogt was, de.
will eons vetbazende wolk van flof den weg bedekte . Dit
berigt kwam van een' krijgaoverfIe, son wien een zeer be.
Utagrijk punt ter bewaking was toevertrouwd . Terfond gal
de Generaal F**, zonder nadere tijding of to waehten ., of
de ongelukkige bewoners daarvan to verwittigen , bevel, de
voorfeden tot aan de afgebaketrde punten of to brandei. Hot
bevel word ook dadelijk uitgevaerd . De reeds bij noorraad
tnVNGLLW . 1820 . 110. $ .
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gereed gemaakte pekkranfen werden aangeftoken, en door
srtilleristen op de woningen der flapend'e burgers geflingerd.
Weldra flond een groot gedeelte der voorfteden in lichte .
Isaije vlam . Deze onverwachte brand verbijsterde de verfchrikte burgers ten eenemale . Angst en verwarring waren alge .
meen . Mannen, met eenige weinige kostbaarheden beladen ,
vrouwen, die de handen wrongen, jammerende kinderen, be .
dekten de flraten . Onder de wetcige volvoerders des trend.
gen bevels mengden zich nu ook dieven en roovende brand .
flichters , die zich de algemeene verwarring zochten ten nut.
to re maken, en vele huizen, buiren de bepaalde grenzen,
plunderden en in brand flaken . Affchuw verwekkende too.
neelen vielen er in dezen vreesfelijken nacht niet weinige
voor, en de bezittingen van duizende bewoners werden bin .
men weinige uren eene prooi der vlammen . De brand, door
eenen vrij hevigen wind van de vesting verwijderd wordende, greep at verder en verder om zich been, en leverde, bij
bet nachtelijk donker, van de wallen der clad gezien, een
ljsfelijk fchoon fchouwfpel op . De vlammen zweefden steeds
in eene goivende beweging over alwat de fad omringde, en
zouden baar zelve niet gefpaard hebben, zoo de wind zulks
niet had afgekeerd . Des to meer, intusfehen, hadden de
voortleden to lijden, toen de vlammen, ddns buiten de bepaalde grenzen gekomen, den roovers en brandftichters ge_
wonnen fpel gaven, om ongeftraft hunne helfche boosheid in
to volgen . Men ontdekte dezelve weldra, en deed moeite
om haar to fluiten ; maar, bij de algemeen plaats hebbende
verwarring, kon men weinig uitvoeren . Eenige deter booswichten, die men had kunnen magcig worden, werden den
volgeuden dag doodgefchoten . Eene flevige vrouw van zeke.
ten ambachtsman, welker huisje, buiten de bepsalde grenslijn
gelegen, door zoodanigen roover werd in brand geftoken,
pakte den onverlaat , toen bij plunderen wilde, in bare wan.
bopige woede aan, bond hem aan den post der deur, en Jiet
hem, tegelijk met bare have en goed, tot asch vergasu . -hen ander, aanzienlijk huis, dat van den Heer VAN R**,
die zich naar zijn landgoed begeven had, werd op de ton .
derlingfte wijze, door een geraamte, gered . Op de nadering
der brandflich ers , was de oude bediende, wien de zorg voor
huis en goederen was opgedragen, gevlugt, en had hun dua
sues ten beste gelaten . Zij pakteu nu alwat ceoige waarde
had
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had bijeen, om hetzelve elders in veiligheid to brengen ;
doch wilden vooraf nog eerie groote kast, die in bet voorhuis (fond, openbreken . Met vele moeite gelukte bet aan
eenen, de deur der .kast open to krijgen ; maar, terwijl deze
zich opent, vale een menfchelijk geraamce den gaanwdief in
de amen. Deze, een ligtgeloovige Rus, ijlc met ce bergen
rijzende haren, met bet doodzweet op bet gelaat, en onder
ten vreesfelijk gefchreeuw, van daar . Zijne medeftanders, die
juist voornemens waren bet huis in brand to fleken, worden
door eene gelijke vrees bevangen, en kiezen alle bet hazepad . Op dic oogenblik fchiet de wacht toe ; bet huis bleef
bewaard, en flaat nog . De Heer VAN R** bewaarc finds
then tijd zorgvuldig dat geraamte, aan hetwelk hlj bet bebond van ziju huis en zijne aanzienlijke bezittingen verfchul .
digd is . Doch dit geluk viel flechts hem en eenigen weinigen ten deel . Het grootfe gedeelte dezer fchoone voorlle .
den, met hare tuinen, lag in de asch . Vooral wekte bet
gezigt van bet inftorten der fchoone St . Geertrui-kerk eene
weemoedige gewaarwording . Reeds Ilond zij in laaije vlammen, toen nog, to midden derzelve, de klok bet uur van
middernacht door hare Aagen aankondigde . Doch
Verdelgend greep de woeste vlam in 't rond,
En 't grootsch gebouw fort krakend op den grond .
Gedurende den nacht putte de brand zijne krachten uir.
Met den morgeuftond werd de verwoesting eerst regt zigcbaar ; alleen de fchoorlleenen, van fleen zijnde, ftaken, als
geraamten, nit den puinhoop omhoog . Nu was de algemeene
verwarring wel minder, maar eene verkropte woede had de
plants der luide jammerklagten ingenomen ; want bet bleek
nu, dat er nergens een naderende vijand to befpeuren was.
Weldra hoorde men openlijke vervloekingen tegen den Gouverneur, die deze fchoone gebouwen son een blind alarm
bad opgeolferd ; want bet geruchc van de nadering des vijands
was onttlaan door eenen befchonken' Officier, die bet ftof,
door eene groote drift osfen veroorzaakc, welke veiligheidshalve naar Riga gedreven werden, voor bet kenteeken des
naderenden vijands had aangezien . Men verbeelde zich de
gemoedsftemming der burgerij en de grievende zielefmert van
den Generaal F** bij bet ontvangen van dic berigc t Deze
werd
Q 2
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werd ook weldra door deu Markies P A U L U C C I, als Gou.
verneur van Riga, vervargen, en verliet de (lad cruder de
verwenfchiugen der burgers. Men wil, dat hij zich nader .
hand bij de baden to B** door vergif van bet leven hebbe
beroofd . Onder bet bevel van den Gouverneur P A U L U C C I
werden un verfcheidene gelukkige uitvallen gedaan, en men
bragt befendig gevangenen binnen ; doch weldra werd de

wapentlililand gecroffen . In werrwil van dezen, hoorde men
echter eenmaal eene hevige kinonade ; op de vraog van bet
wachtpiket, wat zulks beteekeude, kreeg men dit ftekelig
autwoord terug s „ men had zich deswege niet to verontrusten, of eenigen argwaan to voeden ; want men vierde flechts
bet feest der verovering van Moskou." En zoo was bet in.
derdaadI - Doch daar keerde ook de krijgskans der groote

Natie. Op bet rookeud puitl van Moskou's muren ging de
tooverkracht van NAPOLEON'S fchepter to Wet. De vermetelheid, welke hij bij bet beftijgen van bet Kremlin ver-

toonde, toen hij, in then helderen nacht, omiluwd door zijne hem vergodende Getlerakls, en de regterhand ten hemet

heffende, uitriep : ,, Gij zijt de God des Hemels, maar ik
ben de God der Aardel" werd blijkbaar geftraft ; want met
zijn afdalen van bet Kremlin daalde ook zijn geluk . Hij was
weldra in verfcheidene veldilagen overwonnen, eu op zijnen
terugtogt ; of liever, hlj vlugtte reeds met bet overfchot zij .
ner legers in de grootfte verwarring . De invloed, welken
deze gebeurtenisfen op bet verdere lot van Lijfland en Riga
hadden, is allerbelangrijkst geweest ; want de proviucien tan
de Oostzee bleven van den inval der Franfehen verfchoond.
Ook Koerland werd weder bevriid ; en bier namen de vijan .
den op eene vriendfchappelijke wijze affcheid, hoezeer bet

ook daat aan drukkende contribution niet onthroken had . De voorgenomene belegering van Riga vond dus geese plaats .
De aftogt gefchiedde rustig en in de volmaaktfte orde ; en,
bij gelegenheid van eene zamenkomst, ten huize van den
Asfesfor VAN B ** , to Mittau, overhandigde de Generaal
Y o R K

tan den Beer des huizes eene nit float vervairdigde

en fraai gepolijste bom, welke hij , bij de, thans verijdelde,
belegering van Riga, voornemens was geweest, bet eerst met
eigene band in die lad to werpen . De Asfesfor vereerde de •
zelve aan zijnen zwager, den Collegiertad, kidder VAN
welke haar aan zeker gezelfcbap

13**, to L**, in Lijfand,

to
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to Riga .fchonk , wear zij nog Reeds met een voegzaam opfchrift prijkt, en elk onwillekenrig den nacht der vet
fcbt'akking, tuafchen 1r en 12 julij, o . f., die den it,
woneren wel altijd onvergeteljk blijven zal, herinnert . Dock,
moge bet clan ook waar zijn, dat bet aandcnken aan deze
tooneelen van angst en fchrik zich niet zoo ligtelijk uit bet
geheagen hat wisfchen, en bet verlies van zoo vele duizenden zich niet gemakkelijk last vergoeden, zoo rijzen rock
deze voorfleden, near bet ontworpen plan en onder opzigt
des even werkzamen als kunstrijken Gouverneurs P A U L U C.
ci, reeds fchooner nit hare asfche op, en
Het nieuwe leven fpruit reeds nit den puinhoop voort .
HET GELUKKIG MISVERSTAND .

(Vervoig van bl. I48 .)
JozEF, om Gods wil, kom Loch boven!" riep de $em
in biddenden weemoed, en J o z E F meende, zoo veel de
fehemering bet toeliec, in de roepende eene vriendelijke,
vrouwelijke geflalte to ontwaren, welker klaagcoonen hem
roerden .
„ Welligt," dacht de Keizer, ,, is dit ongezocht voorval
voor bet oogmerk uwer verkieeding guuflig ; en zoo ook
Diet, dan fchijut toch de onbekende ongelukkig to zijn, en
bet is een wenk van bet lot, om haar hulp toe to brengen"
J O Z E F ging nu in huts, Mom niet zonder moeice naar
boven, en vond gelukkig de kamer der onbekende, welker
dear opeuflond .
Zoodra hij binnentrad, verliet MARIA Karen floel, en
ging den Keizer met deze woorden to gemoet : ,, Eindelijk
ziet men u eens weder? Maar, als ik a niet geroepen had,
waart gij zekerlijk nog Diet gekomen . Om u, lieve j o z E F 1
heb ik in grooten angst geleefd . Waarom hebt gij u dan
an bet geheel niet vertoond?" Deze woorden werden zeer
fnel en op een' coon gefproken, die meet kommer dan gramfehap verried .
Hoe duister bet ook ware, bleefbij den Keizer, echter, de
rijzige en edele geftalte der onbekende niet onopgemerkt, en
zijn oor wend door hare welluidende flem verruht . Nu was
Q 3
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zij digt tot hem genaderd, en wide hem bij de,hand vatten .
Zij zag hem in bet gezigt , ontdekte hare dwaling, riep met
een' luiden gil : ,, Jezus Maria!" en ging eenige fcbreden
terug.
,, Stel u gerust," zeide de Keizer, „ en merk miju be .
zoek niet son als eene onbetamelijke nieuwsgierigheid, welke
ik mij nimmer zou veroorloven . Toen ik uwe woning voor: J o Z E F 1 Doze is ook mijn
bijging, riept gij nit bet vender
naam, en ik dacht dus, dot dit roepen mij zelven gold . Ik
kwam dus boven, in de vooronderflelling, dot ik eene be .
kende zou vinden . Wij hebben beide gedwaald ; maar wan .
Peer deze dwaling, zoo als ik bemerk, u niet aangenaam zijn
ken, dan zult gij her mij toch niet ten kwade duiden, dot
ik die voor mij gelukkig acht, omdat zij mij eene zoo be."
langrijke kennis verfchaft beefs
M A It I A hernam met eene bevende fleet en in blijkbaren
angst : ,, Mijiuheer! vergeef bec mij ; ik meende u niet . . . .
ik bid u, verlaat mij I"
• Dit zou ik op bet oogenblik doer," zeide de Keizer ;
„ mast uwe ontmoeting bij mijne komst op de kamet en uwe
ganfche bonding toonden mij duidelijk, dot gij niet gelukkig
zijt, en, bet is nu eens eene grit van mij , ik verbeeld mij,
dot ik misfch!en door bet coeval beflemd ben, om, zoo
zonderiing Poet u in keunis gekomen, u van nut to zijn ."
• Ach !" zuchtte M A R IA, en hield hare hand voor de
oogen, om een Poor tranen to droogen .
,, Ween toch niet I" hernam j o z E F op den zachten coon
van deelneming, en drukte der onbekende de hand : ,, bet is
zekerlijk wat al re veel van mij gevergd, dot gij mij, then
gij niet kent , tot den vertrouwde van uwen geheimen kom .
iner zult maken ; nit uw eerfle verwijt echter, dot iemand
anders, dan mij geldt, vermoed ik, dot gij eeu' minnaar
bebt, die zijn geluk niet weet to waarderen . Wanneer dot
bet geval is, laat dan uw' hoogmoed over uwe liefde zegevieren, en vergeec den trouweloozen!"
• Neen, trouweloos is mijn J o z E F niet !" riep MARIA,
door hoar gevoel overweldigd, in hevige drift .
• Met deze overtuiging is een minuend hart niet geheel
ongelukkig, en ik wensch u daarmede geluk ."
• En ecbter ben ik zeer ongelukkjg 1 ' hernam MARIA .
De hartelijkheid, waarmede de Keizer dic gefprek vervolgde,
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de, overwoa eindelljk de befchroomdheid van bet meisje, en
hulpeloos als zij was, gevoelde eene behoefte,
om hare geheime boezemfmart lucht to geven . Het ward at
meer en meer duister ; j o z E F onderhield zich nog met de
onbekende, maar op zoodanig eene wijze, dat hare befchroomdheid allengskens verdween, en zij hem toch met
durfde zeggen, dat hij haar alleen zoude laten .
In den loop des gefpreks vernam de Keizer, dat zij MARIA B O R N E R heette, de Unige dochter was van eenen
tolbediende, en, een kind van zes jaren zijnde, beide hare
ouders door den dood verloren had . War dezelve haar aiets
nalieten, werd zij door eene moei opgevoed, die cok nu federt anderhalf jaar geftorven was . Na dien tijd had zij zich
tot heden van nsaijen en borduren geneerd, en, omtrent acht
maanden geleden, had zij aan bet huis eener deftige burger .
familie, waar zij dikwerf geheele dagen was, om de vrouw
en de volwasfene dochters in vrouwelijken handarbeid be.
hulpzaam to zijn, den jougeling leeren kennen, die bediende
was op een voornaam kantoor ; en deze was dus de j o z E F,
dien zij nit bet venfter had willen toeroepee .
Thans lokte de Keizer, door zijne opregte deelneming in
haar lot, haar de bekentenis af, dat deze jongeling bear vurig beminde, en dat zij eene gelijke wederliefde voor hem
had opgevat . „ Hij wacht fechts op den dood van eenen
fchatrijken en zieken oom," voegde zij er bij, , om zich
to vestigen ; en dan - dit weet ik zeker - houdc hij zijn
woord, en wij worden een paar ."
" Moge llechts," zeide jozEF met aandoeniug, „ goed
meisje! owe zoete hoop, de onverwerpelijke getuige van een
onfchuldig , argeloos hart, niet to leur gefteld worden l"
,, Dunkt u dat?" vroeg M A R I A met ontroering .
„ Dat wit ik niet zeggen, om u niet nog ongeruster to
waken, dan gij thans zijt ; maar zijn lang wegblljven . .,"
„ o ! Hij is ongetwijfeld ziek ."
• Hebt gij dan daarnaar nog pier vernomen?"
„ Ach! dat voegt mij zoo niet . Alleen kan ik toch niet
bij hem gaan, en wien zou ik zulks opdragen?"
,, Weet gij war , lief meisje! ik zal er naar veruemen, en
gij zult weldra berigt hebben ."
„ Ach, wilder gij zoo goed zijn!"
• Waarom zon ik dat niet doen? ••- Ziet gij nu,wel, bet
Q 4
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tocit nog zoo kwaad niet, dat een misvcrttand ttn¢ tot,$
gevoerd heelt?"
„ k geloof bijna zeker, dat de heliige T HE R se I a die
ik zoo ernfiig gebeden heb, u atn mij tot een' beCcl!'ermcngel gezonden heeft ."
De Keizer vroeg nu mar den naam viii hared mlmtnr en
van bet kantoor, alwaar hij tchreef. Zij noemde den rants
JoZEF CERIIERT, op het kantoor van HAtLERMUraD
is

en Cornp .

Onder dit gefprek was fret reeds geheel duister geworden,
zondei dat men dit benierkt had . De Keizer wtlde thans he
.
nengaan, en nu vi el bet MARIA in, dat de vreemdeling den
donkeren en fmallen trap onmogelijk zonder licht konde afkomen. " o, Wachc nog een oogenblik, Mijnheerl" zeide
zij met onbefchroomde vrolijkheid, en vatte hem vertrouwelijk bij den arm ; " gij zult vallen ; ik zal eerst liicht ont .
fteken ." Zij ging naar eene kleine tafel, trok eene lade nit,
foam daaruic een vuurflag, floeg zonder in brand, en met behulp van een' zwaveltok werd de lamp aangeftoken.
Thins konde de Keizer de gelaatstrekken van bet jonge
meisje eerst duidelijk onderfcheiden . Een fchuldeioos en
bloeijend Madonna-gezigc flraalde hem tegen . De kastanje.
bruine haarlokken, kunfleloos op den gedekten boezem nederhangende, verhieven de rozen der gezondheid op hare
wangen, en hare vurige, bruine oogen blikten hem zoo open
en goedhartig toe, dat hij daardoor in zijn voornemen nog
ibeer verflerkt werd, om zich harer, zoo veel de omttandig.
ieden zouden toelaten, met ernst aan to nemen . MARIA
lichtte nu den Keizer de trappen af. Zij waagde bet niet,
hem to vragen, wie hij ware ; doch aan de huisdeur riep zip
hem nog toe : „ Vergeec Loch niet, wit gij mij beloofd
bebtd" -„ Neen, voorzeker niet!" antwoordde de Keizer,
en ging naar zijn paleis terug, weltevreden over een zoo
belangrijk voorval, dat groote Heeren flechts zelden beje •
gent, en =dat de meeste ook doorgaans gewoon zijn to werq
mijden.
Eerst nadat M A R I A op hair kamertje alleen was , zich voor
de naaitafel bad geplaatst, en bet eardige, kleine kopje op
hare blanke hand rustce, had zij berouw over hare openbee.
tigheid omtrent eenen onbekende, en vreeade, dat deze=die
tot hear nadeel misbrniken soude . Doch ze zelvej wedetiegde
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had van list, dat hij zoo deelnemend fprak, en zoo ongea
meen befcheiden was . ,, Hij is," zelde zij in zich seine,
,, gewia ten goed menich, en zal woord houden." Met
deze hop, en den troost, dat zij zekerlijk fpoedig van hem
bit wegevs haren geliefden J o z E F ontvangen zou, ging
zij naar bed, en vriendelijke droomen dartelden om bet weldra zacht infuimefeade meisje .
De Keizer zag bet blozende meisje met hare kinderiljke
goedhartigheid nag den ganfchen avond voor zijne oogen .
Hare beitoorlijkheid had indruk op zUne zinnen gemaakt ;
mear deze zoude ras even fuel vervlogen zIjn als die van
eeaen vlugtigen roman , zoo niet zijn hart bet edeler gevoet
eener belangelooze goedwilligheid gefinaakc had. Hij war
den ganfchen avond zeer verflrooid, zoodat zij, die bij hem
waren, onrusrig werden, daar bet bun, bij de grootfle opIettendheid op elkwoord, bonding en gebaren, Wet moge1ijk
was, den grand dier verflrooijing to onevouwen. Deze en
gene befehouwde hem met eeneu blik van argwaan en gehei4
me vrees, dat den Keizer iets mogte gebeurd zijn, wat men
zelfs naauwelijks zoude durven vermoeden . Intusfchen had
hij den naam van den minnaar en van bet kantoor zeer wel
onthouden, en, om zulks niet to vergeten, terflond na zijne
terugkomst in bet paleis opgeteekend .
Den volgenden morgen deed hij den koopman H e t. E R M U N D tot zich roepen . Deze verfcheen, en wachtte
t
vol onrust in de voorkamer . Weldra werd hij binnengelaren.
Hij maakte eene diepe buiging, niet zonder to beven . De
Keizer ontving hem zeer vriendelijk, en , na de gewone vragen der groote Heeren, die, zonder lets to beteekenen, vedl
overeenkomst hebben met de algemeene regteriijke vragen bl
een verhoor, bragt hij bet gefprek op den toefland van den
handel . Door de minzaamheid, waarmede de Keizer aich
met den koopman onderhield, verloor deze weldra zijnen
fchroom , zoodat hij zich zeer vrijmoedig over eenige voor
den handel bezwarende maatregelen der Regering verulaarde .
„ lit bedank u," zeide de Kelzer, ,, voor den gegevenen
wenk, en ik zal then in gedachten houden . Maar 1 om thaws
op iets anders to komen, bebt gij eeneu bediende op uw
kantoor, die J O z E F G E R B E R T beet?"
so Ja, Uwe Majesteit," hernam deze, wien bet zeer bevreemd.
Q $
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vreemdde, dot de Keizer den jongeling, en wel bij zijien
voornaam, kende.
„ Wat is dot voor een mensch?"
r Ik kan van hem niet dan de beste geteigenis geven . Hi)
bent zijue zaak, is getrouw, vlijtig, zzeer oppasfende, en
daarbij van een uitmuntend zedelijk gedrag, ja, ik zou haast
zeggen, al to ernflig voor zijne jaren ."
"
Dot is mij regt aangenaam . Wie zijn zijne ouders . . . . is
?I
b ook bemiddeld?"
„ Zijn vader is dood ; voor zoo veel ik weet, leeft zijne
moeder to Linz bij eene gehuwde zuster . Hij heeft geene
middelen, evenmin als zijne moeder ; want hij heefc hear van
tijd tot tijd eenig geld door wisfels cot ondertleuning doer
toekomen ."
» Dot verllrekt hem tot eer ."
„ Hij heefc echter een' rijken, ongetrouwden oom van vsderszijde, die v66r omtrenc veertien dagen ge(lorven is, HQ
boopte van dezen oom to erven , zoo als die hem zulks
dikwerf beloofd had, en wilde zich dan in eenen !land pleat .
fen ; maar die oom - God weet, hoe - heeft ziju gebeel
aanzienlijk kapitaal aan een klooster vermaakt."
De Keizer fampte toornig met den voet . H A L L E R M U N D
fchrikte, en zweeg.
„ Nu, vender!"
„ Ik heb er niets meet bij to voegen, Uwe Majesteit, dan
dat mij deze zijne teleurgeflelde hope inderdaad aan bet
hart gaat, offchoon ik daarbij zelf mijn voordeel heb ."
„ Hoe zoo?"
„ Als zijn wensch vervuld geweest ware, had ik hem van
mijn kantoor verloren, en bet zoude mij zeer moeijelijk gevallen zijn, zijne pleats to vervullen ; nu hoop ik hem to
behonden ."
" 1k bedank u voor bet gegevene onderrigt . Ik wil u niet
]anger van uwe bezigheden afhouden . Vaarwell en zeg den
jongen G E R BERT , dot hij morgen voormiddag ten elf ure
bij mij kome ."
De Keizer befcheidde hem met opzec eerst tegen den vol .
genden morgen, omdat hij son bet Hoofd der Policie den last
had opgedragen, om, zoo to zijnen opzigte, als bijzonder .
lijk omtrenc bet jonge meisje, dat hij op zoo zouderlinge
wij-
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wlze had leeren kennen, nadere ephelderingen in to winnen,
en hem daarvan berigt to geven .
Op den eigen' dag, dat de Keizer met den Heer HAr.'
L E R M U N D gefproken bad, kreeg hij in den avond berigt .
Her ftemde alles onereen met de getuigenis van den koop .
man, en ook omtrent M A R I A B O R N E R was bet even voldoende, dat zij een zeer ingetogen ]even leidde, en echter
door onvermoeide vlijt en ongemeene fpaarzaamheid zoo veel
won, dat zij niet alleen in haar onderhoud en eigene behoef .
ten konde voorzien, maar zelfs, naar haar vermogen, nood .
Hjdenden in ftilte onderfteende .
De Keizer had dit berigt met een ongeduld gewacht, dat
inn zijn hart tot eer verftrekt . Nog altijd vreesde hij , dat
bet Wet zoude ftrooken met den voordeeligen indruk, then
BI A R I A door hare aanvalligheid en befcheidenheid op hem
gemaakt had ; want ook de ondeugd vertlaat niet zelden de
gevaarlijke kunst, om den fcllijn der deugd en onfchuld aan
to nemen, en, hoe meer hij her berigt nalas, werd bet hem
ligter om bet hart.
Zoodra H A L L E R M U N D to huis gekomen was , riep hil
G E R B E R T uit bet kantoor in eene andere kamer .
„ Ik
kom," zeide hij, „ op bet oogenblik van den Keizer terug,
die, zoo als gij weet, mij heeft laten roepen . Hij beefs
near u gevraagd ; waarom, weet ik niet . Ik heb , zoo ale
gij wel denken kunt, van u de beste getuigenis gegeven.
Hij wit u zeif fpreken, en gij moet morgen ochtend ten elf
ure bij hem komen . Kleed u ordelijk aan, en verzuim den
tijd niet . Ga liever een half uur vrbeger, en wacht, totdat
bet elf ure Nat ; Isat u dan aandienen . - Nog eens, zijt
niet al to befchroomd, maar ook niet to floutmoedig . Door
bet eerfte begaat men dikwerf eene dwaasheid, die een' nadeeligen indruk maakt ; en vermetelheid past nooit, en vooral
niet aan pen' jongeling, die bij een groot Heer komt ."
(Het vervolg en

hot hierna .)

DE APURESTROOM, IN ZUID-AMERIKA .

H

I P P E S L E Y zegt , in bet verhaal zijner aldaar in 1817
gedane Reis , van dezen ftroonl bet volgende
Ik
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Ik zoo Mina fekromen to befehrijver, wat ik zag eat boor .
de, bijaldien mijne calrijke reisgezellen de waarheid Diet ge.
auigen konden . Krokodillen van 14 h i6 voet bakerden rich
in de zon op de grasplekken nan den never van dezen firoom,
iu groepen van 6 A 8 bij elkander. Elite minuut zag men an.
dare, nog grooter, den flrooui op. en afzwemmen, welke do
bootslieden verfcheidene malen met de rienten troffen ; terwijl
andere door kogels, die wij nit piflolen of musketten fchoten, gewond, maar toch niet aanmerkelijk befchadigd wer .
den. Zoo zag men ook tijgers van eene geweldige grootte
inn den oever, en eens een nog grooter dier, hetwelk bet
olk voor een' leeuw hield, maar hetgene, dear de koning
der bosfchen in dic klimaat niet inheemsch is, welligt eene
foort van luipaard zal geweesc zoo. - De zwermen van vogels,
die van de eene zijde des ftrooms naar de andere over
ooze hoofden heenviogen, waren to groot, dap dat men ze
bad kunnen tellen, en eenige inderdaad zoo groot in getal ,
slat ai) de zon boven ons fchip bedekten . Aan de oevers
bevonden zich, onafgebroken, benden van allerlei keringsp
en zeevogels, van den groottlen pellikaan tot de kleinfle
kraau, zoo zorgeloos voor de nabijheld of de magc der men.
tchon, dat zij niet wegvlogen, wanneer wij digt bij hen kwa.
men. Wij zagen hier den flamingo in zone tchoonfle Men.
renpracht en grootte, ook de kroonkraan en een' vogej van
betzelfde geflachc, maar veel fraaijer van vederen en gedaan •
te, then men in Zuid-4frika den fecrecaris-vogel noemt.
Eindelijk werd bet nag door al deze ontelbare vogels, zoog.
dieren, amphibian, visfchen en infekten vermoeid , en de
geest kon zich niet meer aan de verwondering overgeven .
Bet grootfle vermaak verfchafte ons hierbij de zoogenaamde
fpotvogel met zijne bekwaamheid om twee en meer f llabeti
zoo duidelijk na to fpreken, dat zulks iedereen' verbaasde ;
elke papegaal is daarin ver beneden hem, want bet is vol.
flrekt onmogelijk, zijn geluid van eene menfchenflem to on.
derfcheiden . Zoo fliep ik eens aan land odder' twee groote
boomen, Ik ontwaakte voor bet aanbreken van den dag, en
riep een' mijner officieren . Ho antwoordde niec ; ik riep alzoo ten tweeden male, toen men mij zelde, dat ho naar de
boot gegaan was . Op eens hoorde fk eene fleet, geheel alp
demijae : ,, DENIS1 DENIS! DENIS!" met dezelfdetusfchenpoozingen . roepen. De Kapicein D ENI s hoorde dic oak,
en
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to antwoordde, dat hij dadelljk zou komen. Dear bij evhaer
telkens weder geroepen werd , geloofde hij , dat er lets dcin.
gends moesc voorgevallen zijn, en kwam zoo hard hij' koo
aanloopen. Anderen hadden dic ook gehoord, en heat latel
zeggen, dat hij onmiddellijk bij mij komen moest . Eindeljjit
ontdekten wij , dat de gedienftige en opmerkzame vciet d seer
digt bij mij , in de gedaante van een' vogel , op den thk van
cen' hoogen boom zat, van welken hij kort daarna wed
vloog, en bet gankhe bosch van den naam DENIS deed
wedrgafmen .
WAGE N MEN ST ER S .

Len Engelsch bled, hetwelk, in een voortgezet artikel, on .
der bet opfchrift „ Zedenfchildering," ons reeds eenige zeer
levendig voorgettelde fragmenten leverde, fpreekt met den
grootiten ernst van den hartstogt van vela Engelfche dames,
om hare koetfiers in hec mennen van een fpan paarden to overtreffen . Mar deze onnatnur in ons vaderland, weinige uit .
zonderingen niet gerekend, geene plants heeft, willen wlj,
met voorbijgang van de bewijzen en verftandsgronden, die
de biifijke misnoegdheid des wakkeren Brlts optelt, oar her
teedere geflacht van eene aan deszelfs beftemming geheel vreem.
d e nit. of liever infpanning to wederhoaden, bier enkel her
cafereel tnededeelen , hetwelk hij van zulk eene rostetnfter
fchetst.
ik ging, in gedachten verdiept, door 13ondJlreet, toen bet
gefchreeuw van een' rijknecht mij verfchrikte . Hij was mg
reeds op de hielen, en acitter hem een carricle, die, wan .
neer hij zoo voortjoeg, negen mijien in een uur aflegde ; hl
werd door eene dame gereden, die zoo geweldig de teugels
aantrok, dat a1le muskelen van haar aangezigt opgezwoilen
fchenen . Ik was op zijde gefprongen, en befpeurde thans,
dat de tweede rijknecht, zijn' hoed afnemende, mij groette ;
en in dit oogenblik herkende ik in de rijtuigmenfter eene mij .
net zeer goede bekenden . Zij glimlachte vriendelijk, hicld
ftii, en verontfchuidigde zich, dat zij mij bijkans overreden
had, dewijl here paarden, die een paar dagen op ftal geftaan
hadden, haar rchier ce mogtig wares . Een paar beleefde
woorden, gelijk bet Engelfche complimenteerboekje mede .
brengt, werden nu tusfchen ons gewisfeld . Intusfchen werd
bet ddne barer fehoone psarden onrustig, waarvoor zij her
in bet Park beloofde to firaffen ; hct andere volgde zijns
makkers voorbeeld, weshalve zij, met eene geoefende hand
en verbeten' mond, er de zweep duchtig opleide, waarbij zij
eene tamelijk koetfiermatige vermaning voegde .
1k zag, toen zij weggereden was, naar haar om ; zij droeg
ten' kieinen rijboed, zat in eene koetfiershouding, behandelde
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de hare zweep trots den beaten flalkoning, en gedroeg zich
over bet geheel regt mannelijk . Zlj reed op een' fnellen draf ;
en, terwijl zij eene menigte bekenden voorbijreed, hare
oogen flrnk op de paarden gerigt, welken meester to blijven
bare niterfle infpanning vereischce, groetce zij links en regts
met hoofdknikken , gelijk ik huurkoetfiers .en rijknechts heb
zien doen, wanneer zij makkers ontmoeten, of lust hebben
een' anderen voorbij re rijden .
Hoe kunnen voeten, aan de zachtlle fchreden gewoon,
zich in een rijtuig aanzetten, om met woeste kracht een poor
paarden to teugelen? Hoe kunnen harden, die men tot elken
prijs zacht en blank houden wil, cot vereeltens toe aan llijve
leifels trekken? Hoe eene gelaatskleur, die ieder' anderen aau .
val fchowt, door overmatige infpanning en flof zich bederven? Ijdelheid alleen moest van zulk een manvrouwen-gedrag wederhouden ; want de zedelijke terugwerking •, wanneer
de vrpuw de eerfle bekoorlijkheid, die zij voor den man
heeft , hulpbehoefte, wegwerpt, wanneer zij hem niet meer
als haren befchermer aanziet, (en dot behoeft hij immers niet
meer to zijn, waar de vrouw zweep of zwaard voert?) deze zedelijke terugwerking fchijnt zoodanig eene rostemfter in
bet geheel niet ce befeffen .
MIJN VR IEND .
iVlijn Vrouwtje, lief en flank en wit,
Ruil ik voor niemands vrouw ;
Den Wend , die beet mijn hart bezit,
Dien blijf ik even trouw .
Ik weet, hoe andre vrienden zijn ;
Zoo vast als 't windgefuis,
Met weg to flaan bij vreugde en wijn,
In zorg en fmart - niet t' huis .
Of fchonk u 't fchaars gekend geluk
Een' vriend als goud zoo trouw ;
Hij, die uw halsvriend bleef in druk,
Vergeet u voor zijn vrouw .
En fcheurde, o wonder! echt noch tijd
De hechte banden or;
Het lot verflrooic u wijd en zijd ,
Of eeuwig fcheidt u 't graf.
Ik koos een' vriend van beter flag,
Die nimmer mij begeeft,
Die van geen crouwen hooren meg,
En me eenmaal overleefc .

Die
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Die eens, wanneer de dood mij wenkt
En 'k nederzink in 't graf,
Mijn kroost dezelfde vriendfchap fchenkt,
Die hij den vader gaf.
Dat beet eerst trouw, then eernaam waard,
Die Band houdt in den dood !
Zij let op bast noch winst der aard',
Maar is bet lot to groot .
Doch, fchoon zijn trouw mij sues zij,
'k Ben geen jaloerfche vrind,
En deel zijn harte gaarne en big
Met elk, die mij bemint.
Baatzuchtig ben ik nooit geweest ;
Dit toone ook thans mtjn lied ,
Want die 't aandachtig hoort of leest,
Mislukt bet raden pier .
Mijn vriend woont in een deftig huis,
Meest met de blinden digt ;
Hij houdt niet van bet flraatgedruisch,
En pinkt voor 't flerke licht.
Hij is van fland en van fatfoen,
In 't zwart, met bef en kraag ;
Die noo met boeren heeft to doen,
Maar met de dichters graag .
Zijn wereld weet hij op een hear ;
Nooit doer hij overlast ;
Voor hem is fleeds een plaatsje klaar ;
Elk heeft hem graag to gast .
Des middags kruidt hij ons den disch
Door boert en jokkernij ;
En die bet flilst van alien is,
Maakc nog zijn toefpraak blij .
Ook 's avonds op den vriendenkrans
B`rengt bij de blijdfchap son,
En noodigt ons tot fpel en dans
En Nat near huis to gaan .
Zoo komt hij steeds, waar menfchen zijn ;
Alleen niet in de kerk :
Hij vreest voor kies- en zinking pijn ;
Her togt hem dear to flerk .
Doch

MZfb vfl*tef,.

Doch 'n eet alleen bij feest en fpel
Schuift bV mij Heeds op zij ;
Oob % avonds in mijn tulle cel
Bezoekt hij dikwijls mij .
Dan fpoort hij, als w}j zamen zijn,
Mij aan tot zang en dicht,
Lokt nieuwe beelden nit mijn brein
En maakt mij 'c rijmeu ligt .
Of ala mij zorg en fmart beknelt,
Hij treurt niet met mij mess,
Maar droogt den traan , die 't oog ontwelt,
Herfchepc in vreugd mijn wee .
3a, (wat bij andren dweepen fchijn')
Bij ons is 'c heilig waar ;
Zijn wezen fmelt zicb met bet mijn'
Op 't innigfie in elka1r .
Bij zulkjjeen' vriend, -mijn trouw zoo waaad,
Zie 'k op geene enkle vlek
Want hij, als alles op due aard',
Ook hij heeft zijn gebrek.
Hij zag bet licht in Holland niet,
Noch werd er opgevoed ;
Helsas ! en door zijne adren vliet
Geen druppel Hollandsch bloed .
Ik befi nog jong, en hij is oud,
Zoo oud als jaar en dog,
Die, als men 't Bijbelboek vertrouwt,
Reeds Noach's naaktheid zag .
En in zijn hoofd, zoo grijs en kcal,
Heerscht drift nog ongefnoerd ;
Zoodat zijn voorbeeld menigmaal
Ook mij tot drift vervoert .
Maar, Fransch of Spaansch, vol drift of oud,
Mijn vriend zal hij heeds z}jn :
Want die aan 't pijpjen is getrouwd,
Biest, wie 't met andre vnenden beudt,
Voor zich een FLESCHJE WIJN .
to Dec. i8s9.
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TWEEDE ZANG .

V erheven Godsdienstleer, door Jezus eens , aan de aarde,
In al uw fchoon ontvouwd! 'k erkeu en voel uw waarde ;
En tlemt mijn zwakke hand bet fpeeltuig, u ter eer,
Dan is miju hart voldaan, en heeft geen }venfchen meer :
Uw geest . uw !trekking leer' den waren Loon mij treffen ;
'k Zal u dan, uwer weard', in mijn gezang, verbeffen.

o Stervling! uw geluk, uw heilitaat, uw genot
Is zelfvolmaking, is vereeniging met God ;
Is Godsdienst, die, uit liefde en dankbaarheid gefproten,
Uw zielsrust, vrede en vreugd , voor eeuw1g, blijft vergrooteit ;
Is Godsdienst, die de kracht der zinlijkheid beflrijdt,
En hurt en ziel en zin aan deugd en pligten wijdt ;
Is ( ;odsdienst, die aan 'c oog des Eeuwgen kan behagen,
En, in de onflerflijkheid, de fchoonfle vrucht zal dragon .
Hoe l wordt niet uw gemoed in liefde en dank ontgloeid,
Als Jezus reine leer van zijue lippen vloeit?
Natuur, in al haar fchoon, brenge u den Schepper nader,
Maar op der heemlen Heer wijst Jezus u als Vader ;
Door Hem is 't menfchenkroost vereend tot ddn gezin,
Waarin de liefde woont en reine broedermin,
De hemel vaderland, en onverderflijk ]even
De kroon , in de eeuwigheid, den vriend der deugd gegeven ;
Neen, de aarde is nu niet meer een fombre. rampwoesttin ;
Neen, flervling! 't is uw roem, uw glorie, mensch to ziju .
De Godsdienst heft het hoofd wedr moedig naar den hoogen,
En praalt in al ziju' glans en luister en vermogen,
En liefde en dankbaarheid geleiden wedr zi!q fchredn,
En ziel en zin fmelt wedr in lof en dank tot den-;
De volken vloeijen zoom, en uit hun slier midden
Verheft zich done item, in danken en aanbidden ;
Na'
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zich zalig voelt,
I#atuur is tempel Gods, waar 't
£n, in bet re+tist befefj des Hoogflep eer bedoelt ;
Hier knielt de Koning near, en naast hem de onderdanen ;
't Altaar is 't rein gemoed, bet offer vreugdetranen ;
De wijze mengt zoowel zijn' coon in 't nedrig lied
Als hij , wiens zwakker geest een lager wit befchiet,
En jeugd en ouderdom vereent zich bier to gader,
En 't amen van hun lied is : ,, Hallelujah! Vader!"
Kunstminnend Attika i Athene's grijze muur!
Ontiteek, voor Jupiter, 't geheiligd offervuur :

De wierookgeur tlijge op, in weidfche tempelzalen,
Watr Phidias bet beeld des grooten Gods doet pralen,

Die op d'Olimpus woont, en 't aardrijk davren doet,
Als hij de bergkruin drukt met Goddelijken voet ;
Die, als zija wenkbraauwboog zich fronfelc in den hoogen,

Den douder raatien doet door lucht en woikenbogen ;
Die, in de fchrikbre vuist, des hemels blikfem kneedc,
Altoos der wraalc gewijd, tot flraffen toegereedl

Die, van zijn' hoogen troon, en nit des afgronds kolken f
Zijn flrafgerigt bereidc, tot tuch .tiging der volken,
En, fcboon zijn outer btaakc van offerftier en ram,

Het aardrijk zuchten doet door pest of oorlogsviam.
't Zegt welnig, roemrijk kroost, nit Inachus gefprotenI
't Segt weihlg, dat heel 't olk, en raad en legergrooten ,
Zich buigen voor een God, wiens oog van wraakzucbe gioeit,
Wsartoe dat rookend bloed, dat voor de a!raren vloeic?
Die fchittrende offergaaf voor zoen en fchuldvergeven R
De blikfeel van Jupijn is fchriklijk opgeheven ;

Het Noodlot fliers zijn vuist, bet Noodlot fchraagt zijn kracht ;
Nook toch wearftond uw God des Noodlots oppermagr .
Hier bast u angstgefchrei nocb fmeekend handenwringen ;
Her blinde toeval woog bet lot der ftervelingen ;
Het Noodlot is 't alleen , dat tuchtigt en verfchoont,
En boven Jupiter en zijn' Olimpus troont.

Neen, Grieken I bide Hem san , wiens onbeperkt vermagen
Zijn' zetel heeft gegrond of duizend Itarrenbogen ;
Knielt seder voor den God, die aarde en hemel fehiep,
En Vader is van 't kroost, dat Hij tot aanzijn

riep .

Ge.
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Crelijk, to :- wit errijd, een zachte lenteregen
Het dorre veld befproeit, en, drupplend ne&rgezegen,
Het teeder grasje drenkt ; wanneer dan bloem en kruid ,
In 't fchoon der jeugd getooid , aan 's aardrijks fthoot ontfpruit ;
Wanneer dan 't 11cht der zon, non de aarde als wedigegeven,
In 't blozend Oosten praalt en vreugd verfpreidt en seven,
En dan geheel nataur, gekoesterd door then gloed,
Met vrolijk lofgezang de lieve lente groet :

Zoo daatt ook Jezus leer, tot troest en hell voor de aarde,
Verkwikkend, zeegnend near ; bare ongelijkbre waarde
Ontwikkelt in 't gemoed bet toad van 't goede en fchoon,
En kweeitt de vrucht der deugd en ijvrig pligtbetoon ;
Die leer fchenkt licht en vreugd aan denkkracht en geweten,
Schenkt troost aan olk bij olk , hoe ver vaneen gezetef,
En al, wie flervling beet, verbeft bet kinderoog,
Maar vol van dankbren lof, tot zijnen God omhoog.

Ja, Hij , die de aarde fchiep, eu met haar al de fpheren

Van zonnen zonder cal, Hij, God der flarrenheren,
Hij, die d'Aartsengel fchraagt, die voor zijn' zetel zweeff a
En 't nachtviooltje hoedt, als 't in den flormwind been,
Die zijn zal, is en was, Hid, bron en levensader
Van lever en geluk, is in zijn Godsrijk Vaderl

Wie is hij, die met ons den weg naar 't graf betreedt,
Eti bier Gods Vadertrouw, bekrompen, angitig, meets

Die, met kortzigtig oog, zijn liefde een grens durfc teethes,
En Hem, d'Alvnder, Hem son zich gelijk duTft reeknen?
Wie waagt bet, wie vergeet zijn' wormenrang zoo zeer,
En fchept zich zel ' een' God, naar eigen Godsdienstleert
Heeft dan de Algoedheid u, alleen u uitverkoren,
Aan andren duisternis , aan u den dag befehoren I
Hoe ! gij beflist bet? gij , die 't ftof tot hulfel draagt s

En fehrijft de wet Hem voor, die aarde en kernel fobraagel
Yerdoolden 1 keert terug ; treedt jezus voetl1oor trader;
Zijn reine Godsdienstleer wijst u op God als Vider ;
Legt of den hoogmoed, die uw dwaalziek

brain veebir ;

Befeft Gods grootheid, voelt uw kleinheid, en aanbidtf
Blikt om u ; ziet bet gras , bet welig gras der delen,
Schoon't morgen dort en flerfc, in 't heerlljkat weeffel ptaian ;
Ziop
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Ziet, hoe de veldbloem Wast, en, in haar ga;dlooa fchoon,
De pracht van Salomo verdonkerd op zijn' croon(
Wie zorgt voor't muschje zelfs, in 't fomberwoudverholen ;
Voor 't hongerend gebroed, in 't eenzaam nest verfcholen?
Wie voedt hen? wie dan Hij, wiens hand de heemlen meet,
En, waar HQ 't wormpje fchiep, dat wormpje niet vergeet?
la, zalig is, voor 't hart, dat onverwrikt gelooven !
De mensch fireefc, bier op aarde, elk fchepfel ver to boven ;
En de eigen Vadertrouw, die 't pluimloos kieken hoedt,
Omzweeft bet menfchenkroost in hooger liefdegloed .
Wat moederhart gloeit niet van liefde en welbehagen,
Als ze op haar telgje flaart, eens onder't hart gedragen?
Wit lot haar ook verbeid', wat om haar rijze of vall',
Haar zuigling blijft, voor haar, haar hemel, haar heelal .
Wat vader vindc in 't kroost, hem door Gods gunst gegeven,
Niet al zijn vreugde en hell, den wellust van zijn leven,
Den grootften wereldfchat, dien hem deze aarde biedc? . . . .
Maar neen : een beeld, zoo flaauw , maakt ons Gods liefde pier :
Een min, waarvoor geen taal ooit zweefde op menfcheutongen,
En door geen hemelsch koor ooic naar waardij bezongen ;
Ben liefde nooic omvat, een liefde gaadloos groot ,
En eeuwig als de bron, waaruit zij eenmaai fproot ;
Die nooic bekrompen fchenkt , maar zalig maakt door 't geven ;
Een liefde, de eeuwen door, der Godbeid waard' gebleven,
Daar ze, aan bet licht gelijk, alom haar gaven fpreidt,
En voor heel 't menfchenkroost bet hoogst genot bereidt ;
Genot, dal, zeedljjk rein, bier en in hoogere order ,
Den ftervling aan Gods beeld eens zal gelijk doen worden ;
Een liefde, die 't gemoed met heilig vuur doorblaakt,
En reine broedermin tot pligt en wellust maakt.
Hoe! waart gij Christuen? gij, die, met onheilge vingren,
Op Peru's weerloos kroost uw' blikfem neer dorst flingrd'n?
Gij, die met elgen hand bet zwsard en's Heilands woord
Aan 't vreedzaam Cusco bragt, en voortholde in den moord ?
Hoel waart gij Christnen? waart gij menfchen? gij-mijnbroeders?
Gij - dienaars van den wil des groosen Albehoeders?
Ik boor den moordkreet , then Pototi's grand weerkaatst ;
'k Zi:e't kruis van Christus;jnaast detrmutfaardmijt geplaatst ;
'k Zie
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'k Y,ie C1irtsri ee bij dat kruis, met gruwbren eed, bezweren,
Na Ca amalca's moord, gansch Quito om to keeren! Gefchiedrhs! hadt ge ons hier flechts logentaal verdicht!
Maar, fchoon uw tnond ook zweeg, de waarheid treedt in 't licht ;
Ont¢ettend that zij dddr, en zal can't menschdom leeren,
Dat al, wie Christus noemt, zijn liefdewet moet eeren ;
En dat, wanneer de mensch den broeder vioekt en bast,
Ook zeifs mast Christus kruis geen Christendom beffaar.
Gij, eedle Las Cafesl in dat ontzettend duister
Praalt ge, als de glens der maan, met zachten hemelluister ;
Gij zweefc, als Engel Gods , tot hulp der onfchuld nan ;
Gij zulc het vloekgedrogt der dweepzucht fier wedrftaan :
Waar't ooit zijn toorts ontfleekt, flrijdt gij, voor de Indianen,
Met kracht en klem van taal, en met gebedu en tranen ;
De geest van Jezus leer fpreekt luide in ieder woord,
Door 't kroost der Inca's ooit tot bun behoud gehoord .
Hoe felmoordren
dern dolk 'c onfchuldig olk doorgriefde,
Gij vo!gt uw' Heiland na in mensch-, in broederliefde .
Ja, Las Cafasi uw deugd weegt duizend gruwlen op,
En plaatst bet Christendom ten hoogflen glorietop .
In 't oord der zaligheid, gefierd met Edens bloemen,
fioort ge u, door Peru's kroost, verlosfer, redder noemen ;
Eh Hij , wiens beeld gij draagt, voerc u voor 's Vaders troon ;
Hij noemt u broeder, en -- die eernaam is uw loon .
Wie plaatst u , zoon van 't fEof! op 's Allerhoogilen zetel,
Dat gij den broeder doemt, hoogmoedig en vermecel
Het ftraffend vonnis velt? Is dan uw naam niet Un?
De titel, dien gij draagt, niet elk', met u, gemeen?
Spreekt bier, verdoolden, fpreekt! is niet d6n God uw Vader?
Hoe! treedt gij de eeuwigbeid bier niet, als broeders, nader?
Zijt gij door hooger licht gekoesterd, mild beftraald,
Te hooger zij de dank , then ge son uw' God betaalt.
Volinaking blijft Gods duel ; Hij zal het measchdo* Widen ;
Maar vraagt niet - bidt en hoops-blijft in geloof verbeiden :
Belijdt gij Jeans leer, is u dat heil bewaard,
Volgt dan zijn voorbeeld na, zijt licht en zouc voor de acrd' ;
Maar doemt den broeder nooit, die, nit din bloed gefproten,
Met u behouden werd door 'c bloed, voor u vergoten ;
Zijt alien alles ; volgc de liefde en hear gebod ;
Waar zij in 't hart regeert, thaw, broeders I d'aar woont God .
Scaart,
R 3
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stow, gAnds,op'tbeeldderzon ;-Fijfpteidtdramh,arft

,
Her op der b€rgen kruin, en door iu 't diepst dgr daletr;
Weldadig koestert zij bet barre, onvruchtbre Noord,
Waar fchaars eene enkle plant door fneeuw an ijskorst boort .
Geeu plekje op 't wereldrond ontbeert haar' gloed en glanfon,
In c op of oudergaan aan Oost of Wester-tranfen ;
Zij vaagt bet duister weg, en, waar haar ftraalkroon glanst,
Daar goat de vreugd ten feest, met Edens loof owlcranst
Zoo moet de Christen zijn ; wear hem zijn pad moog" leideu,
Moet hij geluk en vreugd rondom zich been verfpreiden ;
De liefde maakt voor hem, ook zelfs den zwaarlten pligt ,
Tot wellust voor't gemoed, en zalig, zacht en ligt .
Wat zegt hier kerkverfchil en leerbegrip? die vlekken,
Die 't heilrijk Christendom ontluistren, ja bedekken I
Wat zegt bet voor cen mier, dat zij zich trotsch beroemt,
Wanneer een mierenhoop haar voegt, zich haar bar noemt?
Teen, Christnen! geen verfchil, maar eenheid in gevoelen,
Maar trouwe broedermin, zij heeds uW hoofdbedoelen,
Moor Ilefde zij alleen uw glorie, roem en eer,
Maar eenheid in geloof, gelijk in doop en Beer .
De groote Leerear fpreekt : n Voor 't oog des Albehoeders
Is 'i menschdom ddn geflacht, een huipgezin van broeders7
fi ll zegt bet, en die leer, op 't wereldrond verbreid ,
Verblndt aan broedermin de hooglle zaligheid :
Waar zij in 't hart regeert, daar is de Godsdienst heilig,
De Croon onfcbendbaar, en de rust der volken veilig ;
Daar bloeit bet Godlijk zaad van kennis, kunst en deugd,
En elk gefmaakt genot voert op tot nieuwe vreugd ;
]Door zal menschlievendheid zich 't filoor der zege barren ;
Daar zwicht de tegenfpoed ; daar ziet men fmart noch tranen ;
V,n wear de broederhond des broeders lijden heelt,
Daar is de mensch eerst mensch en GodlUk evenbeeld.

3a,

broedermin voegt hun, die, op de bean van 't levon,
Op huoger keilgoed zien, en naar volmaking Rreven,
De toekomst toch voorfpelt den mensch een' eedler flastd ,
Eei !even no den dood - een beter vaderiand .
39-en beter wederland? - lit, wijkc bier, duisternisfen I
De dog rijsa sal3 de kiuiin' ; de flervling mug heflisfen ;
Waar 't graf geen antwoord geeft, en z"ge+nd i§ en !tom,
Daar anewoordt 1 zus for, door fpreekt bet Christendom.
Wear
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Mair hoe l zag Socrates niet , met verhelderde oogen,

De graffpelonk voorbij, en opwaarts naar den hoogen,
Dear, waar de onferflijkheid hem troostvol tegenblonk ,
Toen hij , 't geweld ter proof, 't vergiftigd mengfel dronkt
Gewis, hij deed bet ; hij , die 't welbefiede leven
Der wijsbegeerte en deugd ten offer had gegeven ;

Hij zag op dunrzaam hell aan 't eind' van 's levens loop ;
Maar min met vast gelonf, en meer met zoete hoop ;
Hij z-ag van 't eeuwig licht flechts de eerlle fchemeringen ;
De Christen ziet den dag aan onbewolkte kringen ;
Zijn hopen wordt geloof, 't gelooven zekerheid,
Hoe verre ook 't fomber graf zoo vale nevlen fpreidt .

Waar ben ik? near wat oord voert mij verbeelding henen,
Op 't onbekende fpoor, flaauw door de maan omfchenen?
Wiens is die graffpelonk? waartoe die fterke wacbt,
Dat fpeergeflikker bij bet fchijnfel van den nacbt?
'k Herken den wapendos van Romes oorlogsheren,

Die feunfels van den croon der Cefars en Tiberen,
Door wie Augustus fprak en de aarde wetten gaf :
Mijn oog misleidt mij niet ; dit graf is Jezus graf.

Maar hoe! war zonneglans verdrijft het fcheemrend duister?
ERA zelf dealt of met nook aanfchouwden luister :
Hij komt, in at de praal, die Hem voor God omgeeft ;
Iiij komt-de rotsileen fcheurt - bet aardrijk fchokt en beeft ;
Hij Tukt den graffeeu weg, ondanks zijn fchrikbre zwaarte,
En zit, in zegepraal, op 't nei rgeflort gevaarte :
Romeinen fiddren voor zijn' aanblik , zoo geducht,
Bn atles wijkt van 't graf, in een verwarde vlugt .
Daar treedt de Levensvorst van nit bet rijk der, dooden ;
De donkerheid van 't graf is voor Hem weggevioden ;
Hij leeft - in zegepraal flapt Hij zijn' kerker uit,
Ontrooft aan dood en graf hums' onwaardeerbreu buit,
En, door onflerfiijkheid, als een gewaad, omgeveu,

Roept Hij zijn' broeders toe : „ Ik lee£, en go zult levent"
De .reiziger, wiens voet een' vreemden grand betreedt,
Mw 't eind' van zijnen togt noch zijn tehnfskomst weet,
Getroost Zkh moeice en last, en war hem moge ontbreken,

En wat hem barge zorg, in 't vreem,delod, ton kwteken ;
R 4
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Hij weet bet - ziet hij eens der vadren erfgrond wedr,
Dan is zijn leed vergoed, dan druke de fmart niet meer :
Dit denkbeeld is hem zoet, bij elk gevreesd mislukken ;
Dit denkbeeld troost ziju ziel, en kan hem c hart verrukken :
Zoo, Christen! ftaart uw oog, in 's levens rampwoestijn,
Op beter vaderland, op 't onverganklijk zijn ;
Zoo flraalt, in uw gemoed, wat lot u bier bejegen',
De hoop der zaligheid u zacbt, vertroostend cegen ;
Hij zelf, Miens naam gij draagt , Hij ging u glansrijk voor ;
En gij, zijn beeld gelijk, betreedt bet eegen fpoor.
Al was nit flof ontflond, zal dens tot flof verkeerenl
't Onzigtbre kan aileen de vuist des tijds braveren ;
't Onzigtbre tart aileen bet wooden van den dood,
En is 'c vereend geweld van tijd en lot to groot r
De fombre doodsvallei wordt heilweg tot bet Ieveu ;
Zijn pijl, die c ligchaam trefc, doec nimmer zielen fneven :
De Christen fiddert niet, wanneer zijn flerfuur Nat ;
Hij heart op eeuwig hell , op vreugd , die nooit vergaat .
't is geen Elifium, waar enkel zinvermaken
d' Ontboeldengeest,opnieuws,nearaardschgenotdoenhaken ;
't Is geett Waihalla, in der Barden lied vermaard,
Wear wedr de roem herleeft van 'c onverwonnen zwaard ,
Waarop de Christen toeft : zi n hell is onverganklijk,
Zijn vreugd van 'c wreed bedrog der zinnen niet afhanklijk ;
Rein is die vreugd, gelijk haar oorfprong, rein als God,
En eindeloos in duur en eeuwig in genoc .
Ep nu, miln geest, terugl - wie poogt bet, zonneflraleb,
Bij vollen middaggloed, met doode verw te-males?
Wet ddns den flervling wacht, des Christens zegepraal,
Werd nimmer uitgedrukc in flerfelijke teal ;
Genoeg, zijn hoop flaat vast ; niets kan haar hem ontrooven ;
Hij blif ft aan Jezus leer onwrikbaar, vast gelooven ;
En, als de laatfle (mart zijn flervend hart omklemt,
Zelfs dan voelt bij zijn' geese voor de eeuwigheid beflemd .
Gij deeds die bron van hell op 't aardrijk nedervloeijen,
Eerwaardig Christendom! Zou 't hart voor u niec gloeijen?
Maar peen-..bet gloeij' voor Hem, die, nit de di!sternis,
1)en dad to lroerfchljn 1ep en 'c 1icbc der wereld is .
'k Ver ,
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'1: Verhef in u den lof van uw' verheven' Srichter ;
Hij, meer dan volksprofeet, Hij, meer dan volksverlichter,
Hij is die hulde waard', ja waard' or welkbren toem
Pat Hem heel 't wereldrond Verlosfer, Redder poem'!
Door Hem verkeert de nacht in heidre middagklaarheid ;
HetRijk, door Hem gefticht, is 't eeuwigRijk derwaarheid,
Bet Rijk van 'c goede en fchoon, 1iet Rijk van vreae en deugd,
Het Rijk der heerlijkheid en refine zielevreugd :
Hij, de Alvervuller, is daar Broeder, is dear Koning ;
Hij voert heel 'c menschdom op in 's Vaders dlerbre woning ;
Zijn hoogsc gebod is liefde, en hare onwelkbre kroon
Words, in de onflerflijkheid, den vriend der deugd ten loon.
Maar hoe? wat donkerheid bedekt den weg des Heeren?
Nog zien wij , heinde en ver, de duisternis regerenl . . .
I?ie cleat van't menschdoml . . : tGodlijk doelwit met den mensch! ., .
Ach ! wet ontbreekt bier niet aan 's Christens vromen wensch I
Aan'sChristens wensch? . . .maar neen-hij flaathet oog naarboven ;
Zijn wijsheid words hem nets ; hij wil alleen gelooven :
Zelfs dan, als hij Gods doel vergeefs to vinden tracht,
Aanbidt hij , vol gevoel , Gods wijsheid, liefde en magt :
'c Geloof vergoedt bij hem her vrolijk , blijde aanfchouwen ;
Hij blijfc zich zelv', al : kind, aan 's Vaders hand vertrouwen ;
Maar zeker is 't voor hem, en meer dan valfche fchijn :
De Alvader zal eenmaal, in alien, alles zijn .
Heil mij , 'k ben Christen ! - ja,'t is eer, dien nasm to dragen ;
't Is eer , geen hooger' rang , din dien hij fchenkt, to vragen ;
Die eer is mij genoeg ; zij biijft mijn grootile fchat,
Meer waard' dan al de vreugd , die ooit deze aarde omvar .
o Godsdiensc! 'k heb voor u den lofzang aangeheven ;
'k Zong Jezus reine leer, als bron van licht en leven ;
Maar, daar mijn zwakke hand, onmagtig, 't fpeelcuig fleec
Omglar*t mij 't heerlijkst licht, als van den dageraad :
Ik voel geen banden meer, die mij, in 't flof, omringen ;
lit boor de harpmuzijk van zaalge heme111ngen ;
lit fla mijn' blik clear de aard' - vtrliehting flraalt atom,
En heel de wereld is, voor God, ddn he gdom .
Rg

too
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Is,

in de aarde klinken galmen a
Stijgen liedren, rijzen pfalmen ;
Alles feint in 't plegtig lied :
„'t Menschdom treedt de Algoedheid cadet ;
~, 't Menschdom hvldigt God als Vader,
,, Vader in zijn algebied ."
Edn in denken en gevoelen ,
£dn in willen en bedoelen,
Blaakt bet al voor reiaae min :
Nets kan 's menfchen bell meer hindren ;
Allen - alien zijn Gods kindren,
Breeders van ddn huisgezin .
Christnen! ({cart, met heldre blikken,
BU uw jong(te levensfnikken,
De eerkroon agn, voor u bereidl
)lash u, broeders 1 itervelingenl
Daar, waar graven u omringen,
Gloort bet licht der eeuwigheid .
'k Hoor 't gejuich der hemellingen ;
'k Hoor de morgenftarten zinger :
't Lied, dat heel de fcheppiug fireelt,
Klinkt op duizend wereldzonnen :
„'t Paradijs is wedr herwonnen ;
„'c Menschdom draagt Gods deugdenbeeld ."

OVIA

E

DE

OPVOEDINGSDESTICHTEN VAN DEN HEER
EMANUEL VAN FELLENBERG .

(Vervolg en Plot van bl. 221 .)

ene bajzoudere lttetflode van onderwijs behoort ejgenlijk niet tot de onderfcheidende kenmerken van het
FeIknbergfche Inhituut . Niet door eene nkuwe leerwi ze heeft F E L L E N B E R G zich doen kennerl . Bet is
Diet een eigen weg, weaken hij op dil: weld bewafdelt .
Veeleer zijn het de idden van den wijsgeerigen H E P.-

BART)

en be-
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*A R T, welke bier gevolgd worden. I)iens ABC der
aialfcbouwiug beeft, vbbr eenige jaren, bij de eerstlae .
ginnenden, de plaats van dat van B E S T A L Q Z Z I ingenomen ; ook words naar zijn voorfchrift, bij de nieestgev©rderden, bet letter- en gefchiedkundig onderwijs
geregeld en underling verbonden . Nadat de leerlinges
kortelijk de volflrekt onontbeerlijke regelen der Griekfche Grammatica hebben doorgeloopen, wordt met de
ie-zing der Od sfea de aanvang hunner klasfiske laoturC
gemaakt, waarbij to gelijker tijd de gefchredenis van 4
fchepping der wereld , tot op H 0 ai E it u s , behandeid
wordt ; hierop volgt H E R O D O T U S, en na dezen
THUCYDID,ES en XENOPHON . Zoo loopt mew
de Griekfche gefchiedtnis door, tot op den tijd, its
welken zij zich in die der Romeinen verliest . Nu wore.

den LiVIUS en VIRGILIUS ter hand genoinen,
en, naar mate men de latere lotgevallen des Romei-fchen olks behandelt, de overige Schrijvers gele en,
zoowel die, welke eigenlijke gefchiedverhalen bevatten, als die, door welke wij van zeden en gewooufen
onderrigt worden. Eindelijk, door den donkeren Iacbt
der middeleeuwen been geworfleld, komt men tot de
nieuwere ; en bier moet wederom bet taalkundig under^
wijs de gefehiedverhalen , ten minfte der vier voornaamfte
volken van Europa, onaffcheidbaar vergezellen . - Ook
bier verwaehte men geene beoordeeling van die plan .van
anderwijs . Theoretisch is bet gefehil , of men met de
43rickfcbe, dan wel met de L*tijnfche taut moet aanMigen, laug en dikwerf behandeld geworden •b
voegde beoerrdeelaars hebben zieb aan beide aijdeh g-fteld ; maar praktisch heeft men dezen weg van onderwijs flechts zelden zien inflaan, en misfcb-ien is HHofwijl het editige groote Opv wdinga pRiaht, elwaar d4zelve gevolgd w7ordt, (*) Ondertusfcheu verlieze de
on(*) Verg . N I E 2! 9,11 E it, G,s ndf. der Erziahung, Tli . a.
~• 327 , 7de ultg, en Vsderl. Letteraef• October 18 ip, bladz, 568 .
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bnpartljaige nimmer nit bet oog , dat bet doel van F E LL E N B ERG geenszins is , geleerde Philologen to vormen, maar veeleer zedelijke erk menschlievende grond .
beginfelen in bet hart des jongelings to prenten, en
hem die algemeene kundigheden bij to brengen , welke
hem eenmaal in ftaat kunnen ftellen , om zich to vol.
maken in bet vak, waartoe hij zich, bij bet veriaten
van bet Inflituut, zal bepalen .-De zwarigheid, wet .
k e men tegen de bovengemelde wijzevandoeninbrengt,
fchijnt ook to Hofwi/l, door de ondervinding, verwe;
zenlijkt to worden. Wanneer, namelijk, de tijd van
bet verblijf der leerlingen op een Inftituut korter is dan
die, welken de uitvoering van dit plan vereischt, zijn
de voordeelen van betzelve voorzeker onbereikbaar ; ter .
wijl bet nadeel, hetwelk daaruit voor zoodanige leerlingen ontflaan moet, ongetwijfeld wet eene ernftige over .
weging verdient . Wat nu op alle Inflituten maar al to
veel plants heeft, dat men, namelijk, de vruchten to
vroeg afplukt, zonder haar den t1jd to laten om rijp tie
worden , dat wedervaart ook F E L LEN B E .P G . Inde
.daad, bet is hem nog niet gelukt, een genoegzaam aantal kinderen, of liever eene geheele klasfe, gedurende
den vereischten tijd, ongefchonden to behouden . War.
om heeft hij ook, ten aanzien der levende talen, en
wet bijzorider der Franfche, eenige veranderingen in
zijn plan moeten maken . -Wijderswon i
en natuurkundige wetenfchappen, met den besten uitflag, onderwezen . - De muzijk bekleedt eenen voornamen rang onder de vakken van onderwijs . Op dezelve legt men zich krachtdadig toe ; vooral weet men ook
deze bier als befehavingsmiddel aan to w .enden, en
daartoe van dezelve alle mogelijke partij to trekken .
Drie of vier bekwatne meesters geven onderwijs , zoo.
wet in het zingers, waaAn alien geoefend worden, als
in bet fpelen op verfchillende inftrumenten , waarin elk
zijn' eigen' fmaak volgt . Des winters worden concerten
gege ren, die, naar de proeven, wee Ik bljgewoond
heb, en de getuigenis van bevoegde regters , voortref`
fe-
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felijk uitgevoerd worden . - In bet rijden en zwemmen
wo dt almede ieder leerling onderwezen . Ten behoeve
van bet eerile , heeft F E L L E N B z it c dezen zomer
eene ruime rijbaan aangelegd . - Tot de uitfpanningen
behooren voornamelijk bet werpen met de werpfpies
(eene dier Iigchamelijke oefeningen , door welke meer
dan ddn oogmerk tegelijk bereikt wordt) en de wapenbandel, then ik nergens geregelder en met fchooner wa .
pentuigen , dan bier en in bet Bernfche weeshuis, heb
zien uitvoeren .
Het fchijnt mij niet ongepast , ten tlotte, bier nag de
namen to vermelden van eenige leerlingen uit de voornaam(l:e familien, ten einde men zich overtuige, dat de
hoop, die F E L L E N B E R G voedt , van ook op de hoogere (ianden der maatfchappij eens zijne menschlievende
gevoelens over to dragen, niet geheel ongegrpnd is .
Zoo bevonden zich dan dezen zomer to Hofwijl, behalve vele telgen uit de oud(ie adellijke huizen van Bern,
nog de volgende Prinfen : ALE X A N D E R, Graaf van
Wurtemberg, broederszoon des Konings ; M A X I At IL I A A N en F R E D E R I K, zonen van den V orst van
Turn en Ta is, welker moeder de eigene zuster was
van de laatstoverledene Koningin van Pruisfen ; F RED E R I K en E D U A R D, Prinfen van Sa en- Hildburghaufen, mede zusterskinderen van gemelde Koningin ;
twee kleinzonen des beroemden Rusfafchen Generaals
S U W A R o W ; Prins E U G E E N, zoon van den Vorst
VAN WREDE ; MAXIMILIAAN, Graaf van Mont,
gelas, coon van den vorigen Beijerfchen Minister ; twee
zonen van den Rusfifchen Graaf v A N s c o trwAL o w, en andere minder bekende Adellijken . Deze genieten bier geene voorregten of eerbewijzingen ter wereid . Het vertrouwelijke du wordt onderling door al de
leerlingen gebruikt, en op geene andere wijze worden
zij door de onderwijzers aangefproken . Nergens heb ik
vertrouwelijkheid en gemeenzaamheid tusfcben onderwijzers en leerlingen, met gehoorzaamheid, of liever
pligtbetrachting, van de laat(ie, in eenen zoo bossgen
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gen graad vereettigd gevonden als bier . En mij dunltt,
dat de wijze van behandelen der kinderen to I'of cIjt,
en wel bepaaldelijk die van bovengemelden Hear L PPi
P it, wel verdient, van alle Ptedagogen trader gekend
to worden. Zij, die eenige ondervinding in ons vast
bekomen hebben, weten, hoe bezwaarlijk, ja onmoge .
lijk bet is, eene grondige en volledige befchrijving van
dit voorname gedeeke der inwendige behoeften eens Initituuts to geven . Het is die zachtaardige en teveng
vurige gezindheid, die bet geheel moet bezielen, in al .
e handelingen en bedrijven invloeljen, en aan alles zijne wezenlijke waarde geven . Het is, mag ik mij dus
ttitdrukken, die p dagogifche tact, dien de natuur in
den menseh moet gelegd bebben , en welks gebrek door
geene fchoolfche inflel1ingen to verhelpen of to vergoe .
den is. Dat onwaardeerbare kleinood der opvoeding
zien wij to Hofwijl in vollen luister fchitteren . Het
moge overdrevene loffpraak fchijnen, bet is echter niet
meer dan eenvoudige en reine waarheid, wanneer ik
zeg, dat, aan den eenen kant, bij dit groot aantal kweekelingen, geene flraffen boegenaamd bekend zijn, en
dat, aan den anderen kant, elke kweekeling altijd de
hem opgelegde taak ftiptelijk volbrengt . Onder de vele
lesfen, welke ik bijwoonde, vernam ik niet eenmaal
kiagten van de onderwijzers over pligtverzuim ; terwijl
zij mij in onze bijzondere gefprekken eenpariglijk verge!
kerden,, op dit punt niet dan uiterst zelden reden tot
angenoegen to ontmoeten ; en de vertrouwelijke omgang, dien ik met de voornaamfte onder hen had,
f rekt mij ten waarborge, dat zij mij niet hebben witlen
misleiden.
Dit Opvoedingsinftituut voor hoogere ftanden Nat
niet alleen in Been verband met de Armenfchonl, tot
welke wij nu overgaan, maar ook hebben de kindereil
tier eerstgemelde bijna nooit eenige redewisfeling met
die der laatfte. Duidelijkheidshalve bedien ik mij hier
van bet gebruikelijke woord drmenfchool. Doeh men

ntoet weten, dat bet bedoelde Jnftitnut nimmer se Hof
Wei
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w#l met lien naam be{tempe1d werdt . 11• s n L z i4n a ft G deed mij zuiks opmerken, teen ik eens die a* .
drukking beeigde . Men fpreekt er altijd van het ) Yvhr. .
Ii-gejbicht (1Wthrli- .4nJlalt), near den verdlenfteHft •eae
man, die hetzelve beftuurt .
Her reeds boven aangehaald beknopr Beo+igt verve.
lwft mij, hier minder uitvoerig to zijn, dan bij het
voergeande, daar hetzelve, gelijk bet opfchriht reeds
aanwijst, voornamelijk over dit gedeelte der Ho jl.
fche Inftituten loopt . Ik zal mij derhalve flechts tst
bet hoofdzakelijke bepalen .
Het doel, betwelk F E L L E N B E R G met dit Inf1itu tt
tick voorftelt, is niet alleen, aan de hoogere flandes
re toonen, hoe men de befchaving der armen tan be .
werkftelligen, gelijk wij zuiks boven reeds gezien hubben, maar ook, dent toeftand dezer arme kinderen wee»
kelijk to verbeteren en drageliiker to maken , niet door
bun een zinnelijk genot toe to ftaan, hetwelk zij in bus
volgend leven misfen moeten, en neigingen in hen to
verwekken, aan welke zij naderhand niet zullen kun •
nen voldoen , zoo als fommige overdrevene Philant'hrvpen zuiks onvoorzigtiglijk fchijtten to doen, maar door
hun die bronnen van geluk aan to wiizen, welke firm
fraud zelf aanbiedt ; hen bekwaam en gefchikt to mnken
tot bet getrouw volbrengen van die pligten, wellke b
vaderlijk Opperwezen hun heeft voorgefchreven ; bun
tevredenheid met hun lot in to boezetnen, door 1rtrs
hetzelve van de fehoonfte zijde to doen kennen ; en , eindelijk, hun iii de geftrenge beoefening der de`ugd, in gene
onafgebrokene arbeidzaanrheid en Christetljk Vtrrrouwen op de Goddetijke Voorzienigheid dat geluk to dbem
vinden, hetwelk van geene aardfche fehatten afiraifke
ljk is .
De TT7ehrli-kinderen, ruim veertig in getal, gelijken
een groot huisgezin, en zijn . bet ook waarlijk . InnnM
zijn zij onderling naauwer aan elkander verbonden, en
hangen met meer verkleefdheid aan hunnen onderwijzer, dan kinderen van rijte ouders zuiks doen ktrnnrn .
Do-
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Deze tack dragen alto bet bewustzijn met zich am ,
dat bet in de magt der ouders ilaat, hen op bet Infti .
tuut to laten, of daarvan weg to nemen, en dat bet
alzoo deze zijn, die hun bet weldadige der opvoeding
doen genieten ; van tijd tot tijd ontvanger. zij brieven,
gefchenkjes en bezoeken van hunne ouders ; ook keeren
zij fomtijds in de ouderlijke woning terug, en verblij .
ven aldaar eenigen tijd. Door dit alles wordt de belangflelling in bet Inftituut, in de medeleerlingen, in den
opvoeder zelven, zoo niet geheel vernietigd, ten tninfle zeer verminderd . - Gansch anders is bet gelegen
met arme knapen, die op zulk eene wijze, als pier ge .
fchiedt, opgevoed worden . Van hunne eerlte jeugd aan
door de ouders verwaarloosd, weinig of geene hlijken
van ouderlijke teederheid genoten hebbende, onbekend
met huisfelijk ge :uk, vergeten deze ongelukkigen fpoedig hunne ouders, zoo zij die nog gekend, bet ouderlijk
huis, zoo zij dat ooit gehad hebben . Wanneer zii dan
ook de ondeugende neigingen buns vroegeren leeftijds
leeren .afleggen, en men flagen mag, in de verderfelijke
indrukken, gevolgen dier verwaarloosde opvoeding,
uit de ziel uit to wisfchen, dan werpen zij zich geheel
in de armen buns weldoeners ; zij worden zijne kinderen, en elkanders broeders ; hij wordt hun vader
Alzoo moet men zich dan ook w E H a z en zijne kinderen voorftellen . Altijd bij en met hen ; nooit eenig voorregt boven hen genietende, noch in fpijs en drank,
noch ip kleeding, noch in vetpoozingen van den arbeid
en uitfpanningen, noch in flaapflede, woning en a nde.
r e gerijfelijkheden des levens ;hen daarbij als een vriend
laeflurende, leidende, radende, helpende en bijflaande,
maakt hij, voortreffelijk onder(leund door zijnen mensch .
en kinderlievenden aard, derwijze indruk, ook op de
verhardfte gemoederen, dat zij alien met de innigl}e
liefde,met de hartelijkfte verknochtheid hem aanhangen .
Laat ons een oagenblik bb dezen belangri;ken man
ililllaan . - Voorzeker zoude bet erlies van wit H R L z
voor Hofwijl bezwaarlijk to herflellen zijn . Niet gemak.
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makkelijk toch zoude men eenen tweeden vinden, die
zich, met eene zoo volkomene zelfopoffering, aan die
zaak zoude willen overgeven . Ondertusfcben kan ik
niet nalaten, op bet overdrevene in de berigten van
fommige Schrijvers opmerkzaam to maken, die, verblind door de zeldzame deugden van den beminnelijken
w B H R L I , hem ook dezulke toefchrijven , welke b
niet bezit, en, door hem, in eene welfprekende taal,
met loftuitingen to overladen, gewis bij diegene hunner lezers , die hier niet door eigene oogen zien kun
nen , een zoo hoog denkbeeld van W E H R L I verwekken, dat noch hij noch eenig ander mensch aan hetzelve beantwoorden kan . Immers zweefde mij, bij mijne
komst op Hofwijl, een geheel ander denkbeeld van
W E H R L I voor den geest, dan de kennismaking met
hem in denzelven achterliet . Ja zelfs had ik, na de
lezing van zeker Hoogduitsch werk, eene boogere
sleeping van hem , dan van den Stichter der Hofwijlfche Initituten zelven . Laat ons toch de waarheid
huldigen ; zij verheft WEHRLI meer, dan alle van
buiten aangebragte verfieringen . Den dichter lie bet
vrlj, idealen to fcheppen ; hun, die bet wezenlijk be .
ftaande voorftellen, is zulks niet geoorloofd . -WE H R L I is, wel is waar, een dier weinigen, aan
wie bet zeldzaam geluk to beurt gevallen is, van juist
op die plaats in de maatfchappij gefteld to aija, tot
welke de natuar hen bijzonderlijk fchijnt voorbereid to
hebben ; doch bet is tevens niet to ontkennen, dst
bem, bij a1 zijne voortreffelijke hoedanigheden, nag
dezulke ontbreken, welke hem ver genoeg boven zija
tegenwoordig ftandpunt zoud;an kunnen verhefl'eti, om
met nog meer vrucht voor zijne kweekelingen wtrtzaam to zijn . Een uitmuntend hart, vol geestd rift
voor bet goede, vol ijver ow zijuc medem a fchen ge .
lukkig to ntaken ; een zae1 taardig gemoed, voortrelblijk berekend voor den omgang mtt zulke loader-en,
als welke hij to befturen heeft ; een nederige en eeaveudige . $in ; dee reinfte zeden ; ware, inwefldige go &JdENGELW . 1820. No . 6.
S
dien .
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dienfigheid, zonder den minilen zweem van fchijnhei .
ligheid ; onvermoeide vlijt ; taai geduld, -- ziedaar de
hoofdtrekken van zijn karakter ; alles onontbeerlijk in
dengenen, die zoodanigen post moet bekleeden, maar
niet toereikend ter aanvulling van net nog ontbreken .
de, hetwelk ondertusfchen ter voltooijing van bet geheel zoo krachtig zoude bijdragen, en op hetwelk
FELLENBERG, bij de vestiging van dit getticht,
zoo seer gehoopz had, gelijk hij bet nog I}eeds vurig.
lijk wenscht , to weten : bet aankweekcn van onderwijzers, die W E H R L I evenaren . Dat zulks nog niet
beeft mogen gel ukken , is voor F E L L E N B E R G eene
treurige teleurftelling, en eene gewigtige belemmering
tevens in de uitvoering zijner ontwerpen, die elk menfchenvriend moet bejammeren ; want, men zoeke de
oorzaak daarin , dat w E H R L I , bij zoo vele gaven,
die eene belangrijke mist, of daarin, dat hij ongelukkigerwijze geene gefchikte voorwerpen onder zijne leerlingen aantreft, to beklagen is bet, dat bet Wehrligeflicht geene W E H R L I S oplevert .
Een ondergefchikt doel, hetwelk F E L L E N B E R G
zich met dit Inftituut onder andercn voorftelt, acht ik
wel een oogenblik aandachts waardig . Hij hoopt, na .
melijk, uit deze jonge lieden, met den tijd, zoo vele
arbeiders to kunnen trekken , als hij ter bebouwing zijner akkers behoeft, ten einde alle van buiten aankomende, ruwe, onbefchaafde werklieden van zijne plaats
to kunnen weren . Thans moet nog ftreng gezorgd
worden, dat Been leerling des hoogeren Inftituuts met
eenen arbelder fpreke ; dan, wanneer al deze lieden
eens Wehrli - kinddren sullen geweest zijn, zal die voorzorg niet meer noodig zijn, en sulks zal ongetwijfeld
krachtig medewerken ter aankweeking van menschlievende, mag ik zeggen burgerlijke, gevoelens en zeden
bij de leerlingen van bet groote gefticht . Zoo zal,
binnen weinige jaren, alles, wat tot Hofwijt behoort,
van F E L L E N B ERG'S idden min of meer doordrongen, tot bet bereiken van zijn hoilrijk doel ook min of
meer
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niter medawerken ; immers niets zal dan daaraan meer
hinderlijk 3ijn .
Elke rak van werkzaamheid beefs op Hofwijl zijne
eigene boekhouding . Zoo ook bet Wehrli -gefticht.
F E L L E N B E R G, wien deze inrigting in den beginne

groote fommen gekost heeft, tracht bet daarheen to
brengen, dat hetzelve, zonder zijne voorfchotten,
beftaan kunne . Om daartoe to geraken, words voor
ieder kind een dagloon, berekend naar deszelfs jaren
en krachten, geboekt, en jaarliiks, tegen hetgene bet
kind gekost heeft, verrekend ; bet overfchot wordt aaa
hetzelve gecrediteerd ; bet ontbrekende uit F E L L E NB E R G's eigene kasfe vergoed . Ook heeft elk dier kinderen een itukje lands , hetwelk hij in zijne vrije . uren
naar eegen' fmaak bewerkt, de voortbrengfelen er van
in de keuken verkoopt, en de ontvangene penningen
op bet kantoor bezorgt, die mede op de credit-zijde
aangefchreven worden . Het op deze wijze verzamelde
fommetje wordt hem , bij bet verlaten van bet Infti .
tuut, uitbetaald ; en zoo heeft hij, bij zijne intrede in
de wereld, ten kapitaaltje, dat hem niet alleen zeer
dienftig, maar ook des to eangenamer zijn moet, daar
hij bet befchouwen mag als een' eigendotn, welken
zijne vlijt en fpaarzaamheid hem verworven hebben . De orde en zindelijkheid dier tuintjes, zoowel als van
ales , wit de nijvere handen der kweekehngen voortbrengen, bijzonder die, welke in hunne fchoolfchriften
en boeken heerscht, doet hun, en in bet bijzondcr
W E H R L I , die er den lust toe inboezemt, de grootfte
eere aan , en moet vooral verve onderen elk, die, even

als ik, ooggetuige wordt van den arbeid, welken zo
to verrigten hebben, en die blj wijlen vrij zwaar is . Zij
lezen meer of min vaardig, naar den tijd, then zIj op
bet gefticht geweest ziin, en hebben doorgians eens
befcheidene vrijmoedigheid, welke men bij kinderen van
eenen zoo verworpen' ftand niet verwachten zoude .
Geen Bering vermaak was bet mij, onder die Wehrli-

Gindercn eenen jeugdigen landgenoot aaa to treffea,

S
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Mer gekemen met bet loffelijk oogmeek, om tenmaal
ap vaderlandfchen grond een tweede w n H k L I to sijn.
Ltzers van bet Tijdfchrift der Maatfchappij un Tel
.
elr digheid betnerken reeds , dat ik bier bet oog heb op
den braven . M U L D t R , kweekeling van den waardigen Hoog)eeraar en Schoolopziener VAN S WIND zit N, to Groningen ; een man, wiens verdienllRn, in
bet vak van opvoeding en onderwijs, algemeen bekend
zijn en hooggefchat worden . Ik kan niet nalaten, to
dezer gelegenheid, die Maatrehappij, en wel in bet Up
zonder gemelden Hoogleeraar, met dezen jongeling ge .
luk to wenfchen . Voorzeker niet onvoorbereld bet vi ..
derhnd verlaten hebbende, leert hij beter, dan de an .
dere kweekelingen , den aard en de natnur dezes Initio
tuuts kennen , als ook W E H R L I'S geheele wijze van
doen . Ondertusfcben , zedig en ingetogen van aard,
zoekt hij, naar de getuigenis van W E H RL I zelven,
nooit eeniigen voorrang boven de overige to verkrijgeu,
nook eenige uitzendering op de beftaande regelen to
maken . Zoo gedraagt hij zich, ten einde, eenmaal in
bet vaderland teruggekeerd , des to beter in Nat to zija
tot bet doers van dezelfde opofferingen , waarvan hij
dagelijks in W E H R L I een zoo treffelijk voorbeeld voor
oogen heeft .
Hier zoude ik mijne waarnemingen over Haf i1 kunnen befluiten, daar ik, met opzigt tot de overige blj .
zonderheden, bier of in bet geheel niet gemeki, ©€
ffechts kortelijk aangeftipt ,nogmalsverwijznm-d
gemeld beknopc Berigt, ware bet Met, dat .iii bet van
genoegzaam belang oordeelde, nog iets hierbij to vae.
gen over eene foortgelijke inrigting van P R S T A L o zz I ; een'naam, ons alien heilig! ten einde, door cant
korte Vergelijking van beide, ook bet Wehrli-geficz
nag nader to doer kennen ; vooral, dear de Sticbters
doer Inflituten, over een der vobrnaam(te punten b4 do
volksbetchaving, van de tegenfhrijdigfte gevoeleas aijn .
1' $ s T AL o z z 1, wins mensehlievende geese nabit
g+en0eg vvor bet hell ties mensc
gedsan ao
s. r
beb-
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bebben, niet tevreden met zijn alom bekend Op .
,oedingsinitituut tat fand gebragt en bevestigd to
hebben s wilde oak nog aan dezulke, wier geringe
pliddeleu bun niet toelieten, de voordeelen eener be,

fcbaafde opvoeding to genieten, de behulpzame hand
bieden . Hij deed zulks, en itichtte zijn Infituut to
Clind , een dorpje, een half uur buiten Tvcrdun, aan

de bekoorlijke boorden der Neufchateller zee, gelegen,

dock welk Initituut thans verplaatst is in eenen view.
gel van bet clot to Tverdun , welken bet eerstgemelde
nog onbezet liet. Behalve de twaalf kinderen, die hi}j
bier, voor zijne eigene rekening, geheel kosteloos bullvest, kleedt, voedt en onderwijst, zijn er nog eenige

behoeftigen, die, voor eene geringe fomme gelds,door

audere menfchenvrienden aan hem toevertrouwd wor .

den .

Eene zuster van den bekenden wiskundige
e c u at t n , eene tot lien post uiterst gefcliikte vrouw,
beiluttrt de opvoeding dezer kinderen . Een voornaam
onderfcheid, nu, tusichen het Wehrli- en bet Clind .

gri+cht beitaat daarin , dat de kweekelingen van ha

Iaatstgewelde eene, mag ik mij dus uitdrukken, zorgvuldiget opvoeding genieten, dan die van bet eerlte,
en slat zij onderwijs erlangen in verfcheidene weten-

fchappen, welke voor den lageren Itand minder nood .
zakelijk fchijnen . Zoo worden hier, b . v ., behalve de
gelchiedenis en aardrijkskunde, de muz}jk en bet teekenen, ook de Franfche, Engelfche en Hoogduitfche

talen, met ijver, en, zoo ik meen , niet zondervrucht,
ondervvezen ; zelfs wordt bet Latijn niet geheel onaan .

geroerd gelaten . In den woord, P E S T A L o z z F regelt
bet onderwigs niet uaar den stand , in welken zijne kwaeekeiingen geboren zijn ; vraagt niet, wat eenmaal uiit
ken warden moot : hij befchouwt lien elleen als w eat-

fhen, en wii hunue opvoeding en onderwija -eileen u t
-bet zuiver menfchelijke oogptunt aangezien heblae . H#
lrefcliuldigt

F E L L E NB E R G

van wreedheid en on-

iut tot de laagite kiasfe van
S 3

menfe4ea verwean zijtl,

ticnsclrlieveudheid, daar deze hen, die aunt bet uood.

Met
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niet aan dien lagen Nat tracht to onttrekken , en boven denzelven to verheffen . Doch, indien wij ons niet
door onzen eerbied voor vader r E S T A L 0 Z z t en zij.
me fchoone Philanthropifche redenen laten verblinden,
dan fch ijnt bet mij niet moeij elijk , F E L L E N 8 E R 0
tegen die befchuldiging to verdedigen ; althans er is reden , om , in dezen ftrijd , de zijde van F E I:L E N B E R G,
niet die van P E 8 T A L O Z Z i, to kiezen . Want, behalve dat de eerfte geen oogenblik zoude aarzelen, om
een Wehrdi- kind in zijn hooger Inftituut over to nemen, en op gelijken voet met de leerlingen van hetzelve to behandelen, zoodra hij eenige buitengewone gaven der natuur in zulk een ontdekte,hij zelf heeft mij,
met eene zekere droefheid , die zijn innig verlangen
naar een dergelijk voorwerp duidelijk to kennen gaf,
verklaard, daarin nog niet geflaagd to zi}n . Zoo is bet
dan immers, voor bet gros der menfchen, gees wezenlijk ongeluk, door de geboorte in eenen lageren
hand geplaatst to zijn . Wie voor zijnen ftand gefchikt,
en tot de vervulling der pligten van denzelven berekend
is, dien mag men niet ongelukkig noemen, fchoon
zijn (land ook voor den laagften gehouden wordt . Hij,
daarentegen, die gemelde pligten niet weet to vervullen, is ongelukkig ; en dat wel to meer, naar mate de
(pheer, in welke hij zich beweegt, ruimer en hooger
is . - Wanneer wij nu naar die grond(lellingen oordeelen, aan wiens handelwijze zullen wij dan de voorkeur
geven ? P E S T A L o z; z I, door aan arme kinderen eene
befchaafde en min of meer verfijnde opvoeding to geven, verheft hen boven hunnen (land . Maar, bekomen
zij tevens de middelen, om zich in dien min lagen (land
to handhaven? Enkele, voorzeker, kunnen die vinden
in eene zeldzame mate van voortreffelijke zielsvermo .
gens, door welke zij, om zoo to fpreken, bet noodlot
dwingen, en •zich eenen weg door dit leven banen zullen ; maar van alle is zulks niet to verwachten . Verre
de meeste zullen, in tegendeel, zeer verlegen flaan,
wanner zlj , der ruwere en minder gemakkeliijke levenswij •
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w :i ze ontwet#d, en voor zwaren (*) ligchamelijken arbeid ongefchikt, zich opdrsns zien blootgeiteld aan de
flingeringen dezbr wereld ; want eigene, inwendige kracht,
om ,zich flaande to houden,moet bun alsdan ontbreken .
F ELLEN B E R G, daarentegen, vormt fterk~, welgefpierde handwerkslieden, die zich in elken leeftDd en bij
elke lotverwisfeling een eerlijk fluk broods zullen kunuen verfchaffen . De verftandelijke en zedelbke opvoeding, met welke zij bevoorregt worden, waarborgt bun
die doorgaande weltevredenheid en zelfvoldoening, dat
levensgenot, hetwelk genoegzaam is om gelukkig to
maken dengenen , die bet zich weet to verfchaffen ;
terwljl hunue welgeoefende en krachtige armen hen, ten
aanzien van de behoeften des ligchaams, buiten zorgen
ftellen . -- Nog zoude men de meening van r E S T AL o z z i over dit onderwerp . van eenen anderen kant
kunnen beftrijden . Want, indien de Pmdagoog gee .
nen grondregel (principium) tot bafis zijner handelwijze
mag aannemen, dan dien, van welken hij wenfchen
moet, dat dezelve algemeen worde ; ja wanneer hij den •
zelven reeds theoretisch als zoodanig behoort to befchouwen en to beoordeelen ,
zoo dringt zich bier
onwillekeurig de vraag op : wat er wel van de maat •
fchappelijke inrigtingen worden zoude, indien het ons
vrijltond, zoo willekeurig geheele flanden uit dezelve
weg to nemen ? Toen ik aan P EST A L O z z I deze bedenking maakte, gaf hij mij alleen ten antwoord : , Daar„ aan floor ik mij niet ; want ik weet, dat ik niet alle
„ behoeftigen onder mijn dak nemen kan : diegene
„ echter, welke de Hemel in mijne armen werpt, moet
„ ik aannemen, en naar mijn beste vermogen opvoeden
„ en
(*~ Ik zeg, zware arbeid ; want de huisfelijke bezigheden
moeten 4e kweeketingen, geheel zonder bedienden, zelve
verrigten ; doch dezelve kunnen meer als uitfpanningen dan
als getlrenge arbeid befchouwd worden, en zijn dus ongenoegzaam , om de jonge Iieden door eigenlijk gezegden hpndenarbeid hun ballaau to leeren vinden .
S4
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„ en onderwijzen, even zoo goed als hen, welke miJ

„ daarvoor fchadeloos fteiletr ." Een autwoord, dat,
}Foe menschlievend ook, den theoretifchen Pcedagoog
gewis niet bevredigt . - Laat mij bier ook aanmerken,
(rat de beroemde Dichter en Ridder F A L C K , te Weimar, die mede door zijne armenverzorging zoo grooten
lof verdient, en voorzeker niet minder menschlievend
en met geene mindere geestdrift dan P E s T A L 0 Z Z .1
voor de onderhavige zaak is ingenomen, in dezen met
F ELLEN B ERG volkomen overeenftemt . (*)
Mag deze geringe fchets flechts dienen ter nadere
l ekendmaking van eenen man en zljne bedrijven, welke
Gene zoo naauwe betrekking hebben op de allerbelangrijkfce der menfchelijke zaken ; de zaak, aan welke 1k
mij onbepaaldelijk gewijd heb : dan reeds zal een voornaam gedeelte van bet doel van deze mijne bemoeijing
bereikt zljn .
(*) Door die verflag- de Fellenbergfehe, geenszins de Pest* .
le zifche geflichten ten onderwerpe heeft, zoo wordt de Armen-inrigting des laatflen bier fieehts van ter zijne range .
roerd . Had ik mtJ voorgefleld, dezelve mede eenigzins vol.
ledig, to behandelen, dan zoude ik voorzeker eene merkwaardige bijzonderheid niet flilzwijgend zijn voorbijgegaan ; to
weten : de zamenwoning der jonge lieden van beide kunnen .
jongens en meisjes worden bier, onder herzel'fde dak, gomeenfchappelijk opgevoed, en zijn den ganfchen dog, in de
fehool, son tafel en in de uitfpanningen, bij en met elksa.
der. Voorwaar l eene dergelijke vereeniging der beide ge .
flachten was mij nog niet voorgekomen . Ook kan ik mij
niet weathouden, eenen volkomen' afkeer van dezelve to betnigen ; door ik die, no rijpe overweging, blijf befchouwen
als onwelvoegelijk, nadeelig voor de fludien , gevaarlijk voor
de gaede zeden, en dus llrijdig met de voornaamfte grond .
regelen sent gezonde opvoedkunde,
KOEPOKKEN v66I< J NN$It .
Esai portique fur
11 v M r. 0 3. D T verhaalt, in zijn .(
la

XOEPOEiER

v66R

JLNNER .
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is Ro aume de la nnavelie Espagne , dal de lnwoners

derCordilligres aan een dergelijk uitflag onderhevig zijn,
betwelk den grooten Weldoener des Menschdoms,
J K N N E It aanieiding gegeven heeft, om de beveiligende kracht der Koepokken to leeren kennen . De Neger.
llaaf van zekeren Markies D E V A L L E- U M B R o SO
wend ingeent met koepokftof, door de weldadige zorg
van bet Spaansch Gouvernement uit bet Moederland
naar dmerika overgebragt . De kunstbewerking liep
bij hem vruchteloos af ; en, onderrigt zijnde van betgene men met hem voorhad , verzekerde hij , dat hem
zulks niet verwonderde , want dat hlj , in bet gebergte
de koeijen melkende, een uitflag gehad had, hetweik
alien, die hetzelve kregen, beveiligde moor de kinder .
ziekte . Dit bleek, bij nader onderzoek, inderdaad bet
geval to zijn .
Zoo verzekert ook de Engelfche Conful w . B s v •
C E , to .dushire, dat under een' zekeren herdersffain
in Perzii, Eliants genaamd, een uitflag, gelijk aait de
koepokken, en insgelijks volkomen voor de kinderziek,4
to beveiligende, seer gemeen is . Zij kriigen het van de
fcbapen , wanneer die met zweren aan de uijers behebt
zijn
; zelden van de koeijen, welke daar to lande wetg nig gemolken , maar alleen als lastdieren gebrufkt worden .
In 1765 deelden SUTTON en F A W s T E R, Heel•
meesters to Lonm'en, (de eerffe ook order ons its een
der eerffe vooritanders der gewone Inenting bekend)
aan de Koninklijke Maatfchappij to Linden mede, dat
vele menfchen, die eene uitflagziekte, veroorzaakt door
zweren aan de uijers der koeijen, gehad hadden, oni
vatbaar voor de inenting der ki-nderziekte wa en . E'dt
zekere N ASH, in Devonshire, entte reeds toen zij'neat
zoon en vele andere kinderen in met koepokltof . Lang
vddr dieh tijd was bet beveiligend vermogen der koe .
pokken bekend ih flol/lein. en ,7atland. (Z. J . F .
K R A U S s, the Schutzpocken Impfung, Neurehb . r$2o.)
En, in weerwil van dit alles, bleef die febat tot tier
laatst der vorige Eeuw voor Europa verbrgen ! Een
S 5
nieuw
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KO POKKEN

vddit

JENNER.

nieuw bewijs, dat het niet ieder, dat het llechts een
meer dan gewoon man gegeven is, de waarde eener
zaak to befeffen en aan bet publiek to doen befeffen .
J. V.

OOR&PRONG VAN DEN TITKL, MEDICFNIE DOCTOR .

D

e ti el van Medicine Doctor fchijnt bet eerst in de
isde Eeuw, door de beroemde School van Salerno,
aan diegene, welke door haar tot het uitoetenen der

Geneeskunst werden toegelaten, gegeven to zijn ge.
weest. V66r then tijd werd dezelve alleen door hen,

die als Leeraren onderwijs gaven, gedragen . -- De op .
rigting der Akademie of Hoogefchool to Napels, door
den. Duitjchen Keizer F R E D E R I K II , heeft waarfchiju .

lijk aanleiding tot deze nieuwe titulatuur der Genees .
meesters gegeven . De Keizer had aan de Hoogleeraren
in de Geneeskunde aan zijne nieuweHoogefchool, zoo .
wel als aan die der reeds toen voorlang bellaande School
van Salerno, bet regt opgedragen, om de Studenten in

de Geneeskunst to e amindren, wanneer zij zich eerst
drie jaren op de voorbereidende, letterkundige en wijs-

geerige, vijf jaren op de geneeskundige wetenfchappen
Sadden toegelegd, en daarenboven 66nn jaar, onder op-

zigt van een bekwaam Geneesheer, de kunst hadden
uitgeoefend. Zij verkregen dan pie vrijheid ter kunst .

licentia artem e ercendi, en werden dusLieentiaten . Die van Salerno, zich wegens de oudheid en
oefening,

beroemdheid hanner School een hooger regt toeken .
nende, voegden bij de vrijheid van kunstoefening het
regt van onderwijzen, en verhieven dus hunne kwee-

Doctores .

In Duitschland
,
is die titel in de 14de Eeuw in de tegenwoordige beteekenis, in zwang gekomen . - Verge] . Commentar . ds
kelingen tot den rang van

reb. in fc. natur. et medic . gest . XXXZII . 543 •
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Mijnheer en Vriendl

» i e refit beklaagc gij u , indien her anders beklag waardig is,
„ dot ik hoe fangs hoe trager word, om eenige bijdragen tot
„ uw Maandwerk to leveren . De ondervinding, hoe gereede
„ lijk mqn gevoigtrekkingen maakt en gislngen vormt, dik .
„ werf even ongegrond als onaangenaam, is misfchien geene
„ der minlie redenen voor doze vertraging. Gij begrijpt dus
„ ligtelijk, hoe weinig her er naar geiijke, dot ik mU bij eeu
„ ander foorrgelijk TijdfchriFt, als medearbeider, zou ver„ bonden hebben. Neen, Vriend! van wien mijner naamge .
~, noocen dit gelden moge, geenszins van mij .
,, Om intusfchen uwen vereerenden drang niet met on„ heuschheid to beantwoorden , zend ik hiernevens een bags„ telletje, dot, in alien gevalle, geene ergere befchuldiging
„ kin ondergaan, dan die van laf to zijn ; lets, dot ook vats
„ de geestiglie werken wel eens gesegd is, en waarna bet
,, nog altijd hoogere bef)islng vordert, of de fpijs dan of
„ de eter fmakeloos zij .
„ Onder minzameu groet teeken ik mij its
„ Amfi'erdam,
4 April, I82o ."

Uw' dienst , Dienaar en Vriend
N. S ."

EEN KLEIN VISCHJF EEN ZOET VISC11JE!

Boerlig Verhaal.
Ifte Hoofdftuk.

A.an

her huis van den nijveren PIETER noo mAN was
eene beweging en drnkte, waarvan de oude buurvrouw, die
her bovendeel des huizes bewoonde en zeer uieuwsgierig viel,
in her gebeel geen denkbeeld kon maken . Zij was wel gaarne naar beneden gegaan, en had eene of andere boodfchap
verzonnen, om vervolgens een praatje to maken, en zoo aeh .
zer her geheim to kolnen ; maar, onlangs overtuigd zijnde
van even gaarne wit nieuws to vertellen als to hooren, Jets, dot op zich zelf toch zeer natuurlijk en zeer Chrisre .
lljk was, meende zij, - was zij daarover door de jongedochter beneden een weinig bits saugefproken , en zelfs door
een'
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een' enkelen bascoon van den ouden man, die zich , om to
beter to flemmen, bij eene air en tenor voegde, vrij hartig
bedreigd en verfchrikt .
Er zat dus wet niet anders op, dan
luisteren ; en dit deed zij ook zeer crotiw . Met bet oor op
den vloer, lag zij in eene vrij ongemakkelljke hooding, ver,

feheidene minften long, onbewegelijk . Doch zij hoorde niets
dan een verward gejubel
gejubel evenwel . . . . dus was
goeds, en wet hijzonder goeds : want her was boar geenszins
onbekend, dot de menfchen, in bet algemeen, wet van ten
klein ongelukje, maar niec om een klein fortuintje, gewoon
zljn, zoo Idide to roepen .

Na - zal misfebien menige goede ziel denked , dot der vrome
vrouw, bij deze ontdekking, gelijk men zegt, een (teen van
bet hart vie) . „ Her is dan ten minfle, God dank, geen on.

geluk I'' roept weiligt zulk een goedhattig wezen, zetfs bij
bet lezen dezer gefchiedenis. Doch bunrvrouw was zulk een
week fchepi'el niet . Her was in bet geheel geene ongerust.
held, maar wet kllnkklare nieowsgierigheid, indien lciet zelff
lets ergets geweest, die haar bet oor zoo wezenlljk en zoo

dicp had doen neigen , als wij reeds verkondigden . Om bet
moor regtuic to zeggen : zij word nu nog veet nieuwagieri .

ger, wezenlijk onruscg ; en bet mogt dan kosten, war bet
wilde, zii moest er been . Zij zoc'r.t hare oude voddekast (ivij
weten niet regt, of hiermede haar hoofd of hare fpijskamet
en pottenbank bedoeld words) eens ter dege door, om to
zien , war boodfchap er gemaakc kon worden . En ftraks ging
her, flof ! foil de trappen af.
» Buurvrouw I och, ik ben zoo verlegen I ik moet mij ze.
ker verilapen hebben:r' Onder deze woorden , door den fraai .

lien fnuiflueus (de oude kokette wilde zeker Met weten, dot
zij hare tanden kwijt was ; daarom fpsarde zij den mond) al
trembldrende vooftgebragt, rukte zij , Iangzaam en be.

fchtootud, bet voorhuis door, de kamer in . Doch her ove .
rice barer aanfpraak bleef in den fleck - niet , zoo als zij
wet vreesde, door her onverwachte opbreken eener vijande.
lUke magt, om hut to begtoeten met den donder van wet .
verdientie fcheidwoorden . Ouch peen, zij had die trees k a

nen fparen, en bad re zeker gefpaard, indien haar de men,
fcberrjke natuur 1Iethcs half tot) bekend vas de goede, att
van de kwade zijde urns geweest . Eea vrottjk, beweldadigd,

getukitlg hart kept welnig vifandfehep .

Hdt taunt, veeleer,
elk
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elk to gemoet, klopt hem, als ware bet, bljjde tegen, deelt

zich nan hem mede, en wenscht alleen, dat men, op zijne
beurt, deel neme in den ondervonden' zegen . flit was bier
volkomen bet geval . „ He, buurvrouwl kom eens piert
goeden inorgenl hebt gij bet al gehoord?
"
Dan, deze mededeeling , die over bet geheet groote over .
eenkomst bad met de vorming der rivieren op her gebergte :
een dikke groom wentelt zich met kracht voorwaarcs , tel .
kens ontrust, maar daarna wedr verdikt en veriterkt door inval .
lende firoomen en itroompjes, gezamenlijk neder[fortende op do
harde, puntige rots, van waar bet vocht in fchuim en bellea
(in uitroepingen en herhalingen) verftuifc ; -- deze mededee.
liug, dan, is door geene kunsc na to bootfen, veelmin, ont
hare zonderlinge vlugheid, in eenig geheugen to bewaren . De
lezer zal zich dus tevreden moeten bouden, dat wij do

flotfom, bet wezen des verhaals, op onze wijze mededeelen .
Dit, nu, gefchiedt in bet volgende
IIde Hoofdftuk .
,, Moeder! Moeder 1 " dus hoof H E N D R I K, een knaap
van veertien of vijftien jaren, huis en woonkamer binnen .
Hij was buiten adem geloopen, en, hoe vele moeite hjj ook

deed, er wilde vooreerst niets meer dan : „ Moeder 1 Moe .
der! " nit . Zijne zuster, eene puntige meld van even negea .
Lien, die hem kende, en met reden vermoedde, dat de zaak
niet zoo veel zou om bet lijf hebben, gaf hem dit een we! .
nig onvriendelijk, half fpottende, half berispende, to kennen.
En nu maakce de jongman zich boos, en Meld eene kleine,
maar regt warme en, zoo bet fcheen, welgemeende tofrede
op de neuswijsheid enz . zijner lieve zuster . „ Nh, wat is
b,et dan`! " was intusfehen bet eenige antwoord der laatite,
bij wie, als cell regtfchapen vrouwelijk hart, de nieuivsgle.
righeid ruim zoo opwekkelijk was als de toorn en gramfchap .

De jongen, van zijnen kant, had haar wel gaarne geitraft,
met nu geen woord van de zaak to fpreken . I3ij dreigde dit

iaderdaad. Doch, moeder was er immers bij ; die had geene
en ook - de zaak was to belangrijk ; hij ton ze

Ichuld,

uiet verzwijgen ; deed ho bet al, zoo kwam er ifraks eeu on4w , en beroofde hem van bet genoegen, de eertte boodfchap

per to zjjn. In het kort, zoodra 1IU, van de nieuwe en
nut.
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nutteloofe vermoeijenis , wedr op zijn verhaal genomen was,
kwam het er nit .
Hij was bij den Collecteur langa gekomen, waar vader on .
langs een lot in de loterij genomen had ; daar had hij een
aantal menfchen vdor de dear zien flaan : de honderd duizend
gulden was er gevallen ; nu was hij doorgedrongen, en bij mogt flerven, bet was vaders nommer . -- Wat dit ver.
bawl voor eene werking deed, kunnen wij den lezer gerust
overlaten to beoordeelen . Men geloofde bet natuurlijk nog
zoo fpoedig niet . Er ontflond op nieuws, bij wijze van
Epifode, een kleine twist tusfchen die lieben Cefchwister.
(Het is jammer, dat wij hiervoor geen woord hebben . Kon.
den wjj bet er nog maar mede maken als met Ceflfigel, waarvoor wij gevogelte zeggen . Meer gtbroerte zelfs zweemt at
to veel near gebreed.) Dan, H E I N was zoo zeker van zijn
iluk, - hij had de getallen zetfs in zijn !roofd, van bet
eene No . zoowel als van bet andere, dat men - bet was,
bovendien, zulk een aangenaam nieuws - ten laatfle wel
gelooven moest.
Vader was niet to huts ; men wist ook niet, waar hij was,
en bet duurde ecn' geruimen tijd, eer hij opdaagde . Onder.
tusfchen gaven zich moeder en kinders aan de onbeperktfte
vreugde over . Al fpoedig teeg men aan het plannenmaken .
En bet moederhart was met bet meisjeshart van ddn gevoe .
len omtrent bet eerfle voorwerp, waarop deze gezegende
uitkomst moest betrekkelijk gemaakt worden . G It I E TJ E
wilde graag trouwen . Zij was bet 21 federt jaar en dag eens
met een' jongman, op wien riemand fees to zeggen of to
pretenddren - maar die ongelukkig, op zijne beurt, ook over
niemand iets to zeggen of van hem to vorderen had . En als
bediende, met eigene hauden , was er weinig kans, orn bet
lieve brood, en zoo vele andere lieve dingen, in burgerlijke
ordentelijkheid to winnen . Alehans , vader wilde van geen
buwelijk hooren, zoo lang zij geene affaire hadden ; en hij
self beklaagde zich, dat zijne armen to kort waren, om hem
daarin to zetten . Doch nu, begrepen moeder en docbter, was
dat voorwendfel vervallen ; hij bad thans, ineens, sulk een'
fcbeut gekregen, dat bij de wereld kon omvademen, en , *t
z$t JOZEV in den diepflen put, (van fchuiden b. v.) zich
ligtelijk op den hoogilen toren plaatfen . Drs, hetgene zij
vorderden, was eene kleilnigheid, on derbalve : . .a . .
Het

IN
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Het is niet to zeggen, hoe blijde de goede menfehen wt .
ren! G R IE T J E zou wet uit haar vel gefprongen zijn, en
moeder (die er, trouwens , meer reden toe had , want bet
begon mooi to rimpelen) niet minder . Tien affaires werden
no elkander opgenoemd, en even zoo veel, of nog meer,
huizen uitgezocht ; de meubels, de bruidskleeren verkozen,
en her een en ander al telkens kostelijker en kostelijker, tot
zij, ten laarfte, zelve niet meet wisten hoe of wit, en, uic
onkunde van hetgene niet alleen bij honderd duizend gulden, moor ook bij elkander voegt, de wonderlijkfte compo .
ficies to zamen bragten . H t i ra luisterde met wijden mond
naar al deze vreugdevolle wonderen, of mengde er zich on.
der, en fprak dus natuurlijk ook at eens van hetgene hi]
doen en koopen en worden zou of wilde . Nu en dan zelfs
fpraken de beide jonge lieden, of wet alle drie tegelijk ; en
don verhieven zich de flemmen at gaandeweg booger, totdat
zij in een' luiden vreugdekreec eindigden .
Was bet wonder, dat buurvrouw dit getuid de matig dilute
zoldering had hooren doordringen ; dat bet hare aandachtige
flilte verbrak , en hare voeten (de kruk er onder begrepen)
tot bet geruchc had gekeerd? Zij hoorde met verbazing, be .
dekce de vlagen van wangunst, die haar telkens beftormden,
gelijk een podragist de aanvallen zijner pijn, onder e clamaties en bewegingen met hand en oog, en toonde hare deel .
neming in de vrolijke ontwerpen met eenen zoo liefeiijkess
lach, als ooit f:hilder op bet aangezigt van een' of anderen
verfcholen' duivel teekende. Nu kwam ook vader to buns,
en met hem begint bet
hide Hoofdftuk.
Het vertellen is toch een ongemakkelijk ding. Zijn de
dingen heel natuurlijk, dan roept men u toe : Nu, dat fpreekt
van zelf ; dat behoeft gij ons niet to zeggen ; dat weten
wij at . Zkjn ze, dearentegen , wit vreemd, dan fchudc men
bet hoofd ; don gelooft men u niet , of vindt bet althens
zeer onwaarfchijnli}k. Meat, Mijneheeren, zoo ik na bet
waarfchijnlijke weglaat, omdac gij dit wet raden kunt, en
bet onwaarfchijntijke overlie, omdat gij bet niet verkiest to
getooven, den heb ik weinig of niets meet to vertellen ; en
wij •z itten bij malkaar, of van malkaar, op zijn best, met
ee '
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eee,' massd vo1 tanden .

Komaan dan,

om to daeu zien, 'dat

1k nog lets meer, dot ik ook eene tong in den mond heb,
en or tusfchsnbeide zelfs nog wel lets anders in wench
to bebben, zoo zal ik mij boven de vooroordeelen maar
wedr moeten verheffeu, en vertellen, wat van zelf fpreekt,
en wat geenszius van zelf fpreekt, gerustelijk door elkander .
Er ging dan .-- dit behoeft geene melding - een nieuwe
en verfterkte vreugdekreet op ,

zoodra de man verfcheen .
liiet bleek terftond, dst bij nog niets van de zaak wist . HO
fchrikte van bet alarm , van de tijding zelve ; en, zoo Week
ala een doek, beweerde hij, op cen' verlegen' coon, dot bet
Wet waar, Wet mogelijk was . Meer was er niet noodig,

om alien gelijkelijlr to doen fchreeuwen, dot zij bet zeker
moisten, dot zlj bet gezien hadden, dot H E I N zelf bij den
C.ollecteur geweest was . Hij moest dan wel son zijn geluk
gelooven . De bedenkingen, die nog tegen hetzelve pleitten
in zijn binnenfle, waagden bet niet naar buiten to komen .

Hij zelf fmoorde ze, inderdaad, veel liever, en gaf zich me .
de aan de vreugde over. - Hij was, om de waarheid to
zeggen, sea pals , niet in dien zin , dot hij alles door hals en
keel lapte, ook niet in dien, in welken de vrouwen zich

dezen titel wel eens toeeigenen, dot bet hoofd er op drasit ;
hij was immers zeif bet hoofd . . . . maar in dien, dot hij ei.
genlijk geen hoofd had . Hi} wist dit evenwel niet ; want
site blinden hebben dit met elkander gemeen, dot zij zelve
bun gebrek niet zien, en, wat anderen ook onbefcheiden genoeg mogen zijn bun fomtijds Moor to zuchten, met bun
deel zeer wel tevreden zijn .
Hij wist bet dan niet ; maar

begreep, in tegendeel, alle mogelijke vereischten tot eenen
gefchikten leidsman voor vele anderen to bezitten . Daarom
gebood hij in zijn huffs als oppermagtig beer. Wat bij wilde,
maest gefchieten ; en bet was dikwijls genoeg voor hem, to
weten, dot een ander bet v6dr hem gewild had, om bet nn
niet to willen . Ja, deze huisfelijke kring, met nog een'
knecht en een' jongen, die hem in zijne zaak bijftonden,

was hem eigenlijk veei to klein, om dasrover don boas to

fpelen. Altijd liepen zijne gedschten or over, ow zich nit
to breiden, om hooger-op to komen, om eene een duder

man to worden . En bet was vooral ook met dit oogmerk,,
dat bL Rich onlangs, voor bet eerst van zijn leven, (zijne

mot-
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moeder had hem aitijd gezegd, dat fpelen zonde was) in Js
loterij had begeven.
Zoodra de ziel dan bet gelosf geflikt had , moest hij ook
in de voile zaligheid deelen, die moeder en dochter vervulde . „ Na trouwen j o z E F en ik to Mel nog . Vader, gij
moest zien, dot gij then winkel voor ons kreegt . Of anders
moest gij hem eeue portie in zijn ooms affaire koopen, en
dan konden wij hierover in den Molen wonen, of in eeu ander mooijer huis," Op deze ongepaste wijze, had zij de
onvoorzigtigheid, hem harer moeders en hare ontwerpen als
gefneden brood voor to leggen, dat hij flechts to nuttigen
had . „ Hond op Marl " was bet autwoord, „ dear komt
uiemendal van. Ben jelni wel mel , dot ik mijne dochter aan
zoo een' kalen jakhals zou geven? Zijn ooms affairel ja,
eene fchoone affaire, om er mija kostelijke geld in to flekent
Neen, neen, meisje ; met honderd duizend gulden legt een
verllandig man bet wat hooger aan. Gij geeft den jongen
vandaag nog den zak , of ik verklaar u basterd van al mine
fehatren ."
De Philistijnen, die rich met s I M S O N vrolijk maakien,
en eensklaps merkten, hoe deze blindeman bun bet ganfehe .
dak flond op bet hoofd to halen, kunnen naauwelijks meet
gefchrikt hebben, dan deze vrouwen (vooral c R T E T j E) ,
toen de blinde F L U T v s , die eerst zoo vrolijk laehte, eensW aps zulke vervaarlijke gezigten trok . Om zulk eene grit
van wader hadden zij in bet geheel niet gedaeht . Moeder,
daarentegen, die bet zeefehip kende, waarmede zfj hot ]love
leven nu federt twintig jeer doorworilelde, zocht bet ter .
flond met zachtheid to doen wenden . Moor, bet luisterde
nergens naar. Het oude vel van de b©venwoning ; dot nog
een oogenblik post vatte, liet niet no, terfond olie in do
op(laande vlam to werpen i „ Buurman had, inderdaad, ge .
lijk J o z E s was geen portuut voor zulk en nleicje, eeu.
maal erfgeuame van eene halve ton en meer ." In din woord,
bet duurde geen Lien minuten, of de hevigfte ruzie deed bet
bull van geraas wedrgalmen - geen uur, of de helft van
bet huisgezin verwenschte de gebeele honderd duizen4 . De
man liep uit, met oogmerk oui bet verhitte hoofd seas ter
dege in den drank cc baden ; de vrouw fehreide regt hartetij.
ate en fmartelijke tranen over de gelloorde muwerpan, den
gefloorden vrede, bet gefloorde huisfel* geluk, en sl do
IWzNGELW, 1390 . NO . 6.
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verdere verftoringen, die hot ellendige geld , ten aanzien van
haars mans gedrag, en ten aanzien van boar eigen hartsgeluk ,
deels al aangerigt had , deels nog aanrigten zou . Hoe bet
met de dochter bbd, valt Mgt to gisfen . zij kende haren
wader. Zij wise, hoe zeer h€j op zijn tarok fond ; en ook,
hoe hooghartig hij was . Helaas! de zaak hater liefde had
nooit hopeloozer geflaan . Zalk eene (mart, no zulk eerie
vreugde! Neen waarlijk, de Philistijnen waren er, naar bear
oordeel, veel beter aan : die raakren met den febrik zoo ter.
fond in bet graf. En G R I E T J E riep in wanhoop nit, ja
meende bet ook met haar geheele hart : „ Ach, was ik moor
dood!" Het is evenwel goed, dat de dood wijzer is dan
wij, en zoo mast p ons roepen niet komt . Want, de vs.
ddr keert, onverwacht, wedrom ; en wat omkeer hiermede
in de geheele zaak gepaard ging, zullen wij zien in bet
IVde Hoofdftuk .
„ Door bebben wij bet nu al! Heb ik bet niet gezeid? Uw
heele gefchreeuw heeft geen' duit out bet lijf. En dot moest
men mij dan ook nog opirijden! We!, her was immers onmogelijk : want lit had er niet Ineer dan een zestiendeeltje in .
Kijk, zoo dom ben je, dot je dot niet eens weet, dot er op
een zestientje geen bonderd duizend gulden vallen kan ."
Dus kwam de man, al grommende en prekende, we6rom .
Hij was flier einig uic zijn bumeur, en , zoo bet fcheen,
door fchaamte of vrees alleen weer zoo fpoedig near huis
gejeagd .
,, Is bet niet waar? Hebben wij de honderd duizend golden uiet?" dus riep hem zijne dochter, terfiond verheugd,
tegen . ,, Is bet niet waar? Zijn wij niet rijk geworden?"
riep, niet min verbaasd dan verfloord, de jonge kuaap, en
zou er nog meet bijgevoegd hebben, zoo nier des vaders
brommend : ,, Neen, zeg 1k u, neen !" den vloed zijner re.
denen getluit had . Moeder hing tusfehenbeide ; zij meentte
thans to moeten begrijpen, dot bet sales gekheid was, en'
nu fcheen bet boar Loch ruim zoo goed, met bet geld verlegen to zijn, als er om . G R i E T j E kon dan evenwel niet
trouwen ; men flak weer in de oude zwarigheid die, in al.
len gevalle, nog ruim zoo moeijelijk vie! op to ruimen, als
de m1euwe. De -mooije uuizen en meat elen en kleeren, eertt
Tout
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voor dochter, mast daarna toch ook voor bet eigen gezin en
de eigene onvergetelijke perfoon, in (Bite beflemd, zweefden
haar nogmeals , al retirdrende, voor den geest . En : ,, Kijk t"
zeide zij up eenen twb felachtigen , mismoedigen toon . Br
lag eene geheele flich~elijke befchonwing van bet b edriegelij.
k e der wereld ih dit kijk opgefoten .
Het huisgezin vertoonde thaws vrij eigenaardig eenetr don .
derachtigen hemel : flit, maar fomber, en men weet Men
wat doende verwachten, met tegen elkander in werkende,
deels geheel zwarce, deels hoog en ongelijlt gekteurde wol .
ken . Ook G R I ET J E begon echter wear meet en meer to
betrekken in bet gelaat . Zij f mpatizeerde met moeder, et:
dacht waarfchijnlijk ook reeds in flilte : „ Als ik hem na
toch niec krijgen kan, dan ware bet evenwet mar beter ge .
weest, ten mintie al dat andere moois niec mede to misfen ."
Bet was met haar, als met iemaud, die in de diepte gevat .
len is : zekere verandering van porcie doet hem voor bet
oogenblik pleizier ; maar al fpoedig bemerkt hij , flecbts van
kwaad tot erger geraakt to zijn .
Eindeiijk kwam er bezoek van een' Amend ; en met dezeri
verauderde weer bet ganfche tooneel en de gedaante der za .
ken . De guile biijdfchap lag hem op bet gelaat ; hij wensth .
te vader a o o I M A v en bet huisgezin , met hartelijkheid en
vuur, geluk. Het gezigt van den eerfleu took hierbij wmr .
lift op ; hij dankte opregt, den vriend de hand f"chuddende.
De anderen wisten niet , hoe zij bet hadden - zij wilden wet
gaarne, mate darfden of konden misfchien zoo fpoedig Diet
vragen . De vreemde was hun voor. ,, Wit fatan," zeide
hij, ,, rijdt jelui? III dacht, dat 1k den heeten boel in op
itand zou vinden, van vreugde niet wetende, wat to doers .
Ik had bijna mijne verfchimmelde dansfchoenen wear nit den
boek geheald, om met de aan(}aande braid nog eens eerie
frisfche flikker to flaan . En ze flaat bij atijne ziel, zoo
goed ass de rest, of ge alien met eene fchepenkennis op je
bakkes gelagen wears . Zeg me reis : witde je misrehien nag
seer dan bet heogile lot? Spot bet je ligt, dat vader maar
een zestiende genamen heeft? Moest je inddns rijk wezen?
Bet is evenwel nog al een aardig £ommetje, zou ik deuken,
vjf k zes duizend gulden contatu ; en altrans genoeg, am v
pit de veriegenheid to redden, dear ge siij taatst gezsmeslijk met zoo voel bekieg van fprsakt . Own* n I K t vtttagt

290

ZEN BLEIN VISCHJE EEN ZOET VISCHJEI

lmmers geen' duit meer dan f2ooo, am den jongen in zijne

zaak to nemen ; en dan zijn ze geholpen, dat zeg ik je .
Kom, meisje! ik zie bet at, jij bent bet met mij eens! Geef
maar eens een' barrel, en laten wij drinkers op bet goed

fucces ."
Deze aanfpraak deed, inderdaad, eene verwonderlijke wer.
king. Trouwens, zij leerde zoowel its zij ftichtte en troost-

te. Men heeft D E M o S T H E N E s en die beeren wel eens bij
den dander vergeleken ; moor onze man bad meer overeen.
komst met den weldadigen wind, die de donderbuijen nit elkander jaagr, en de gebeele lucht doer opklaren . En dic is,
dunks mij , meer en beter.
Onze lezers zullen nu ook 21 begrijpen, hoe de zaak ei-

genlijk zat. Onkunde, misverfrand en voorbarige vreugde
hadden veroorzaakt, dat men op de winst van een geheel
lot rekende, terwijl bet flechts een klein gedeelte daarvatl
was. Indien wij ons evenwel niet bedriegen, dan was bet
getukkig voor de goede lieden , dat flechts een misverftand

ben, voor een oogenblik, zoo rijk maakte, en ben, ja boven, moor toch altijd nit , hunuen fland rukte. De tijdlge
aan'komst van den vriend bewerkte, dat er van de oogenblikkelijke bedwelming, en den daarait el terftond gerezen' twist,
geen kwaad , en zelfs geen fpoor overbleef. Vader was te .

vreden, dat bet geld ten deele tot voornoemde einde zou
befteed worden . Dochter fnelde been, am den geliefde deze
goede tijding to brengen . Moeder was, op aTlerlei wijze ,
in hear' rchik. En HEIN was maar blijde, dat hij ten minfte
niet misgezien had, en dat bet evenwel inderdaad vaders
lot was, waarop de hoogite prijs was gevallen .
Toen men, vervolgens, onder een pijpje, bet geheete ge .
vat ophaalde, en er zich, door een borreltje opgewonden,
over vrolijk maakte, deed de verftandige vriend bun almede
opmerken, dat at to groote en onverwacbte rijkdom niet eens

goed was ; en hierop bouwde hij vervolgens eene vermaning
tegen de fpeelzucht, die anders, door zulk een fpoedig ge .
luk, maar at to ligt kon opgewekt, en in de gevolgen veel
fchadelijker warden, dan bet behaalde prljsje winst aanbragt,
,, Doe jIj ," zeide hij , „ its een verftandig man, en hand,
wit je bebt ! Last je niet beleuteren , am ooit wedr in bet
ding to doen! Je hebt je fortuin weg . Zalig zijtl de bezit.

tersl En - een Vein vischje een zoet vischje ."
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Ondertusfchen bad buurvrouw van hierboven pligtmatig ge.
zorgd voor de verbreiding van bet groote nieuws , en wel
inzonderheid van deszelfs troostrijke zijde voor alle eigen .
lievende en wangunflige harten . „ Daar waren de Boo-1.
M A N N EN
zoo inddns fchatk fchatrijk geworden.
Maar,
daar zag men nu ook, dat bet geld geen' zegen aanbragt ; in .
zonderheid, wanneer men er op die wtjze aan kwam . Het
was daar een ]even , eene ruzie , een gevloek en een verwenfchen van elkander, en zelfs van bet geld ! ! ! De dochter
wilde met geweld trouwen - zij moest zekerlijk in de kraam
(tusfchen ons gezegd, bier was Been woord waar aan)
maar de vader werd reeds zoodanig door den hoogmoedsdui .
vel bezeten, dat hij er in bet geheel niet van hooren wilde .
Nu, men behoefde niet to vrrgen, of de Booze in zulke
dingen ook de hand had . Het zou hair nfet verwonderen,
als er binnen kort moord en doodflag nit ontflond. Zij wilde
maar, dat zij bet huts goedfchiks verlaten kon, om niet op
de eene of andere wijze mede in den gruwel om to komen ;'
Ingevolge deze geruchten, door getrouwe fatelliten van
bet onheilsgeflarnte al gaandeweg vermeerderd en verbeterd,
flond de gebeele buurr in verbazende en vreesfelijke ver .
wachting naar de ijsfelijke dingen, die daar komen zoudea
uit dit huis der verwerping, toes bet eensflags, van heinde
en veer, vol itroomde van vrolijke gelukwenfchers , de gui .
le, ongekunflelde vreugde nit al deszelfs deuren en venffera
flraalde, bet huwelijk der dochter in roude, burgerlijke een .
voudigheid werd gevierd, en, in din woord, alien zagen,
dat men hen deerlijk bij den neus gehad , en de goede lieden fchandelijk gelasterd had . Velen werden hierover geweldig boos . Zij wisten trouwens niet, dat er, in dit geval,
nog zoo veel grond voor bet uitgeltrooide bad beflaan ; dat
bet kind, bij deszelfs eerfte komst ter wereld, wel geen
ezelshoofd, maar toch verbazend groote ooren gehad had.
,} Ioeder T E U T A raakte dus geweldig in den kijker, en was,
binnen kort, naauwelijks meer veilig voor de jongens in do
buurt . Nu, de gedurige vreugde beneden haar (fchoon zij
zich daarbij kon voorftellen , dat ze de aardfche ijdelbeid
onder den voet trapte, en trad op de baflisken - dit lsattte
volgens haar eigen zeggen) hinderde Loch laaar vrome hart ;
en zoo maakte zij, ter goeder ure, ruimte voor de jonge
T 3
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lieden, die voortaan bij en van vader en moeder, in eendragt
en bulsfelijk geluk, vergenoegde dagen feten .

BET GELURKIG MISVERSTAND .
(Verveig en /1nt van bt.

GE R B E R T

239.)

brak zich den ganfchen dog bet hoofd met de
overpeinzing, wat Loch den Keizer bewegen mogt, om hem
to willen fpreken. Al deze moeite was vruchteloos, en al
zone gitfingen zoo onwaarfchijnlijk, dot hij die eindelijk
11le, als loucere herfenfpoken, verwierp, en befloot, de nit .
komst geduldig of to wachten . Deze gelatenheid had intus .
fchen voor hem dit voordeel, dat hij in eene beda*rde hou •
ding voor den Keizer verleheen,
„ UW naam is JoZEF GERBERT`r"
• Ja, Uwe Majesteit ."
„ Zijt gij op bet kancoor van H A L L ER M U N D en Camp .?"
• Sedert drie jaren."
• Uw patroon heeft a den besten ]of gegeven ."
„ Ik vlei mij, Uwe Majesteit, dot 1k hem geene aanlelding
verfchaf heb, om op mij ontevreden to zijn ."
„ Dat is 211es zeer fraai ; maar . . . (dic zeide de Keizer,
hem clerk in bet oog ziende, op een' half ernitigen, halt
fpottenden coon) maar ik ken iemand, die niet zoo wet met
u tevreden is ."
GE R S E R T
fchrikte, en kreeg eene kleur. Hlj wilde
reeds den mond openen, en vragen : ,, wie7" Dan, hij be.
dacht zich ter[tond, dot dit een onbetamelijk vooruicloopeu
zijn zou, en zweeg dus zediglijk .
• En wat nog meer is," ging de Keizer voort, „ deze
perfoon heeft er zeer billijke reden voor,"
Uwe Majesteit . . ." itamelde de beangtie, fonder juist Ice
weten, wat hij verder zeggen wilde,
• Val mij niet in de rede, en beantwoord mijne vragen
kort en opregt. Kent go een jong, ondertoos meisje, dat
MARIA BORNER beet?"
• Ja, Uwe Majesteit."
• Hoe long?"
„ Sedert omtrent ache maanden,"
0 Want•
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Wow leerclet gij hair kennen?"

• In bet huis van een' verren nabetiaande van mUUj, al •

waar zij bet gezin in vrouwelijken haadarbeid pleegt to
helpen ."
„ ilemint gij dot meisje?"
G e a a E R T zweeg, en werd vuurrood.
• Waarom antwoordt gij niet? Is het dan misdaad, ten
hups.ch, jong en goed meisie to beminnen?"
• Ja, Uwe Majesteiti" flamelde eindelijk de jongeling,
met een' diepen zucht .
• Hebt gij haar beloofd to trouwen?"
• Regtftreeks beloofd, neen I - Maar ik ontken niet, Uwe
Majesteit, dot ik haar meermalen gezegd heb, hoe fk bet
voor het hoogfte geluk mijns levens houden zoude, als zij,
order gunfliger omfandigbeden, als waariu ik mij thins
bevind, mime vrouw wilde worden."
„ En zij had dear niets tegen?"
• Ik geloof, neen."
• Gij gelooft het flechts? - Ik weet bet zeker."
G E R n E R T's verlegenheid klom ieder oogenblik, en ziiJnt
vroeg .ere bedaardheid ping geheel verloren, toen de Keizer
voortging : " Het is daarom onverantwoordelijrk van u, dat
Setiert veer.
gij cut meisje zoo geheel kui t verwaarlnozeL
tien dagen zijt gij niet eenmaal bij haar geweest . Met vurig
verlangen heeft z}f dagelijks op u gewacht, en zich beingRtigd en gepijnigd, dat gij krank zijn mogt ; en gij zijt eck .
ter, near ik zie , friseh en gezond . Waarn2ede kunt gij u
verontfchuldigen ? "
De arms jongen was verftijfd van fchrik . Hoe wise de Keizer iets van eeue liefde, welke ho zelf nag diep in zijn hart
verborgen Meld, zonder die son en' zijner beste vrienden to
vertrouwen? - De Keizer gevoeide medelijden met den pijnlijken toeftand van den verrassen jongeting, en ging met eene
zachte flew voort : ,, Stel u gerustl - Voigens stiles, wet ik
van u geboord, heb , bond ik u tot pen fiecht bedrijf to
ftaat ; maar bet zoude weidra llechtheid worden, waaneer
gij zoo mar goner genoegzamen grond een goed en dengd!aam
m meisje platfelijlc wildet verlaten, hetwelk gIj liefde gtzworen bebt en dot u weder bemint, 0ij verwondert u zekerlijk, dot fk van alles zoo naauwke rig oudervigt ben?
Welaae, it zal u bet raadfel oplosfen,"
T 4
Nu
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Nu verhaalde de Keizer, hoe hij aan zijne geliefde kenais
gekregen had, en voegde er met eene ongemeene goedheid
bij : ,, Uwe hruid heeft mij haar vertrouwen gefcbonken,
zonder dat zij wist, wie ik was. Zijt gij nu even openhartig
jegens mij ; ik meen bet goed met u ." - De jongeling zonk
vol aandoening neder, en tranen van gevoel ontfprongen zijnen
oogen .
„ Sta op! '' fprak de Vorst, ,, Voor God alleen moet men
knielen, Ik verlang ilechts opregtheid en geene vernedering ."
r Sire! " autwoordde c E R B E It T, terwijl hij op(lond , „ik
zal u de rsnde en opregte waarheid zeggen . Ik ken dit des
re beter doen zonder de minfte achterhouding, omdat ik mij
niets to verwljten heb, wearover ik mij behoef to fchamen .
Ja, ik bemindo M A R I A E S R N E R van bet eerile oogenblik ,
dat ik haar zag. Dit was geen ras voorbijgaande hartstogt .
Het was mijne eer(le liefde. De vonk, die in mijn hart glom,
onivlamde hoe langer hoe meer door de bekoorlijke hoeda .
nigheden van geest en hart, welke ik bij nadere kennisma,
king in haar waarnam . III konde den drang van mijn gevoel
niet langer wederftaan . Ik bekende haar mijne liefde, en
fmeekte om hare wedermin . Zij werd mij gefchonken, en nu
was bet mijn vast befluit, dot zij mijne vrouw zoude wor .
den . Dat uitzigt was ook flier verre of. Ik had de belofte
van een' grijzen, rijken en ongehuwden oom, dat ik na zij .
nen dood zijn dcnige erfgenaam zoude zijn . Met deze erfenis wilde ik mij vestigen, en MARIA voor bet altaar voeren .
Viijt, fpearzaamheid en huisfelijkheid zouden onze welvaort
vermeerderd hebben, en wij beide waren zeker zoo gelukkig
geworden, als men bet op aarde zijn kan . Masr, helaasl
hebzucbtige monniken hebben bet ziekbed van m teen dweep .
achtigen oom belegerd, en door hunae listen gelukte her
bun, dot hij zijn aan mij gegeven woord terugnam, en zlju
ganfcbe vermogen aan bet Schotfche klooster vermaakt heefr.
Bet is nog geene drie weken, dat hij overleed . Bet berigt
van zijn testament vernietigde plotfelijk, op de gruwznamfe
wijze, al mijne hoop en plannen voor eene gelukkiger toekomst . Arm, en zonder uitzigt om mijnen toeftand to ver .
beteren, blijft mij nu nets anders over, den mijn leven in
mijne tegenwoordige betrekkingen nooddruftig voort to liepen. Aan een- huwelijk met M A R IA wag ik niet meer denm
ken : dit zoude haar en mij ollgelukkig waken. Laugen tijd
beb
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heb ik met mij zelven gekampt, wit 1k doen moest . Erode.
Wk Bond bij mij bet befluit vast, am hair voor ahijd to
vermijden, en, offchoon bet mij bet harte brak, ilk ben dit
un haar en son her behoud van haren goeden naam verfchut .
digd . Zij zal, hoop 1k, na verloop van eenigen t1jd, mij
vergeten, en een braaf man, die meer vermogen bezir dan ik,
en hare hooge waarde wel weet to fchatten, haar welligt eer .
lang ter vrouwe semen, zonder dac zij immer met zorg
en gebrek behoeft ce kampen . Nag altijd had ik bet voor_
semen, am dit mijn onherroepelijk befluit aan bear mondeling
to verklaren en voor eeuwig affcheid van haar to nemen ;
meet, hoe dikwerf ik reeds op weg was, konde ik Diet van
mij verkrijgen, am bij haar to gaan . Mijn hart werd door
allerlei folteringen van vertwijfeling en hopelooze liefde Vetfeheurd ; alzoo heb ik veertien dagen Lang in eene martelende
befluiceloosheid doorgebragt, en 1k weet Dog Diet, wat to
doen . Meermalen zeide ik tot mij zelven, dac bet beret ware,
haar simmer weder to zien, zonder haar de beweegreden to
openbaren . Zij zal mij alsdan voor eenen verbreker van miju
woord houden, en mij des to fpoediger vergeten ; maar de
gedachte, am in hare oogen flechter to fchijnen dan ik ben,
bad voor mij wederom lets zoo affchrikkends , dat bet mg
met afgrijzen vervult ."
De Keizer hoorde den jongeling met groote opmerkzaam .
held en zigtbare sandoening, en, toen hij onder eenen to
vergeefs verkropten tranenvloed eindelijk zweeg, vroeg hij
hem : „ Glj zoudt this MARIA B ii R N E R gewis getrouwd
hebben, wanneer uw oom zijn vermogen Ran u hadgemaakt?'
„ Ja, Uwe Majesteit ; dic was mijn ftellig voornemen ."
„ We~ er nu, echter, een ander middel ware, om
uwen hand to vestigen, wat zoudt gij dan doen?"
„ Dan?- in, dan ware bet hoog(te geluk van mijn Ie en
bereikc ! - Maar hieraan is thans Diet to denken . ik ben
hier vreemd, zonder begunhigers, zonder bloedverwanten,
en zonder voorfpraak . "
,, Dat ztjn maar praatjes I" zeide de Keizer Iagcbende.
„ Hebt gij er lets cegen, dot ik de plants van uwen geuor .
venen oom vervuile?"
G E a B R R T fond op bet punt, am den Keizer wederomt
to voet to vldlen ; doch deze beletce zulks, en zeide :
b Waaht een oopenbliit4'" Nu ging hJ un eene fahrijftafel,
T g
fchreef
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rchreef een pear regels, en gaf die den jongeling met deze
wooden
. ,, Breng dit op 's lands kantoor, en last u ht
geld, to vestiging van uwen ftand, tegen kwitantie betalen : a
(bet was een wisfel van Io,ooo gulden .) " De helft goof
at n en ewer bruid tot een huwelijksgefcheuk . De andere
Drift kunt gij , in tien jaren , zonder rente, aan de fchatklgt
teruglretalen."
De verrasing en vreugde, welke GERBERT ondervond,
w ren ongetwijfeld nog veet grooter, dan zijne vorige drodA
Dead en ont2etting. Hij konde geene woorden vinden, om
2ijeen dank uit to (lamelen . De Keizer tiet hem onder min.
zznne toefprake vertrekken, maar sevens met bet uitdrukkelijk
bevel, om zijne bruid van dit gefprek en van zijnen verge .
d'trden toeftand niet eerder, dan ten zeven ure, to verwltti.
gen . GERBERT beloofde zulks . De Keizer hernam at lag .
ehende . ,, Ik weet wet, dat bet u moeljelijk vallen zal,
oar zoo tang to zwijgen ; maar ik heb mijne redenen, ons
Sulk : van u to vsrderen ."
Naauwelijks begon bet to fchemeren, of de Keizer ging,
is hntzelfde gewaad, als v66r twee dagen, nor de woning
vas bet verlatene meisje . Hij klom terftond near de bovenfte
verdieping, klopte zacht aan de deur, en bet meisje vroeg
befchroomd : ,, 'Vie is daar 7"
„ Het bezoek van eergisteren ," was bet antwoord .
MARIA fchoof den grendel terug, opende de deur, en
vtgeg met drift : , Brengt gij mij goede tijding? "
, ja , gewis I"
• Zoo is GERBERT dan niet ziek ?"
„ Niets minder dan data'
,, Acb-t" (bier zucbtte zij ;) 0 en bij kan zots+iang wec
blijven '"
• Dan is zeer duchtige reden voor ."
En dat is? "
„ Hg is de bruidegom ."
• jezus Maria!" riep zij verpletterd, in zonk op een'.
,16~ei nlrder,
,am 's duels wil, zijt bedaard I Vraag nrat, wie de

bruid is I "
„ lk wil Wen mam hiet vvatten i . . . Die trovwelooae I"
„ Lie( kind I Die OVA
d belt -- MAR I h 24StR N-s R I"
Dam
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ma
du
g
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• Geen van beide," vrfel hear de Keizer in de rede, pint
fle zich Aaast boor, flan hare hand, die hij harteiijk drutte,
en verhaalde haar nn, hoe ongelukkig bur minnoar geworden
was door de teleurgeftelde hope der erfenis ; weak een bird
offer hij haar had widen brengen ; maar hoe de Keizer, die
toevallig lets daarvan vernomen had, hem de noodige fom
voor zijnen hand had doen betalen ; en dat hij nu weldts
zeif zoude komen, om haar den uitflag to melden, en zicb
voor eeuwig met haar to verbinden .
• God zegene den goeden, groocen Keizerl" riep MARIA
Vol van aandoening uit, en vovwde de handen zamen .
Op dit oogenblik hoof GERBER T, dronken van vreugde,
de kamer in, en, zonder den Keizer to bemerken, in de amen zijner geliefde.
,, MARIA!"
• Mijn JOZEF! "
• Ach, war heb ik federt veertien dagen geleden 1 Nts
oom . . ."
• Ik weet alles," viel M A R I A hem in de rede.
„ Gij? - en door wien?"
• Door den Heer, die door zit," Zij wees tegeliJk op
den Keizer, die zich, in een' hoek van de reeds duistere krr
mer, aan dit tooneel der zuiverile liefde van een poor got"
menfchen verlustigde .
• Wie zijt gij, Mijnheer? " vroeg G ER T; E R T in eeie op .
welling van jaloerschheid .
• Kent gij mij niet?" hernam de Keizer, en trod dlgt blJ
bem voor bet venfter, dat door de fehemering van de Incite
firalen der onderpande ton nog verlicht wtrd .
G ER B E R T herkende, meer nag a n de f~raak, din an
de gelaatstrekken, zijnen weldadigen Monarch, en riep in
blijden fchrik nit : „ o God! de Keizer aelif!" • Ik ben bet," hernam de Keizer . „ It gang met opeat
haar uwe bruid, om mij to overtuigen, of gJ rave out s1
gedane belofte zoudt gettand doeo . Grj hebrt, Ws een braaf
wean, uw woord gehonden, en , 1 1 zich flu sot MARIA wendende, „ gi kunt u op zijn woord verlaten . iiij is in eese
geenszins geringe beproeviag, wmrbij bij zi#a hart orlgeta#feld geweld teefc nweten aan toen, met sere *m d 9 goW
bleven. Docit, min-aende perfonen aheten gem ge€uigel
kebben ; ik wii a dos siiees
.",
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Met deze woorden verlieF de Keizer de kamer zoo fuel,
dot bet verrasre pear den tljd niet had, om hem dank to betuigerr, of hem nit to lacen.
Het behoeft geene melding, dot MARIA en GERBER T
elkander fpoedig voor bet altaar eeuwige tiefde en treuw be .
loofden, en dot de edelmoedige Monarch in het vervolg nimmer reden vond, om over zijne menschlievendheid eenig be,
rouw to bebben .
De magtigen en rijken der aarde worden zoo dikwerf be .
niid ; maar flechts zelden om bet edele voorregt, dot hun
zoo vele middelen ten dienfte ftaan, om de tranen to droogen en den kommer to lenigen. Eu dic voorregt toch is alken benijdenswaardig!
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Een verblijf van eenige weken, gedurende dezen herfst, op
bet land, bij eene mijner canoes, heeft mij de gelegenheid
verfchaft, ow, ten aanzien van de bijgeloovigheden bij den
boerenftand, eenige waarnemingen op to zamelen, die ik u,
tnijn Wend, wil mededeeten .
Toen ik kwam, vond ik mijne moel, met hare beide doch .
ters, bezig met eenen hoefnagel to fpijkeren in den post van
bare dear. Het oogmerk van dot bedrijf was de afwending
van de tooverkunst eener oude heks, die bet hnis had be,
dreigd, omdat eene mijner nicbten twee ftroohafmen krui .wij .
ze had nedergelegd, om ce beproeveb , of de oude er overbeen kon. Mijne nicht verzekerde mij, dot zij de bes tus,
fcben de tanden bad booren mompelen, zonder twijfel bet
arrze ttder opzeggende van achteren of ; dot bovendien deze
vrouw hear dikwijls eene fpeld gevraagd bad, maar dot zij
sitijd de voorzigcigheid had in acht genomen , dezelve haar
to weigeren, omdat alle puntige werktuigen gefchikt zijn om
to betooverea . Zij voegde er bij , dot hare zuster nimmer
had kunnen beteren van zekere zenuwtoevallen, dan nadat
bare moeder een mes zekere andere oude had toegeworpen,
die naderhaad door den Boozen was weggehaatd geworden .
Toen !k zou gain Aspen, maakte mine moei duizend ver .
out .
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dt fcbutdigingen, omdat zij rdj niet de mooit'e kamer van
tner huis konde geven, dear dezelve onbewoonbaar was ge •
worden , federt eene wischvrouw aldaar geftorven was, die
alle nachten terugkwam, om de wasCh op to doen . „ Waat~
geld
fchijniijk," zeide zij , , zal dit mensch, hier of door,
bebben geborgen ; en . die zoo zijnde, kan zij geene rust hebben, voor en steer zij son iemand bet geheim ontdekt heeft ."
Nicht verzekerde mij, dot bet sheen son haar gelegen had,
er achter to komen, waar bet geld verborgen was ; mar dot
zij bet nimmer son de fchim der waschvrouw had durven
vrsgen, als deze boor son bet bed kwam bezoeken . Te dem gelegenheid vertelden zij mij mede een' knecht to heb .
ben gehad, die in verliefde wanhoop zich bad verhangen,
en aile nachten was wedergekomen, totdat de pastoor hem,
in de Roode Zee, had verdronken.
Eenige dagen no mijne komst in bet huis had een toevat
plants, dot bet geheele huisgezin geweldig verontrustte . De
wachthond huilde des nachts op eene btritengewone wijze ;
en nu moest zeer zeker iemand van den huize flerven . Mij~
ne jongtie niche beweerde, dot zij eene hen hid hooren
kraaijen even als een haan ; hetwelk mede devoorbode was van
een ongeluk . Ik vernam bij die gelegenheid mede, dot, eenge nachten v66r bet overlijden van mijnen oom, de bond
zoo geweldig had gehuild , dot bet onmogelijk was geweest
een oog to luiken in bet huis ; ook had mijne moef bet hornlogie van den overledenen zoo duidelijk hooren tikken, alsof
er werkelijk een horologie son bet hoofdeneinde gehangen had .
Eindelijk bad de dienstinaagd, die hem bewaakte, duidelijk
bet doodsuur hooren haan, op bet oogenblik dot de adem
wend nitgeblazen .
Terwiji men mij dit alles vertelde, hoorde lk eene m4jner
nichten barer zuster influisceren, dot waarfchijnlijk hare moe.
der niet fang zoude leven, omdat dezelve eenen reuk b?i) z1C'h
had, die zulks sankondigde . Zij hadden eene meld gehad,
die eeniglijk daarom geftorven was, dot een begrafenistre ;n
voor bet huis had halt gehouden. De oudle mijner nichtett
bad wijdera in den ruin den geest van Karen broeder gezien,
terwijl deze in de IndiJn was ; en negen maanden daatns
wilt men , dot deze jonge man , juist op den dog dier vetfehijning , op bet fehip, dot hem overvoerde, overtedeti was .
De menigte voorbeduidfelen, welke deze -meisjes vit de
klein .
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kiuintle voorvallen van bet dagel4kilcheAeveitt, *n do,, VOW
bet piterlijke, onverfchilligfie omflandigbeden, wisten op tt
waken, was verbazend . Wanneer uit bet vuur eene vogk
fch.oot, wisten zij to zeggen, of zulks een' fchat, dan wet
eene doodkist beteekende . Lang vGbr mijne aankomst, wisten zij , dat ik komen zonde, omdat zij een' vreemdeling geaien hadden in den kolenhaard . Mijne jougfle nicht maakte
zich altijd meester van denn pook, omdat zij de kunst verflond, van bet vuur, meer dan een ander, to doen opflikke .
Ten ; betwelk beteekenen moest, dot zij eenen man zou be .
komen, die haar meer dan gewone oplettendheid zou bewijzen ; en, hoezeer ongelukkig in bet fpel, zij bad de verzekep
ring van in bet huwelijk des to gelukkiger to zullen zijn .
DikwUls waren zij in de gelegenheid ont op to metken, dat
droevige gebeurtenisfen, op eene onfeilbare wijze, door bet
kaarslicht werden aangekondigd . Onlangs een bezoek hebbende van een' barer buren, gebeurde bet, dot aan de ztjde,
waar hij zat, de kaars begon of to loopen ; en inderdaad,
den volgenden dag viel hij, op de jagt zijnde, van ziju
paard, en brak den hats . Zekeren avond zag mijue moel dui
delijk eenen brief in bet kaarslicht ; en ja, den volgenden
dag kwam er een brief van bareu zogn . Zoo dikwijis de
vlam van de kaars blaauwachtig fchijnt, weet men, dot er
een geest in de kamer is . Onlangs was bet acme f ANNE R E
zeer nedrflagtig ; want, de kaars uitgegaan zijude, kon zij de
viam niet weder aanblazen : hare zuster fchoot toe, en bet
gelukte deze inddns ; betwelk befliste, dot zij deugdzamer
moest zijn dan bare zuster .
Men bedient zich in dit buis nimmer van een wegrglu,
omdar de meisjes wet andere voorteekens kennen, om to we .
ten, welk weder men to wachteu hebbe . Wanneer de fpin .
men tegen den fchoorfteen opklimmen, en in de keuken de
=eerie gehoord wordt, moet bet den volgenden dag regenen .
pit last zich hooren. Maar de grootfle wederprofeet van bat
buis is de kat . Wanneer deze met haar achcerfle te,gen hat
vuur zit, aan zal bet vriezen . Als zJ zich den ftaart 1ikt,
dan moet bet regenen . Onlangs ftreek zij met den poot achr
ter bet oor, en Oljne nichten wisten dadelijk, dat zij vreewd
bezoek hadden to wachten . Mij.ue tante kaaagda gisteren , du
zij beginfels vana verkoudheid befpeurde . en mjjne niebtea
werkten op, dat deze oa gefteldbeid 14 a1 de huisgenooten
rond
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fond son gaan, omdat de kat driemaal geniesd had. Mw
men begint deze kat grootelijks to verdenken eene heks to
ziju, die deze gedaante heeft asngenotnen ; omdat, toen m-ne nicht haar op zekeren avond in bet donke ftreetde, ziJ
vuur uit haren rug had zien fpringen .
Als broeders-kind en ueef zijn Inij vele geheitnen toever .
trouwd geworden, die men elk niet zou mededeelen ; en it
heb daar al vrij wat voorfchriften vernomen, die seer dun6
flig zijn om bet leven daarnaar to regelen. BU voorbeeld :
21s bet hoofd jeukt, weet men, dat bet regenen zal . Ali
men de jeukte aan bet v oorhoofd befpeurt, moet er een
vreemdeling komen ; zoo aan bet regteratog, zal men weenen ; aar. bet linker-, lagehen ; aan den neus, zoo is bet eene
geheel andere zaak ; din bebt ge een van de vier volgende
dingen to wachten : gij zult ftruikelen, een glas wijn drinken een onnoozel mensch de hand geven, of eene ligte
vrouw ontmoeten . Zoo wijders de elleboog u jeukt, suit
ge van tlaapmakker verdnderen ; zoo de regterhand, geld uitgeven ; de linker-, geld ontvangen ; de holligheid van de miag,
taart eten . Zoo de rug u jeukt, kunt ge verzekerd zijn, dat
de prijs der boter zal afulaan ; zoo de zijde, iemand zoekt
u ; de voet, gij zult denzelven op vreemden bodem zetten.
Eindelijk, als u eene rilling bevattgt, dan gaat iemand over
de plaats, waar ge zult begraven worden .
Ik twijfel niet, min Vriend, of oak gij suit uw voordeel
doen met deze belangrijke mededeelingen, en bUjf Reeds ena .
TER GELEGENiEID DER VIERING VAN BET DRIEHONDERDJAR'IG
BESTAAN VAN BET BURGER - WEBSBUIS TE AMSTERDAM,

R
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aft, met gejuich, de vlaggen op,
En plaatst haar op den gevelcop
Van 't Burger . Weeshuis, dat, ruin 't IJ,
Drie eeuwen zich verhief, Hoe bl,J
Doet zich der weezen danltlied hooreul
't Is 't lied der ouderlooze jeugd,
Bezield, verrukt door reine vreugd,
Nu 't plegtig feestuur is geborei .r
Drie eeuwen tlond dot Giodsgetldchtl
Voor rampfpowd en gevaar beveiligd,
Ain liefde. en ChrisseadoW geheitgd,
Ten fleun der wmen apgteaigt.
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Vergaart, u, burgers! van atom ;
Snelt henen naar Gods heiligdom :
BU feescgejuich en orgelkiank,
Verheft zich char der weezen dank
Tot God, die 't Weeshuis won bewaren .
Dat lied der ouderlooze jeugd
Verheft en roemc uw liefde en deugd,
Uw trouw en zorg, o Amfellaren!
Neen, 't is geen ijdel praalvertoon ;
Neen .,'t zijn geen huichelende klanken :
Waar weezen God en menfchen danken,
Prealt waarheid in 't eenvoudig fchoon .
Drukt, weezen! drukt uw blijdfchap uit ;
Door niets zij titans uw vreugd geftuYt ;
Vlecht kranfen van bet fchoon gebloemt',
Waarop de lente zich beroemc ,
Om 't vrolijk eeuwgetij to fieren :
De Koning zelf daelt van zijn' croon,
En hoorc en ziet uw vreugdbetoon ;
la, HO wil met u hoogtiljd vieren :
Ziet! al wat edel is en groot,
Met hoogen luister words omfchenen,
Wil van dit feest then luister leenen,
Is van uw bHjdfchap deelgenoot .
foe zalig llaac bet kinderhart!
Pet kent en voelt en vreest geen fmart ;
Alleen de tijd vervliegc ce fnel,
Bij dans en tang en vrolijk fpel
En vreugd, waarbij geen vreugd kan haleit.
Floor, boor bet, Amftels burgerij I
Der weezen juichtoon klinkt zoo blij,
En galmc door poort en gang en zalen ;
Ja, fchoon de dag ten einde !'poedt,
De glans der zon heeft uitgeblonkecl,
Het kunstlicht praalt met heldre vonken,
En gloort met onbezweketi' gloed .
De Godheid vestig', van omboog t
Op dit ge(ficht een gunflig oog ;
Zoo blijv' nog lang dit Huis behoed,
Waar menfchenmin bet weesje voedt,
En zorgt voor ouderlooze kindren! o Burgers! uw weldadigheid,
Alom zoo mild ten coon gefpreid,
Is door geen' tijd of lot to mindren .
Gnat voort op zulk een gloriebaati ;
Doer weezen wdl, doet wet van alien ;
De Algoedheid ziet met welgevalten
Uw menfchenliefde en godsvrueht aad .
8 April, 18sc .
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VALLEN DER WERELD .

Door
I S . A N . N IJ H O F F,

to -1lrfibem .

H oe duidelijk zien wij de waarheid, dat des menfchen

oog kortzigtig, deszelfs verftand bekrompen is, bevestigd, wanneer wij op de regte wijze de gefchiedenis
beoefenen, en de keten van oorzaken en gevolgen , door
welke al de gebeurtenisfen der vorige eeuwen, tot op
onze dagen toe, met elkander verbonden zi n, zoeken
na to fporen ! De kiem van bet tegenwoordige is in den
lang verloopen' tijd to zoeken , en hetgene na vele eeuwen gefchieden moet, is door tallooze fchakels met den
dag van heden verbonden . Maar , zoo bet al mogelijk
zij, die keten van achteren eenigzins na to gaan, wie
zal betlaan, van voren to bepalen , waar dezelve henen .
leidt? Hoe gansch anders befchouwden onze voorou.
ders de gebeurtenisfen hunner dagen, dan wij, hunne
nakomelingen! Wat zij eene beuzeling achtten, en on.
nadenkend voor de vrucht van louter toeval hielden,
dat zelfde komt ons als ten hoogfte gewigtig voor, en
onwillekeurig voelen wij ons gedrongen ; er bet bel}uttr
van meet dan menfchelijke wijsheid in to erkennen .
Waar zij zich in een fielder verfchiet verblijdden, daar
ontdekken wij, terugziende, niets dan duisternis . Op
de gebeurtenisfen , nit welke zij niets dan onheil, nevels
MENGELw . 1820 . NO . 7 .
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en donkerheid voorfpelden, zien w vrolijk terug , ats
op de bron van een .helder licht . -- Zoo zal ook voor
onze nakomelingen de gefchiedenis van onzen tijd een
gansch ander aanzien hebben, dan voor ons .
Deze en dergelijke gedachten waren bet, welke mg
bewogen , oat in eene proeve aan to toonen, hoe zeer
deze keten van oorzaken en gevoldpn in de lotgevallen
der wereld oor den mensch van voren geheel onnagaanbaar is ; en daartoe wilde ik de vermeerderde magi en
het gevestigd aanzien der Romeinen, door den voorfpoed
van derzelver wapenen in de Punifche of Karthaagfche
oorlogen, befchouwen, als in zich bevattende de kiem

van het verval en den eindelijken ondergang van den
Romeinfchen faa:.
A. i . Op de noordkust van zffrika, niet ver van bet
tegenwoordige Tunis, verhief zich weleer Karthago,

eeumaal de hoofdplaats van eenen aanzienlijken ftaaf .
Ook Karthago was eene der veelvuldige volkplantingen
van bet volkrijke, bet magtige, bet handeldrijvende
T rus ; derzelver flichting, cen werk der grijze oudheid, wordt geacht to hebben plaats gehad r3S jaren
v66r Rome's bouw, 883 v66r de Christelijke tadreke .
ning . Deze volkplanting, hoe weinigbeteekenend ook
in den aanvang, overtrof weldra bet moederland zelf in
magt en aanzien . Wij lezen, dat de Karthagers zich
niet alleen fpoedig, door geweld van wapenen, ontfloegen van bet betalen der jaarlijkfche fchatting, welke de
inboorlingen des lands, voor de vrijheid, om in der .
zelver midden eene fl:ad to bouwen, van hen bedon .
gen hadden ; maar met verbazing zien wij, Soo jaren na de ftichting dier ftad, bijna geheel de noordkust
van 4frika, benevens bet grootite gedeelte van Spanje, de Balearifche eilanden, Sardine en een gedeelte
van Sicilie, aan hunne magt onderworpen ; in de Middellandfche zee bleef bun alleen bet geheel onbetwist
bezit van bet laatlte to wenfchen overig . Inderdaad was
dit voor Karthago van bet groottte belang . Hetzzj men
Sicilie befchouwe, als overvloeijende van koren en aller-
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lerici andere vruchten, van welke bet in din tijd ook
andere volken voorzag ; hetzij men bet noeme eeneeii
m_agtigen voormuur tegen de Reeds aangroeijende maglt
van overzeefche volken ; met het bezit van Sicilie zag
Karthago zich in bet volkomen bezit van den ganfchea
handel der Middellandiche zee -- en hoe veel was dic
alleen waardig voor eenen flaat, die, gelijk bet moede ,.
land, T rus, door koophandel ten toppunt van magt was
geklommen, met rasfche fchreden dit voetfpoor fcheen
to volgen ! Gretig haddeu dan ook de Karthagers ge•
bruik geaiaakt van bet hun door den Perzifchen Koning
E s verfchafte voorwendfel , om de in Sicilii ge •
E
vestigde Grieken aan to vallen, ten einde alzoo aanlei .
ding to krijgen, om hetzelve geheel aan hunne magt to
anderwerpen ; terwijl zij, van then tijd aan, gedurende
peer dan twee eeuwen, onophoudelijk met Siciliaanfche Vorften in oorlog waren, beftendig bet groote
doel hunner wenfchen, bet dnbetwist bezit des eilands,
voor oogen houdende .
Ondertusfchen was aan de boorden van den Tiber een
andere ftaat verrezen . Rome, even als Karthago, uit
een naauwelijks merkbaar begin geboren, had, door
dapperheid en vaderlandsliefde, door flipte krijgstucht
en onkreukbare trouw, al de omliggende kleine vol .
ken, bet eene na bet andere, beflreden en overwonnen,
en daardoor tegelijk zich in de oorlogskunst geoefend
en z1jne oorfpronkelijke grenzen aanmerkelijk uitgebreid .
Verfchil van belangen deed er wel eens eenige oneenig .
heid rijzen ; maar bet belang van den ftaat, bet gemeen
belang van heide partijen, hereenigde weldra alien, en
edelmoedige opoffering van eigen voordeel was vaak bet
fpoedig uiteinde der inwendige verdeeldheid . Maar buiten 1talie hadden de Romeinen hunne wapenen nog niet
gewaagd . Zouden zij dit beproeven, dan moest in de
eerfte plaats Sicilie aan lien onderworpen ziin : want
van daar was de overtogt naar Spanje, naar dfrika en
naar Griekenland tevens gemakkelijk ; en, wanneer zij,
door de overwinning in een dezer landen geleid, aldaar
V a
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tegenfpoed mogten ondervinden, zoude Sicilie, als roe
.
vlugt en verzamelplaats, voor hen onontbeerlijk zijn .
Daarenboven had Rome, door zijne deeds toenemende
volksmenigte, reeds meermalen eene proeve van de verfchrikkelijke ramp des hongersnoods, en daaruit voort .
gevloeide onlusten , ondervonden : eene redtn to meer
voor bet nieuwe Gemeenebest, om naar bet bezit van
bet vruchtbare eiland to haken .
Waar twee oaten naijverig zijn op elkanders toene .
mende magt, terwijl ieder in het bezit van een en betzelfde voorregt bet toppunt van eigene grootheid en
den val zijns mededingers meent to zien, is er niet veel
noodig, om een voorwendfel tot oorlog to hebben . Met
geheel verfchillende krachten werd dezelve bier ondernomen . De Karthagers waren finds lang in de zeevaart .
kunde geoefend, en bezaten eene aanzienlijke vloot ;
terwijl groote rijkdommen hen in that Itelden, om in
al de kosten van land- en zeemagt zonder dralen to
voorzien . De Romeinen , van den arbeid hunner handen
en bet bebouwen der akkers beftaande, en in aorlogs .
tijd de Spade met bet zwaard moetende verwisfelen,
hadden bier alleen onwrikbaren moed in bet volvoeren
der grootile ontwerpen, door eerzucht verhoogd, door
vaderlandsliefde gewijzigd, tegen over to Itellen . Ik
zoude afdwalen van mijn doel, en de grenzen eener
voorlezing overfchrijden, wanneer ik al de bijzonderheden van dozen eerften, gelijk ook van de beide volgende Punifche oorlogen wilde vermelden . Het zij genoeg,
u herinnerd to hebben, dat eene op de kusten van
Italic geftrande galei (bet gewone oorlogsvaartuig in
lien tijd) den Romeinen ten model verftrekte tot bet
bouwen van hunne eerile vloot ; dat ftandvastige moed
en onvermoeide ijver bun in den aanvang de aanzienlijkfte voordeelen, zoo ter zee als to land, in Sicilie en in
Afrika zelfs, op de Karthagers verfchaften ; doch dat
zij naderhand,door eenen op redelijke voorwaarden gegronden vrede to verfmaden , zelve den moed hunner
v anden deden herleven , en, zoowel door de dapperheid
en
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en bet beleid van deze, als door wind en golven, vele
en groote tegenfpoeden ondervonden, zoodat zij ten
laatfte hunne met zoo veel moeite to zamengebragte zeemagt geheel vernietigd zagen ; dat zij, wel verre van
zich hierdoor to laten ontmoedigen, door onbegrijpelijke opoffering van bijzondere perfonen , weldra eene
nieuwe vloot van twee honderd galeijen in zee deden
fteken , en ten laatfte , na eenen onafgebroken' ftrijd
van vier en twintig jaren , de onbegrijpelijke voldoening
fmaakten, van eenen vrede tot fland gebragt to zien,
bij welken ban Sicilie en al de tusfchen hetzelve en de
Italiaanfche kust gelegene eilanden werden afgeftaan,
de gevangenen zonder losprijs teruggegeven, en eene
zeer aanzienlijke fomme gelds verzekerd .
Na eenen vrede van andere vier en twintig jaren , gedurende welken, door beide partijen, vorige verdragen waren
gef'chonden, gedurende welken in bet bijzonder de Romeinen aan de Karthagers bet eiland Sardinie trouweloos
badden ontnomen, werd, door wederkeerigen nijd en
ijverzucht, bet oorlogsvuur tusfchen de beide magtige
volken op nieuws ontftoken . De Karthagers hadden
zich ondertusi'chen , door nieuwe veroveringen in Span .
je, voor bet verlies van Sicilie eenigzins zoeken ichadeloos to ftellen, en bezaten in HANNIBAL eenen
veldheer,, die alleen een talrijk leger kon opwegen. De
Romeinen, na onderfcheidene buitenlandfche volken
vergeefs om hnlp aangezocht to hebben, zagen zich
aan hunne eigene krachten overgelaten, en genoodzaakt , om met dezelve weed and to bieden aan H A NN I B A L'S onvergelijkelijke zucbt tot groote ondernemingen, welke hij met bet uitnemendtle beleid en den
flandvastigflen moed, ruwheid van luchtfreek en jaar .
getijde, hemelhooge met eeuwig ijs bedekte bergen en
uitgettrekte moerasfen trotferende, ten uitvoer bragt ;
zij zagen hem tot voorbij hunne ftad voortrukken en
een groot gedeelte van Itali8 bezetten . Na werd, in
den algemeenen angst, door opoffering van aller goed
en bloed, eene laatfce poging tot verwijdering van den
V 3
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(gedueliten Vijand in bet werk gefteld ; en foohekdf
dit tegen den losgebroken' vloed niets hebbea
kunnen baten, zoo niet een enkele misfiag vah den
.11<arthaagfchen veldheer, van welken de Rameinen zich
wPl wisten to bedienen, hunnen flaat had gered ; eene
aaanzienlijke overwinning, op de vijanden bevochten,
Werd door meerdere gevolgd ; de s c t p i o o .% onderna.'
men en voltooiden de verovering van Spanje ; een hun.
her (gedenkwaardig voorbeeld van dapperheid en inge .
togenheid tevens !) ftak zelfs met een leger naar 4frike
over, Hoot een verbond met eenen magtigen Koning
van Numidre, en bevocht, met behulp van dezen,
eene alles beflisfende overwinning op de Karthagers,
onder aanvoering van den nu uuit Italie teruggeroepen'
H ANN I B A L , ten gevolge van welke een vrede werd
gefloten, waarbij de Karthagers in bet bezit werden
gelaten van hetgene zij, v66r den oorlog, in l4frirea be.
zaten , maar aan de Romeinen Spanje en al de eilanden
der Middellandfche zee moesten afftaan . Daarenboven
zouden de Karthagers al hunne krijgsgevangenen , bunne elefanten en nagenoeg hunne ganfche zeemagt aan
de Romeinen overgeven, en eene bijna tienmaal grootere fom gelds, dal na den eerften oorlog, betalen . Ook
moesten zij beloven, nimmer, buiten toeftemming der
Romeinen, eenigen oorlog to zullen voeren , geene elefanten meer tot den krijg of to rigten , en zich aan meer
andere vernederende, voor hunne vijanden voordeelige,
vogrwaarden onderwerpen .
De Romeinen, die nu geleerd hadden ook buiten Italie oorlog to voeren, en zich door den gelukkigen uitflag van den tweeden Punifchen oorlog en de voordee .
lige vredesvoorwaarden, in ftaat bevonden, om hunne
veroveringen voort to zetten, zagen met genoegen de
gelegenheid geboren, om ook aan eenen anderen kant
hunne wapenen to beproeven . Reeds na den eerf'etn
Punifchen oorlog hadden zij zich van bet aan de overuijde der rivier de Po gelegene gedeelte van Italiemeester ge-maakt ; nu, door eeniige Griekfehe late to hrulp
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geroepen tegen den heerschzuchtigen P H I L I r. p v s 11
van Macedonia, lieten zij zich niet ongaarne vinden,
om denzelven gewapenderhand to keer te gaati ; zij hoodzaakten hem tot eenen vernederenden vrede ; en, terwijl zij fchijnbaar edelmoedig aan de to voren door hem
onderdrukte ftaten de vrijheid terugfchonken , deden zij
dezelve veeleer flechts van meester veranderen . Niet
lang daarna lieten zij een' zijner opvolgers to Rome in
zegepraal rondvoeren en namen deszelfs land in bezit,
gelijk kort daarop ook dat van den Koning van S ria
en bijna al de overige Grickfcbe itaten, zoo in JziI als
in Europa .
OndertusCcheh was, door de onverzadelijke heersc .hzucht van den bondgenoot der Romeinen, DI A S I N I sS A, Boning van IVurnidie, tusfchen dezen en de Karthagers een aanmerkelijk verfchil gerezen, tot vereffening van hetwelk de laattte reeds meermalen de uitfpraak der Romeinen hadden ingeroepen . Dez,vrno
men hebbende, dat Karthago gedurende den korten
vrede niet weinig bet hoofd weder had opgebeurd en
tot eene aanzienlijke hoogte van magt en grootheidwas
teruggekeerd, bleven gedurig in de vrees verkecren,
dat hetzelve, eenmaal al zijne krachten verzamelende,
door eenen tweeden HANNIBAL, van den geleden'
boon in Rome zoude komen wraak nemen ; zij lieten
alzoo opzettelijk bet verfchil onpefist, daar zij loop .
ten, dat de Karthagers, to vergeefs wachtende op de
uitfpraak van den Romeinfchen raad, en door MASIN I s s A'S gewelddadige handelwijze getergd, zouden
gedrongen worden, om tegen denzelven de wapenen op
to vatten, en alzoo onwillekeurig bet met de Romeinen
gefoten verdrag to fchenden . Dit gebeurde : Ira in eenen
kortftondigen krijg met i r A S I N I s s A bijna 58ooo man
verloren to hebben , werd de droefheid over dit geleden
verlies bij de Karthagers nog overtroffen door vrees
voor de ftraf, welke hen van de ziide der Romeinen bedreigde . Zich derhalve diet vergenoegende, met de
hoofden de partij, welke voornamelijk aan den oorlog
V 4
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tegen MA S 11-4 I S S A had deel gehad, to bannen, deden
zij, door bet eene gezanttchap voor en bet andere na,
aan den Romeinfchan raad , in de allervernederendfte
uitdrnkkingen, *lle snogelijke voldoening en boete voor
de begane overtreding aanbieden . Doch de mad, geboor gevende aan den onberaden' ijver van CAT o den
ouden, had, reeds finds eenen geruimen tijd, niets
minder voor, dan de geheele verwoesting van Kartha .
go, en behandelde alzoo de gezanten met de uiterfle
verachting . Kort daarop werd den Karthagers, 55 jaren na bet fluiten van bet vorige vredesverdrag, onder
de beuzelachtiglte voorwendfels, de oorlog verklaard,
en de Confuls werden met eene vloot en een leger naar
Afrika gezonden , met den geheimen last ., om , in welk
geval ook , Karthago to vernielen . Ondertusfchenzochten de Karthagers, over de oorlogsverklaring met fchrik
vervuld, door zich zelve en al bet hunne aan de magt
der Romeinen to onderwerpen , bet losbarftende onweder to matigen . Nu werd, als eene eerlt-e proeve van
onderdanigheid, van hen gevorderd, dat zij drie honderd der aanzienlijkfte jonge lieden, als gijzelaars, naar
Italie" zouden zenden . Zij voldeden aan dezen eisch ;
maar vele der moeders , die hare dierbaarfte panden dus
van haar hart zagen gerukt, riepen in wanhoop uit,
dat men vergeefs deze opoffering deed, daar dezelve
bet Taderland niets baten zoude. De uitkomst regtvaardigde dit vermoeden : naauwelijks was de bloem der
Xarthaagfche jongelingfchap in Italic", en naauwelijks
waren de Romeinfche Confuls in Ifrika geland, of de
laatfte durfden onbefchaamd de overgaaf van alle wapenen en alle vaartuigen eifchen . Nadat nu ook bieraan voldaan was, meenden de Confuls, dat bet doel
hunner zending niet ]anger bedekt behoefde to blijven .
Zij verklaarden den Karthagers, gekomen to zijn, out
de itad tot den grond toe to tlechten, en fchenen bet
aan dezelve als eene groote weldaad toe terekenen, dat
zij bun vergunden, eene andere , welke ten minfte tien
duizend fchreden (vier uren gaans) van de zee verwijderd

DES ROMEINSCHEN STARTS .

301

derd moest zijn, to bouwen . Onder de hevigfte uitdrukking der aandoeningen, welke de onherroepelijke
val van zijn eenmaal magtig en wijdberoemd vaderlatld
den regtfchapen' burger kan veroorzaken , zochten e eni .
ge van de aanzienlijkfte Karthagers de Confuls door
alle mogelijke redenen, welke bet belang der zaak hua
in ruime mate aan de hand gaf, van derzelver voornemen terug to brengen : hunne taal werd met fmaad- en
drogredenen beantwoord : „ Het gezigt der zee zou hen
op nieuws aanfporen , om door handel en fcheepvaart
rijkdommen to verzamelen, en alzoo zouden zij op
nieuws de ftraf der Romeinen verdienen ; de aanblik
hunner voormaals met fchepen vervulde havens, hun .
Per weleer rijke magazijnen en arfenalen, hunner ledigftaande ftallingen voor paarden en elefanten zoude hun
to aandoenlijk zijn . Het beste geneesmiddel voor hunne
kwaal was , to vergeten, vat zij hadden verloren . De
welvaart van eene zeeplaats was even onbeftendig, als
de wild en golven, van welke zij moest be(taan ." -Onbefchrijfelijk was de indruk, welken bet berigt hiervan in Karthago veroorzaakte . Zij , die hetzelve bet
eerst verfpreidden, werden door de woedende volksmenigte in toomelooze drift vermoord ; geen beter lot
viel dengenen to beurt, die voor bet overgeven van
bet wapentuig hadden geftemd . Zoodra men eenigzins
tot nadenken in ftaat was , werd er befloten, om , met
hoe weinig hulpmiddelen ook, de ftad niet onverdedigd
to laten . Den Haven werd, onder verpligting van krijgsdienst , de vrijheid teruggefchonken, de bannelingen
werden teruggeroepen, en alle gewijde en ongewijde
openbare gebouwen veranderd in werkplaatfen, welke
nacht en dag vervuld waren met mannen, vrouwen en
kinderen , die zich onafgebroken bezig hielden met nieuwe wapenen to vervaardigen . Toen bet nude ijzer en
koper, hier en daar nog aanwezig, geheel verhruikt
was , werden gouden en zilveren ftandbeelden tot wapenen vervormd ; toen touw ontbrak , offerden de vrouwen, aanzienlijke zoowel als geringe, gaarne haar
V 5
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kostbaarfte fieraati, haar lang hoofdhaar, op bet altaar
des vaderlands . Zoo immer,hier is bet gebleken, wat,

bij opregte vrienden van hun vaderland, de wanhoop
sm deszelfs behoud, ook in den allerhagchelijkften toe-

ftand, vermag . Na bet uithouden van eenen krijg van
b4na vijf jaren, to rijk in bijzonderheden om hier breeder to verhalen ., na gedurende denzelven den opper .
alragtigen

Romeinen,

to land en ter zee, aanmerkelijke

verliezen to hebben toegehragt, moesten de Karthagers
voor den cooed en bet beleid van den jongen s c i p 16
zwichten . Omftreeks 50000 overwonnenen werden in
bet ]even gef'paard ; de overige vonden op de puin .

boope-n der uitgeplnnderde Aad hunnen dood .

Di't ge .

beurde 146 jaren v66r onze tijdrekening, ?4i na de

itichting der ongelukkige ftad, 125 na bet begin van
den eerlten Punifchen oorlog.

s . Hoe zien wij, na deze 125 jaren, bet gelaat van
Rome veranderd ! hoe is bet Romeinfche Gdmeenebest
gedurende then tijd in magt en aanzien toegenomen ! Immers v66r de Punifche oorlogen pond wel nagenoeg
geheel Itaiie onder bet gebied der Romeinen, of was
aan dezelve fchatpligtig ; maar de aan de overzijde der

rivier de Po wonende volken waren hun naauwelijks bij
name bekend, en, daar zij de kunst van oorlogsvaartuigen to bouwen niet veritonden, was, ook naar over-

zeefche gewesten, de toegang voor bunne wapenen
gefloteri . Gebrek aan geldmiddelen noodzaakte hen zelfs ,

om van alle meer kostbare ondernemingen of to zien .
Daarenboven zagen zij met Reeds toenemenden angst
de aangroeijende magt van eenen geweldigen overzee-

fchen nabuur, die, door talrijke vloten bet gebied der
zee in handen hebbende, hun ligtelijk alien toevoer van
levensmiddelen van buiten, waaraan zij onvermijdelijke

behoefte hadden, zoude hebben kunnen affnijden . -- Na
vin.den wij deze zelfde Romeinen weder, magtig to land
en ter zee, in bet voile bezit van bet hun zoo hevig be-

twiste eiland, zonder mededinger , met gevulde fchatkis
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11istet%, de onbepaalde gebieders van h alil, van Spanje, van Griekenland, van 11ziee en van dfrika.
V66r de Punifche oorlogen vertoonen zij zich zwak,

en naauwelijks magtig genoeg, om nabiigelegene volkea
to overwinnen : zij zelve kenden de kracht niet, die in
hen lag . -- War nu, na tallooze overwinningen, op
een voor zijne vriiheid en ziin be(faan (lrijdend olk bekaald, na zelfs menigwerf over de flagen van bet hoodlot gezegepraald to hebbea achten zii , in bet trotscla
gevoel hunner magt, voor den Romeinfchen adelaar
geese vlugt to hoog, geene prooi to moeijelijk om td
bemagtigen .
V66r de Punifche oorlogen door al de volken als de
afifammelingen eener rooversbende, getrouw aan derzelver oorfpronkelijke bedoelingen, befchouwd, en gereedelijk met den naam van barbaren beflempeld, zien
wij nu bij magtige Vorften den wil van den Romeinfchen
raad als eene onfchendbare wet eerbiedigen ; wij zien
hen, door hunne afgezanten, koningrijken ontnemen
en koningrijken verdeelen ; wij zien, uit alle oorden
der wereld, rijke fchattingen, en alles, wat dezelve
aan voortbrengfels van natuur en kunst voortreffelijks
opleveren, naar Rome, als bet middelpunt van rijk •
dom, magt en roem, overvloediglijk toevioeijen.
(Het vervolg en Plot hierna .)
DE DRIE LEEFREGELS .
11.

Sibi res, non fe rebus fubmittere .
HO RAT .

M en vergnnne mij, op de wijze der fabtikanten van

dikke boeken, eene bedenking tegen miine vorige Verhandeling to berde to brengen , opdat ik (tof htbbe om
deze to fchrijven . Ik heb, i amelijk, ddi¢r de groote
nuttigheid, welke bet heeft, am ans ligchaam en ortze
ge .
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gezondheid in allerlei plooijen to kunnen brengen en
ons aan aile uiter(len bloot to flellen, gr oot (lend eels gegrond op de wisfelvalligheid van eens menfchen leven .
Zeker moet ik dat toen maar zoo gedachteioos hebben
neergefchreven : want ais ik nu bedenk, voor welke
tall9oze zamenftellingen de om(landigheden, die den
inensch regeren, vatbaar ziju ; als ik bedenk, dat bet
even onmogelijk is, die to bepalen, als het onmogelijk
is, de woorden, welke in de lucht gefmetene letters
zullen vormer., to gisfen, heb ik waarlijk niet het
tiende deel van een gewoon boerenver(land noodig, om
in to zien, dat bet de groot(le dweasheid is, zijn geflel
tegen duizenderlei dingen to harden, als er nog oneindig veel meer zijn , waarvoor men bet juist daardoor
vatbaarder maakt .
Ik hoop van harte, dat mijne Lezers deze lange zinfnede met even zoo veel gedulds zullen lezen als ik
ze gefchreveu heb, en ik verwacht, dat zij er, met
mij, dat befluit uit zullen trekken, dat ik beter gedaan
bad, met mijne wijsheid t' huis to blijven . Het is toch
al to d:uidelijk, dat men een' magtiger vijand niet moet
tergen , maar zijne krachten fparen , om deszelfs aanvallen ten minfle eenigermate to verduren . Zoo is bet
ook, zal men zeggen, met onze gezondheid gelegen .
Hemel en aarde fpannen zamen, om haar to bederven ;
de Iucht, welke wij inademen, de fpijzen, waarmede
wij genoodzaakt zijn ons broos ligchaam te flerken,ondermijnen ons geflel, van bet eerfle oogenblik aan, dat
wij den koesterenden en veiligen fchoot onzer moeder
verlaten ; de losgelatene elementen kunnen den flerklien onzer, in een oogenblik, wegrukken ; en,alsof de
Natuur ons nog niet vijandig genoeg ware, ons elgen
geflacht fpant zamen tot ons verderf : de mensch maakt
bet den mensch bijna onmogelijk gezond to leven .
Maar zullen wij het gevaar, waarmede dat heerleger
van vijanden ons dreigt, afweren, door ons to ver ,
ffhanfen achter de geleerde voorfchriften der Artfen ?
Zal niet een goed Generaal, door wijsfelijk beraamde
be-
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bewegingen , den ierker en vijand de gelegenheid bene .
men hem aan to tasten? Dit moeten wij ook doers . Wij
moeten de vijanden onzer gezondheid geen' vat op haar
gunnen . Daarop is de geheele gezondheidstaktiek gegrond, waarvan ik den eerffien en hoofdregel v66r eenigen tijd heb opgegeven, en waarvan de tutee overige
regels dus luiden : wij moeten tevreden zijn met ons lot,
en : tevreden zijn met ons zelve .
Ik beken, dat doze regels zoo verheven niet zijn, en
zulk een diep inzien niet verraden in de kennis des
menfchen, als die, welke ons de groote Meesters in de
Kunst gedurig infcherpen, van geen gebak to eten,
geene koffij of thee of ilerken drank to proeven, v66r
tien ure de dekens over ons been to halen, en met bet
eerfle hanegekraai den flaap uit de oogen to wrijven .
Maar bet is Wet ieder' mensch gegeven, al de jammeren to befeffen , die de ruitjes van eene wafel vullen , of
ttit den geurigen wafem van een' kop kofij in onzen
neus ftijgen ! leder brengt de wijsheid , zoo als hij
ze vond, ter markt, en zoekt haar aan den man to
helpen . En ook ik vind mijne regelen zoo gegrond en
zoo gewigtig, dat ik mij in goeden ernst netr ga zetten, om er elk de gegrondheid en bet gewfgt van voor
oogen to flellen .
Het flaat bij mij vast, dat, als wij geene ziel hadden,
wij zoo weinig ziek zouden zijn als een eikenboom of
eene peterfelieplant, en dat, zoo wij eene koeijen- of
eene hondenziel hadden, wij zeer weinig van opilijgin •
gen of migraine zouden weten . Ons ongeluk is, dat
wij, van wege onze ziel, bier op aarde, naar een' karper gelijken , then men in de lucht hangs , om gemest to
worden : wij zijn buiten ons element, gevoelen ons in
een' gedwongen' toefland, en verlangen dus onophoudelijk naar verandering ; want, in welken Nat wij ons
bier bevinden , wij gevoelen altijd, dat er iets ontbreekt .
Ons hart kan even zoo min verzadigd worden door de
vervulling zijner wenfchen, als de dorst van een' koortszieke gelescht kan worden met onophoudeijk to drin
ken .
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ken. Net ddnige middel, om dien worst to verfun,
is, den zieke zijne koorts to ontnemen . Het ddnige
middel, om onze wenl'chen to verzadigen, is, onze
begeerten to beteugelen ; en dat middel is . . . tevree
denheid.
Dat is de kina, welke ons de koorts der begeerlijk .
beid ontnemen moet . Maar, eer wij een geneesmiddel
gebruiken , moeten wij het regt kennen . Dit vorderen
alth ns wij Artfen van elkander ; en wij zouden b . v .
op dengenen onder ons in ernst boos worden , die niet
juist de overeenkomst en bet verfchil wist op to tner .
ken tusfchen opregten faffraan en rookvleesehvezeltjes .
Zoo is er ook een grout onderfcheid tusfchen tevreden,
heid en onverfchilligheid ; fchoon zij beide daarin over ..
eenkomen , dat zij een effen gelaat toonen, wanneer
bet karretje onzes geluks in de klei zit . Maar, gelijk
de rookvleeschvezeltjes, waarmede fa,ffraan gemengd is,
zich aanftonds openbaren, als men zulk verdacht goect
in dell mond neemt, zal men, met cen weinig oplet .
tendheid, een tevreden aangezigt fpoedig van een on .
verfcbillig kunnen ondetfcheiden . Het laatfte vertooont
zich als de lucht in fommige zomerdagen ., wanneer de .
zelve zoo efTen blaauw is, alsof een kladfchilder er met
ziin' kwast overheen had gefl :reken . Bet eerfl:e gelijkt,,
in de 2achte mengeling aijner trekken, een' woorjaarshemel, wanneer de zon, getemperd door bet dundoek
der wblken, een r ilijk licht over bet aardrijk verfpreidt . Of, om bet verfchil met den woord ., hetwelk
anders mijne gewoonte juist niet is, uit to drukkent
bet gelaat van de eer(le is ftrak, dat van den laatften
helder . Zoo is bet ook met hunne geumoederen . Do
gewone en buitengewone voorvallen des levens beroe
ren dat van den onvet-fehilligen niet, owdat bet er niet.n
door wordt aangedaan, hetzlj dat hii onvatbaar is voor
alle aandoeningen hoegenaamd, of dat een heerfchend
denkbeeld, bet geloof wan een Noodlot b . v ., zich
muster iJeeft gemaakr van zijn gemoed . De vergenoeg.
de , daarentegen, gevoelt al de uitgellrektheid der fmar .
ten ,
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ten, welke zijnen gelukshemel bewolken ; maar zijne
nederigheid heeft hem lang genezen van den, waan, dat

ons geheele zonneitelfel zich in al deszelfs bewegingett
fchikt naar onze luimen, en zijn kinderlijk vertrouwen
op zliiien hemelfchen Vader doet hem in de duisterlle
voorvallen zijns levens eene heerlijke uitkomst ver .
wachten.
)h: vrees , dat deze ouderwetfche foort van tevreden .
held flechts weinigen bebagen zal . Onder de groote
ontdekkingen dezer eeuw behoort ook deze, dat de
mensch zich zelven gefchapen heeft, hk weet Diet, o>f
er onder mijne Lezers zijn zullen, die de bew-tistlieid
eener zoodanige zelffchepping met zich omdragen . Dezulke, ondertusfchen, mogen, zonder groote fchan*
de, niet ontevreden wezen . Morren zjj over hun lot,
bet is hunne eigene fchuld . Waarom maakten zij hunne
ziel en hun ligchaam niet wat beter van pas?
Maas is dan ware tevredenheid zulk een noodzakelijk
vereischte om gezond to leven ? Noodzakelijker, dan
een paar uren flaaps v66r middernacht, of dan eene da,
gelijkfche wandeling? Ik zoude hier met een eenvoudig
ja kunnen antwoorden, en mij beroepen op de onder .
vinding van een' ieder, die, met gezonde herfenen be .
gaafd , niet zoo geheel wordt bezig gehouden met alles ,
wat om hem gebeurt, of hij kan zich no; herinneren,
hoe hij gisteren of eergisteren geweest is . Diezalvoor.
zeker volmondig moeten erkennen,dat men zich beter,
fterker, vlugger gevoelt, wanneer men welgemoed en
vergenoegd is . Niets is ook natuurlijker . Men gezifet
difn de grootfte mate van gezondheid, wanneer tusfchen al de onderfcheidene deelen van ons beflaan een
beilzaam evenwigt heerscht, zoodat geen -dereelve ten
koste der overige werkzaam is, en er dus ook geen
door de overmatige infpanning van een ander lijdt of
onderdrukt wordt . Het tegendeel heeft plants, zoodra
bet gemoed, door de gewone voorvallen ales levens,
to hevig wordt gefchokt . Dan is dat gedeelte van ons
ftolfelijk bellaan, hetwelk met onze ziel het naauwst in
ver-
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verband ftaat, in eene betlendige overfpanning . Dar
warden dan al onze krachten, als op Un punt, be .
paald, en bet overige wordt werkeloos en verkwijnt .
Reeds hieruit kan men het voordeel dier gelijkmatige
gemoedsftemming, welke een gevolg van ware verge .
noegdheid is, opmaken ; en wij zullen ons niet langer
verwonderen, dat men de voorbeelden van een' hoogen en gelukk-igen ouderdom vooral bij zulken vindt,
welke then onwaardeerbaren [chat bezaten .
Maa-r, dewijl men al de waarde der gezondheid eerst
regt leert kennen uit de befchouwing der verwoestin .
gen, welke de ziekten to weeg brengen, zal ik waar .
fehijnlijk velen mf~ner Lezeren mijne ftelling aanneme .
lifter maken, wanneer ik hen op de gevolgen dier zie .
lekwalen wijze, welke uit gebrek aan tevredenheid
voortfpruiten . Ik ben echter niet voornemens, hier
een kort begrip der geestelijke ziektekunde to leveren .
Ik heb daartoe to veel eigenliefde . Eerst met zeer veel
motite eene menigte woorden en zinnen bij elkander to
brengen, en dan nog to moeten ervaren, dat de eene
helft der lezers met lezen uitfcheidt , en de andere helft,
die Frans Baltes zouden uitlezen, als zij er eeus aan begonnen zijn , al geeuwende naar bet laatfle blaadjezoekt,
en, eer zij er aan zijn, bet boek wel tienmaal uit de
banden laten vallen, --- dit alles to moeten ervaren,
zoude mij al to bard vallen . Ik bepaal mij derhalve, tat
mijn geluk, en tot dat mijner getrouwe Lezers, tot
een en ander, wat mij bet eerst voor den geest komt .
En hier komt mij dan, met elken waren tafelvriend,
dat kostelijk hoofdbeftanddeel onzer 1k held, de maag,
natuurlijk bet ecrst voor den geest ; en ik kan er wee.
moedig onder worden, wanneer ik bedenk, hoe zeer
ontevredenheid ante fpiisvertering bederft . Ik meen nu
niet die foorten van ontevredenheid , waaroverik flraks
wil fpreken ; waar die tafelgemeliikheid, welke ont .
(laat, wanneer men, de orde der Natuur omkeerende,
de maag tot een' fatelliet van den mend maakt . Oorfpronkeltjk is onze mond eene opening, welke dienen
moet,
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tnott, om bet noodige voedfel naar binnen to brei en,
en waarin de Natuur bet zintaig van den fmsak go •
plaatst beefs, om to onderfcheiden, wat wij naar bits .
nen flaan . Onze kleinen maken van dat zintbig een re •
delijlt gebruik, wanneer zij met hunne vingettles, War
hun to hard, to wrang of to fcherp is, uit den motel
hhalen . \Vij zorgen er echter voor, dat zij, v6 6r de
ontwikkeling van hun verftand, in dit opzigt ons niet
toegeven in dwaasheid, en weld-ra, even als wij, proeven om to proeven, en, daar men gaarne elk genot zoo
fang laat duren als mogelijk is, oak zoor lang als mogelljk is proeven. Op die wijze words de maag de flavin
van den mond. Niet dat ik hen, die zoo gelukkikg zijn
cone fijne tong to hebben, van dat geluk afkeerig wensch
to maken ; ik wensch alleen, dat zij rep overtuigd ziju
van twee eenvoudige waarheden : vooreetst, dat er een
tinde is aan alles, en dat het proeven van dat algemeene
lot niet is uitgezonderd ; ten tweede, dat de tong een
deel is van den mensch , en niet de mensch een deel van
de tong . Waren zij hiervan overtuigd, dan zonden zij
wiet bijna elken middag to creel eten , en daardoor hun
ne maag en zelfs hunnen fmaak bederven, zoodat zij
weldra niets goed meer vinden,in een'eeuwigen oorlog
]even met koks en keukenmeiden, en nooit anders dan in
eene flechte luim van tafel gaan ;dan zoudenzijniethuu
geheele beftaan dienstbaar maken aan hunnen maaltijd,
en zich onhertelbaar verloren rekenen, wanneer de halting dit jaar niet beter is dan bet vorige, of wanneer
zij, in plaats van zeven, voortaan ilechts vij€ fehotels
op huunen disch kunnen zien .
Het is met andere zinnelijke genoegens dezer wereld ,
tls met bet tafelgenot . Zoodra wij er geen meester raft
blijven, maken zij zich meester van ons . En dear wlj~
om aan dezelve to voldoen, nu dit, dan dat behoeven,
maken wij ons , met den rang van Heeren der aardfche
Schepping, inderdaad dienaren van een cocheniile-lttfekt of eels' zijdeworm, zonder wier arbeld wij met
onze kleederpracht onze oogen niet kunnen bevredigen .
MENGELW . 1820. rtO. 7.
Maat
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Maar het zinnelijk genot is niet de eenigi}e blip,
waarop onze tevredenheid f'chipbreuk lijdt . De zucht
om to hebben, die vijandin van alle levensgenot, verzeilt ontelbaar velen . Hoe is het mogelijk gezond to le
ven, wanner wij zelfs de lieve zon gemelijk aanzien,
omdat zj onze kleederen doet verfchieten, of onze glasgordijnen verflijten ? Welk een ]even heeft H A R v n X,
die, elken middag, aan den disch, zijnen kinderen de
brokken toemeet, haastig narekenende, op hoeveel elke drooge aardappel, then zij met moeite doorzwelgen,
hem to ftaan komt, en van fchrik zijn half uitgegeten
ei uit de hand laat vallen, daar hij hoort, dat de twee
een' duit meer kosten dan gewoonlijk ! Ja, welk een leven heeft hij, die 's avonds zijn hoofd naauwelijks durft
nederleggen, nit vreeze, dat zijne kusfenfloopen to veel
zullen flijten ! Kunnen wij ons verwonderen, wanneer
in een ligchaam, waarin zulk eene ziel woont, naauwelijks eenige beweging met kracht gefchi .edt ? Het
fchijnt, alsof bij hem hart en maag en herfenen den in .
vloed ondervinden van zijne kruimelige geaardheid, en,
uit angst van to fchielijk of to fljjten, fcilftaan in b un.
n e verrigtingen .
Schoon in een tegenovergefteld uiterfte vallende en
met meer vuur bezield, betaalt ook de roemzuchtige
zijne glorierijke eertitelen en grooten naam meestal met
zijne gezondheid. De Roem gedoogt in zijn Schaduwrijk geene menfchen, maar flechts fchaduwen van menfchen. Ons ligchaam fchijnt iets etherisch to moeten
hebben , zullen wij op de vleugelen der Faam door de
wereld worden rondgedragen ; en daarom moet, wie
in de monden der menfchen verlangt to leven, alle aanfpraken op een' geregelden polsflag, een' fmakelijken
maaltijd of een' gerusten flaap opgeven . Gelijk geen
koortsdorst door drinken gelescht wordt, evenmin de
dorst naar roem . De roam is een brandend vuur, betwelk ons vleesch en ons gebeente verteert, en ons eindeli k niets overla t, dais e ue uitgedro gde huid, opd
gevuld met wind.
„ Wat
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„ Wat kan er ook dwazer gevonden worden," roept
mij die geelkleurige man toe, met dat zwarte jtalotje,
die nit zijne verfchanfing van folianten eene wolk van
flof doet oprijzen , met elke bladzijde, die hij omflaat,
en met elke zinrijke gedachte, die hij nit zijne pup
haalt ; „wat kan er ook dwazer gevonden worden, dan
die overmatige zucht naar ijdele eer, die de grooten dezer wereld bezielt ? Gelukkig, die, gedreven door dorst
naar waarheid en kennis , zijn leven flijt in bet opfporen der rijke bronnen, welke ons de Aloudheid naliet !"
Gelukkig voorzeker, vooral zoo hij er in flaagt, om to
bepalen, hoe men bet Grieksch moet uitfpreken, of
eenige fouten van c i c E R o als eleganhe van de eerfle
foort to doen gelden ! Hij zij evenwel niet al to gerust .
Schoon letterdorst voor onze ligchamelijlte welvaart zoo
gevaarlijk niet fchijnt to wezen als goud . en gloriedorst,
heeft echter menig een de onverzadelijke begeerte naar
wetenfchap, zoo niet met den dood, althans met een
kwiinend leven moeten koopen . Ook hier heeft tevredenheid den fleutel tot bet ware geluk in handen . Het
is inderdaad eene kwelling des geestes , veel to weten :
want men ziet dan eerst regt, hoe weinig men weet.
Wie zich bier niet kan matigen , gaat bet als den jongen in den kerfenboom , die zoo veel at , dat hij er niet
meer uit kon . Eindelijk bezwijkt hun ligchaam onder
de vracht hunner geleerdheid, eer de maatfchappij , of
zij zelve, er eenige vrucht van plukten . De eerzucht
zelve, mijn lieve vriend met uw zwarte kalotje ! is zulk
een hinderpaal niet voor bet geluk van ons ligchaam,
ten minfle niet meer, dan uwe zucht , om een verminkt
iluk van PLATO of c I c E R o to lappen ; maar bet is
de dwaasheid, om zich door de zucht naar een' grooten naam to laten beheerfchen, en uwe zotte liefde voor
uwe commaas en punten is bet niet minder, en de razernijvathen dr,iemtzjnertojes,kro
jes en kolfjes wit uitvinden, hoe de wereld gebouwd
is, almede niet . Gij alien moet bet der Natuur niet
kwalijk nemen , als zij , midden in ]act fdIkken van
eere
X
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eene zinfnede, of in bet berekenen der uitkomflen van
ttwe proeven, eene koude hand over u heen(lrekt, of
u met de geefels der h pochondrie pijnigt . Het is de
beftemming des menfchen even zoo min , om ph}'fifche
proeven to doen, als om to eten en to drinken . Bij bet
eene is zoowel matigheid noodig als bij bet andere, en
vergenoegdheid bet Unige middel om bet evenwigt to
bewaren, waaraan onze gezondheid en grootflendeels
ons levensgeluk hangen .
Dit is zoo waar, dat zelfs een overmatig verlangen
naar zedelijke volkomenheid ten hoogfte nadeelig is voor
onze ligchamelijke belangen . Wanneer wij altijd met
ons zelve overhoop liggen, de minfle flap ons be•
rouwt, en wij onvergenoegd zijn over alles, wat wij
verrigten, brengen wij weldra de onrust onzer ziele in
ons ligchaam over . Doch daarover bij eene nadere ge .
legenheid : want, indien ik niet eindelijk befluite, heb
ik groote kans, dat ik met mijne kostelijke Verhandeling, in plaats van binnen , buiten den omflag der Let.
teroefeningen gerake, met eene vriendelijke vermaning
er blj , om met mijnen derden leefregel t' huis to blijven .

1. V.
IETS 0 OVER DEN ZOOGENAAMDEN WANDELENDEN
BERG I BIJ NAMEN .

(Naar het Fransch vertaald Uittrekfel eens Brie$ aan eenerr
Wend in de Noordelijke Provincien.)

Vrij

verlangt, waarde vriend! dat ik u een en ander
omtrent den vandelenden berg, nabij deze clad, zal me •
dedeelen. Glj vraagt eene befchrijving van then berg,
deszelfs zamenflelling, de eigenlijke ware daadzaak der
beweging, nevens de naaste of vermoedelijke oorzaken
derzelve . Gaarne tracht ik bij dezen eenigermate aan
uw verzoek to voldoen, en zal hierbij nog iets, rakende de gevolgen dier beweging , voegen .
Gij
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Gij gevoelt intusfchen, dat ik van de zamenftelling
niet veel zeggen kan, daar die weinig bekend is . Even
zoo moeijelijk, zoo niet ondoenlijk, is het, de ware
oorzaken der beweging op to fporen ; trouwens, gij
vergenoegt u met de vermoedelijkc . De daadzaak der
beweging en de gevolgen zijn puneen, waaromtrent ik
u Jlellige berigten kan geven .
Ruim twee honderd fchreden, dan, buiten de poort
la - Plante bevindt zich, ter regterzijde des fteenwegs
naar .Dinant, de berg la Baronnerie ; een gedeelte uitmakende van de fchakel van bergen, die zich verder
langs den linker Maas-never, of langs gezegden fteen.
weg , uitftrekt . Aan deszelfs voet ftaan eenige huizen
en fchuren, die gedeeltelijk de voorftad of het dorp la
Plante vormen ; en op deszelfs kruin zijn voor. en achterwaarts , naar de ltadszijde, de nieuwe vestingwerken van het kasteel aangelegd .
De uitgeitrektheid dezes bergs langs den fteenweg is
ruim 3o ellen ~nieuwe), en deszelfs kruin bijna loo ellen boven lien weg verheven ; terwijl hij naar de ileenwegszijde eene onregelmatige en vrij fteile helling
laeeft, in' welke bier en daar eenige platte gedeelten
(plateau ) aanwezig zijn .
De oppervlakte dezer helling beftaat grootf'endeels uit
agaife, (eene fchilferachtige fteenfoort, die, aan 4e
lucht blootgefteld, geheal verteert en tot gruis overgaat) met gewone aarde gemengd, en welke zeer on •
ruchtbaar is, zoodat ook deze berg niet meer bebouwd wordt . Vermoedelijk bevindt zich onder die
agaife levende rots, of harde agaife, zoo als bij genoegzaam alle bergen in dezen omtrek .
Reeds v66r vele jaren was deze berg, onder den
naam van la montagne rotante, of marchante, dat is,
svandelendcn of loopenden berg , hier bekend ; waaruit men
al dadelijk moet opmaken, dat reeds vroegere beweging
daarin geweest zij . Men zegt dan ook, dat, eene eeuw
geleden , eene aanmerkelijke affchuiving van grond hebbe
plaats gehad ; zijnde het echter niet bekend, of ¢e berg
X 3
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van toen aan reeds de wandelende is genoemd ge.
worden .
Te dier tijd moet ook de fteenweg naar Dinant aangelegd, en daarom een muurtje langs den wandelenden
berg zijn opgetrokken . Of men toen tevens den afgefchoven' grond hebbe weggevoerd, dan wel, of de
feenweg over dezen zij gelegd, heb ik niet kunnen
ontdekken, en niets aangaande deze beweging in de gefchiedenis der itad en provincie van Namen gevonden .
Het zoo even gemelde muurtje fond, naar men zegt,
zestig A zeventig jaren, alswanneer bet, hetzij door
ouderdotn, hetzij door eene nieuwe beweging in den
berg, en welligt door beide, omfortte . Zoo veel
fchijnt zeker, dat daarna van tijd tot tijd grond is afge .
fchoven ; doch welke misfchien alleen de losfe , achter
den muur gelegen hebbende, aarde geweest is ; althans
moet dit niet van veel belang geweest zijn .
Tien a twaalf jaren geleden, deed de eigenaar van
dezen berg (want dezelve is verkocht, en ook eenmaal
net boomen beplant geweest) een nieuw muurtje langs
den feenweg optrekken, hetwelk niet zeer lang moet
gefaan hebben . De redenen daarvan fchijneli geweest
to zijn, deels dat die mttur met opgevoerden grond is
bezwaard geworden, deels eerie nieuwe beweging . Dit
laatfte, echter, zult gij met mij wel als de voornaamfe
oorzaak befchouwen, wanneer ik u zeg, dat, volgens
getuigenis van daar wonende perfonen, de muur toen
in bet midden is doorgefcheurd en voorovergezet .
Daarna is weder een muurtje opgebouwd, hetwelk
nog befaat, dock flechts klein is, en thans bijna over
deszelfs geheele lengte onder den afgerolden grond bedorven ligt ; terwijl bet kleine, flog zigtbare, gedeelte
geheel is overgezet .
Het fchijnt intusfchen, dat, federt de aanmerkelijke
zffchuiving, welke v66r eene eeuw zou hebben plaats
gebad, en waarvan ik boven fprak, de bewegingen al .
shahs nimmer zoo aanmerkelijk zijn geweest, dat die cenigzins
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tins gevaarlijk waren voor de aan den voet faande
huizen .
Sedert bet begin van 1818 begon de affchuiving op
nieuws, en was in bet eerst van weinig belang . Men
heeft toen den afgerolden grond, of agaife, van den
fteenweg vervoerd ; en bedroeg de geheele vervoerde
masfa een duizendtal gewone ftortkarren .
Dan, van dien tijd aan, is de affchuiving dermate
verergerd, en Reeds zoo toegenomen, dat thans de
fteenweg, daar ter plaatfe, over deszelfs geheele breedte belemmerd is ; zoo zelfs, dat er geen voetpad meer
What, en men dus reeds over den voortgeroldengrond
gaat .
Doch Nat mij , alvorens verder de gevolgen to verbalen, u met de oorzaken der beweging of affchuiving
eenigzins bekend maken, die echter, ik herhaal bet,
alleen de vermoedelijke zijn .
Wat dan de oorzaak geweest zij van die aanzienlijke
affchuiving, welke v66r eene eeuw zou hebben plaats
gehad, dit fchuilt in bet duister . De gefchiedenis
zwijgt, en er zijn bier geene menfchen meer, die bier•
omtrent iets kunnen mededeelen .
De affchuivingen,welke na dien tijd, en v66r de tegenwoordige, hebben plaats gehad, zoo gering geweest zijnde, wordt men geneigd to gelooven, dat die
voornamelijk de gevolgen geweest zijn van bet bezwijken der muren .
Die, welke thans plaats heeft, is
zeer langzaam begonnen . Vermoedelijk is de grond door
zware regens allengs losfer gemaakt , en door bet fnel af.
ftroomende water van boven in beweging gekomen,
waartoe bet meerdere gewigt van den grond, door bet
water veroorzaakt, veel kan hebben bijgedragen . En
zouden ook de, zoo zware en aanhoudende, regens van
1816 en 1817 die beweging niet veel hebben voorberek1 ?
De grond nu eenmaal in beweging gekomenn ziinde,
laat bet zich gemakkelijk begrijpen, dat zulks, op eerie
vrij fteile helling, en langs eene,vermoedelijk vrij glad»
de, oppervlakte, al fpoedig zeer moest toenemen .
Bet
X 4
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Het water fchijnt dug als hoofdoorzaak to moeren be .
fchouwd warden, ten zij er eene onderaardfchewerking
mogt plants hebben, hetwelk zielt niet befllsfen last .
1k- maet u echter wel doen opmerken, dat or omftandigheden zijn , welke hiertoe zeker veel hebben bijgedragen .
In de helling ontfpringt, uit een gedeelte levende
tots of harde agaife, eene bron, welke, bij zware regens, zeer fnel vliet . Dit water werd to vorert afge-,
laid, en ontlastte zich door eene looden buis, welke
daartoe, even boven den ftraatweg, buiten den berg
uitftak . Zoodra nu de affchuiving begonnen was , werd
doze afleiding ve(ftopt ; bet water hield zich dug seer
op den berg, maakte den grond meer los ,enbvor
derde de verdere affchuiving aanmerkelijk . - Ziedaar
de eerfte bijkomende omftandigheid, die welligt in v ori.
ge tijden nimmer beftaan heeft, daar men toen waarfchijnlijk fteeds voor bet in goeden Nat blijven dozer
adeiding gezorgd hebbe.
De tweede is vrij zeker de aanleg der nieuwe v erken
op het kasteel . Tot deze toch heeft men grond moe .
ten voeren op de kruin des wandelenden bergs, hetwelkdus eene drukking van boven kan hebben veroorzaakt .
povendfen hebben op andere plaatfen afgravingenplaats
gehad, welke die kruin eene meerdere helling naar do
zijde der affchuiving moeten hebben gegeven, dan zij
to voren had ; hetwelk de hoeveelheid van bet, naar
die plaats afloopende, water zeker zeer heeft vermeerderd. Doch bet is met dat al, mijns inziens, buiteu
twijfel, dat de aanleg dier werken niet (gelijk de aldaar
wonende lieden bet willen doen voorkomen, vermoede.
ljjli in de hoop, dat van rijkswege hierin zou worded
Voorzien) als eerfte oorzaak moet worden aangemerkt,
nnaar alleen als bijkomende omitandigheid ;zoo als trouwens genoegzaam daardoor wordt bewezen, dat men
reeds federt vele jaren then berg den 3vandelendennoemde, betwelk ouden onder die lieden zelfs niet ontken .
pen, welke dan ook de ware, misfchien altijd voor ons
ver.
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eerborgene, oorzaak zijn moge . Bovendien : waren de.
;e werken de eerfle oorzaak, dan zou nien moeten verwachten, dat de beweging Heeds bleve voortduren ; ter,
wijl dit juist niea plaats heeft, en men alleen de verergering duidelijk kan befpeuren , wanneer zware en lang.
durige regens vallen ; kunnende men bij aanhoudeM
4roog weder genoegzaam geenen voortgang daarin be .
merken . De jougfle winter vooral heeft tot de affch*i .
ving Diet weinig bijgedragen, door de groote boevee1 .
heid van bet afleopende fneeuwwater, na den feliWY).
ken dooi ; doch bet is met dat of niet overeetikomfii#
de waarheid, dat de berg, of liever de a€rollende grond,
in de tnaand januarij ll ., in eenen nacht, zes voet
zou zijn vooru i tgefch oven , zoo als in cen onzer dag•
bladen moet zijn gemeld gew .orden .
Ziedaar , waarde vriend ! alles , wat ik - en ik geloof ieder ander - u van de oorzaken zeggen ka. Ik
ga over, em u de gevolgen mede to deelen, die ik,zoo
its gij begrijpt , zelf gezien heb .
Vooreerst is de flraatweg naar Dinant, over eene
lengte van 40 A 5o ellen , geheel met grand overdekt,
die echter op bet eene punt hooger dan op bet andere
llgt, en op de hoogfle punten (aan de bergzijde) ten
minfle ruim 3 ellen hoogte bereikt . Door de dcukkhbg
heeft die weg eene, aan de linkerzijde zigtbare, cirkkelvormige gedaante gekregen, en is ook de aan dien kit
flaande haag even zoo uitgezet . Ik gis , dat de weg
ten minfle een ~ een en een halve el is voortgefluwd,
we] to verflaan op het punt der grootile uitzetting .
Het gebruik van denzelven is this aldaar, gelijk ik
zeide , geheel voor rijtuigen en paarden geftremd . Hier .
in is , wel is waar, in zoo verre voorzien, dat me4
thans van dien weg heeft afgezien, en dien gedeeltelijk
verlegd heeft beneden langs den Maas-oever, dat is,
aan de andere zede der huizen, vanwaar hij, bg het
begin der wandeling van la Plante, tien minuten bui,
ten de poort , zich weder met den fleenweg vereenigt ;
loch hierbij doet zich de zwarigheid op , dat, wanneer

;i8
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de Maw verre buiten hare oevers treedt , ook deze
nieuwe weg daardoor onbruikbaar wordt ; hetwelk nog
dezen winter bet geval geweest is .
Nu iets omtrent de in gevaar zijnde huizen . Tus .
fchen de poort en her affchuivende gedeelte des bergs
grenst aan dit laatfle eene groote herberg, in welker
regter fchildmuur door de zijdelingfche fchuinfche druk .
king reeds aanmerkelijke fcheuren ontftaan zijn, zoodat
de eigenaar genoodzaakc geweest is, in dezen muur,
over deszelfs geheele lengte, een anker to doen metfelen, ten einde denzelven nog zoo lang mogelijk voor
affcheuring to behoeden, hetwelk intusfehen, wanneer
de drukking nog vermeerdert, evenwel, en welligt al
fpoedig, zal plaats hebben .
Meer dringend is nogtans bet gevaar, waarin zich
ten paar huizen aan ae linkerzijde des fleenwegs, tegen
over den wgndelenden berg, bevinden .
De grond tusfchen die huizen en den flraatweg is,
met eenige daarop ftaande boomen, door de drukking
van de afgefchovene masfa , tegen die huizen voortgelluwd . In de muren van bet eene huis, zijnde eene
loodwitmakerij, zijn reeds, op vele plaatfen, vrij grbote fcheuren, en is de fteenen vloer op den beganen
grond van dat gebouw, langs den muur, aan de zijde
der drukking, bier en daar geheel opgewerkt, terwijl
uit eenige welven fieenen gevallen ziin ; welk een en
ander aan niets anders , dan aan de werking van den
berg, moet worden toegefchreven, daar dit huis, v66r
flechts weinige jaren , geheel nieuw gezet is .
Veel erger ziet her er nit met bet andere gebouw,
waarin eene cichoreifabrijk . Niet alleen zijn in den muur
van hetzelve, aan de flraatwegszijde , zeer groote bar .
flen, en uit bet gewelf van eenen kelder achter lien
muur groote brokken fteen gevallen , maar zelfs is de
tegenoverflaande muur van dat gebouw dermate voorovergezet en vol groote fcheuren, dat men then met
eene merigte balken heeft moeten flutten, en denzelven
eene fpoedige inflorting bedreigt, immers zoodraflechts
de
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de bewe-ging weder voortgaat, hetwelk bij vochtig we.
der to wachten is . Het is dan ook niet dan met moeite ,
en alleen omdat zij deeds in die fabrijk vast werk heb .

ben, dat men de arbeiders daar aan bet werk kan hou .
den ; en inderdaad is dit met gevaar vergezeld .
V66r eenigen tijd reeds heeft men den, tegen de ge .
zegde huizen , voortgeftuwden grond eenigzins doen
weggraven ; doch niettemin blijft de werking voortduren,
en men vermoedt daarom, welligt met grond, dat die

werking zoowel onder als boven den fleenweg plaats

beeft ; waartoe men vooral ook aanleiding vindt door
hetgene ik u hierboven van den vloer, in bet eene huis,
heb medegedeeld .

Misichien gaat de levende rotsbedding (altijd in eene

fchuinfche rigting) onder den grond door, en werkt

zoo then grond , vooral van onder , tegen de grondves .
ten der gemelde huizen .

Achter deze laatfle bevinden zich ook eenige be.
woonde gebouwen . Deze zijn, wel is waar, voor bet
oogenblik niet in gevaar ; doch zullen aithans eenige
derzelve daarin vermoedelijk komen , wanneer geene middelen van voorziening worden in bet werk,gefteld .
Ik eindig met een woord over de middelen, die waar-

fchijnlijk verdere affchuivingzoudenkunnenvoorkomen.
In de eerlte plaats zou men behoorlijke afleidingen
voor bet water moeten daarftellen, en die z66 dieneb
in to rigten, dat hetzelve nergens gelegenheid vond,
om zich in de helling op to houden . Dan , de grond
nu eenmaal in beweging zijnde, zou men ook langs den
fleenweg eenen zeer zwaren, hoogen en diep gegrond-

vesten muur moeten optrekken, en de reeds voortgefchovene masfa vervoeren ; terwijl bet ook niet ondienRig zijn zoude, dan tevens, zoo veel doenlijk, den los .
fen grond, of
nemen .

agaife,

van de geheele helling weg to

Dit een en ander, gevoelt gij, zou voorzeker zeer

veel kosten, vooral om den grooten afftand, waar-

op de grond zou moeten worden gebragt ; kunnen-
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de dit niet wel anders gefchieden -, dan ter plaatfe van
de wandeling van la Plante, en om deze to verhoogen .
Ik hoop hiermede aan uw verlangen voldaan to heb-

ben, en noem mij, enz .
April, 1820.

S . D E B***** .

MT EERSTE BEKLIIWMEN DER BLAAUwt BERGEN OP JAMAIRA,

(Nauvelks Annales des Vo ages, i8s , Tom. 5 .)
De toppen der blaauwe bergen op Jamaika zijn langen tijd
voor gebeel ontoega,nkglijk gehouden, totdat drie inwopers

der flad Kingston de mogelijkheid, om dezeive to beklim .
men, in s8t8 met der daad hebben bniten twljfel gelleld .
Deze lieden trokken den 24 Februarij nit die ftad op , , en bereik.
ten tegen den avond de hoogte van bet dal St. Thomas. Hier
flood de thermometer op 70° R . (16° 87 C.) en de baro.
meter op 271120, hetwelk eene hoogte van 2517 voet bo-

ven de oppervtakte der zee aanwijsc . Des anderen daags na .

men zij hunnen weg noordoostelijk, cerwijl zij eene fleile,

fmalle, digt met bosch bedekte bergketen bekiommen. Her
merkten zij vooral den Bermudi/chen ceder van eene reus .
achtige grootte oudar de boomen op . Eenige derzelve lion .
den, hoezeer dan ook reeds federt fang verdord, nog alcoos
met ppgeregte kruin, en trotfeerden bet woeden van form
.en pnwedgr . Tegen den middag bereikten de reizigers eene
Iibogte, waar de barometer, op z4116o f3ande, 5682 voet
aanwees, cerwijl de thermometer 6o° (12'$3) teekende. Een
digte nevel viel van tijd tot tijd in regen neder ; en teen
omilreeks 2 tire de zon de wolken verdreef, zagen 7,ij , als
door den lag eener tooverroede, op eenmaal de uiterfle gren.
zen der bergketeu, en tevens Qechts nog eenen enkelen ke •

gelvormigen top in reusachtige gedaante voor zich liggen,
,lie echter Allen verderen voortgang onmogeujk fcheen to ma .

Zij gebruikten dezen voegzamen tijd om nog hooger
to klauteren, en zagen weidra, door een verheven, zich
ken .

voor hunne oogen ontvouwend vergezigt , hunne moeite be-

loond, hoe zeer de vochtige nevel, die hen van tijd tot tijd
doernat maakte, hen ook kwelde . Thans zagen zij bet zuidelijk en oostelijk gedeelte des eilauds oeder hunne voeten,
ea
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en zij konden den lopderftmn,izchdorbsn
fchen en bebouwde velden tot in de zee kronkelden, duide•
Wk onderfcheiden . Niet min duidelijk kon men van deze
plaits, de in de kusten, als ware bet, uitgefnedene havens,
basijen en bogten, alsmede de daarin voor anker liggende
fchepen, onderfcjieiden . Nu viel echter, ten westen, en ovtr
eene ontoegankelijke kiove, den reizigers eene andere bergketen, nog hooger din de bergrug, waarop ziJ zich bevonden, in bet oog, die in eenen diepen afgrond eindigde. Er
werden thaws zaden'van vele, voor deze luchtgefteldheid
gefchikte, planten in de aarde geworpen, en bet berigt der
reize tot op dat punt in eene flesch, in welke reeds vier andere, door den tijd onleesbaar gewordene, reisvethalen zich
bevonden, geftoken . Deze flesch wend, welgeflotett, older
eenen Afrikaanfchen ta isboom (ta is eMpgata) nedergelegd . Deze fchoone boom , ook wet akka genaanrd, wordt
door de fchrijnwerkers fterk gezocht, en komt, nns vele
foorten van efndromeda's en andere fierlijke gewasfen, op de~
ze hoogte veelvuldig voor. Een derzelve , de arundo Jaa .
deus, is den wandelaar op zijnen togt dikwijls seer hinder.
lift ; en nogtans ziet hij deze plant niet ongaarne, omda zitj,
weinig vochtigheid aannemende, en zekere foort van veer.
kracht bezittende, zeer gefchikt is tot eene legerftede. De
grootfe hoogte van dezen bergtop beaaat uit eene lichtgele
leemsarde, die met eene dunne ]sag tuinsarde bedekt it, Atleenlijk de rotfen, die men langs den •afgrond waarnam, be •
ftonden uic harden zandfteen en lei . Onder weg doodden zij
eene fling (c r1uber major .) Behalve deze, kwam hun geen enkel
dier, zoo min kruipende als vliegende infekten, geene rotten,
zeta geene vogels, onder bet oog. De thermome,dr fond op
48" (7°Io), en de barometer, op 23"70, wees eene boegte
van 662o voet aan . Daar nu de nacht begon to naderen, zoo
maakten de reizigers toebereidfels tot her vervaardigen eerier
hut nan den voet Bier rots . Het regende voorts den gehee .
len uacht door, tot op den volgenden dag des middags . Toen
bet wear opgeklaard was, gingen de drie wandelaars weder
terug tot op de plaits, waar de westelijke bergketen, die zij
to voren waargenomen badden, een begin nam, en befteed .
den bet overige van den dag, om dezelve in eerie noordwes .
telijke rigting to volgen. Gedurende den nacht was de koude doordringend. Des volgenden morgens fond de thereto.
me-
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meter op 46° . Met vernieuwden moed zette men de rein
voort, doch vond nergens water . Men dacht nog bij de
vitis frute war to vinden, mar deze was aimede, tot groote (mart der teizenden, nergens aan ce treffen ; men was dus
genoodzaakt, om den dorst to lesfchen, tot een paar fes .
fchen bier toevlugt to nemen . Door onze reizigers langs eenen
feilen en hobbeligen bergrug, over hooge bergen en enkele
rotfen kiimmende, hunnen weg vervolgden, en zelfs door
moerasfige fpleten dringen moesten, waar de moerasaardige
llanevoet (ranunculus flammula) to bloei fond, zoo werden
zij meer en meer overcuigd, dat nog nook eenig menfchelijk
wezen dit pad betreden had ; bet fpoor van wilde zwijnen 21.
Teen was in deze freken bun ten wegwijzer. Eindelijk be .
reikten zij den top der rotspunt, welke zij van her oostelijk
gedeelte van dit gebergte badden waargenomen . Hier bleef de
thermometer op 50° (7°99) en de barometer op 231120 faan ;
de hoogce beliep dus 7320 voer . ; Men vond bier wel de .
zelfde planten als op de eerfe nitfekerde rots weder ; maar
de verfcheidenheid der foorten van mitten en 4ndromeda's
was bier grooter . Van bier rigtten de reizigers hunne fchre,
den een weinig noordwestelijk paar eene andere uitfekende
rots, waar zij nog eene laatfe klip van reusachtige gedaance
to zien kregen, die dan oak de grootfe hoogte der blaauwe
bergen uitmaakt, en wait dirgebergte fell nederwaarcs loopt .
Ook dic uitflek werd beklommen . Van deze hoogce konde
men de geheele oostelijke kust van .Tamaika, en bij tusfchenpoozen, wanneer de nevel zulks niet belette, ook de- westelijke
overzien, benevens een aantal fchepen, in eene van derzel.
ver havens, die de reizigers voor Falmouth hielden, ten an,
ker liggende . De thermometer fond aldaar op 5o ° (7 099),
de barometer op 2311Ie, en de hoogte beliep 7225 voec.
DE AMAZONE .

(Een Verhaal, op eene mandelinge Overlevering gegrond .)

A N A L I A VAN w*** had zich, volgens eigene keuze,

son
de destijds ook bij defchouknietgwolf
ning der jags overgegeven, en hierdoor meet dan ddne mannelijke plooi in boar karakter bekomen . Bij bet ontluiken ties
teederen gevoels was zij evenwel door bet alvermogen der
lief-
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liefde van die 'zucht genezen, en had bet aanzoek hirer ou.
deren, wier ednige dochter zij was, daardoor des to eerder
gehoor geven, om bet jagckleed en de werpfpies met bet
vrouwegewead en den mirtekrans to verruilen . Jong, fehoon,
vol begaafdheden, en van eenen mannelijken moed, was zi)
reeds lang bet voorwerp der vurig!le wenfchen van den Graaf
D*** geweest . Deze wenfchen werden dan ook eindelijlt
door haar bezit gekroond, en de Graaf vierde deze gelukki6
ge gebeurtenis door een groot feest op zijn landgoed to Z * * *, 0
tot hetwelk de geheele naburige adel genoodigd was . Zich
ten hoogtle gelukkig gevoelende door de vrouw, welke heat
ten deele viel, was hij de ziel van bet gezelfchap, in hem
welk ook zij, als eene liefelijke beheerfcheresfe, die de
manneiijke zoowel als vrouwelijke eigenfchappen in hare fijn .
fle fchakeringen verbond , de harten van alien betooverend in.
nam . Ben bevallig uiterlijke, aanminnige zeden, en veriland,
flonden bij haar in de fchoonfle overeenfemming met eeb
edel hart . Door bet verlaten van Karen vorigen, door jeag ..
dige neiging gekozen' iland,was zij nu geheel en al die fchoo.
ne, beminnenswaardige jonkvrouwe geworden, welke liefde
to geven en liefde to wekken tot hare befletrming, en echte
vrouwelijkheid onder de eerfle deugden van haar geflachc rekende.
De feesten, ter gelegenheid der verbindtenis van dic zeldzame pant gegeven , waren geeindigd , en alien fpoeaden zich,
over bet onthaai ten hoogile voldaan, naar hunne woonfleden
terug. Ook de Gravin zou binnen weinige dagen haren gellef.
den gemsal van haar zien wegreizen, daar een belangrijk pro .
tee, betrekkelijk zijne uitgeflrekte goederen, hem niet eene
vergunde , de fchoone dagen der eerlle liefde, in de teal des
dagelijkfchen levens de wittebroodsweken genoemd, bij zijne
jeugdige gade door to brengen. Toevend en haastig, en Loch
wedr vertoevend, fcheurde hij zich nit hare minnende armen
los, en fleeg in den wagen, die hem aan dic eenzaam gele<
gen floc, thans zijn geliefdst verblijf, ontvoerde ; terwijl hij
nog met vurig verlangende blikken bet oog zijner gade zocht,
die hem nit bet venfler bet laatst vnarwel toewenkte . Zelfs
toen hij geheel nit haren gezigtkring verwijderd was, dear o
de bij nog naar de pleats, waar zij hem den jongflen groet
tegenwuifde.
V on ' :me-iu, -gewurwordingen doordrot:gen, ilond A lM A L I A
nog
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,nog aitijd sin bet veniter, sis reeds de avond zlljne fehaduw
YV& de omftreken -begoa nit to breiden . Vol van hefde tot
Batten getaaat, maar zondet eenige veeds, beeline zich brat
bilk op de herfstachtige velden, over welke een voebtige
level zweefde, die in allerlei gedaanten daarhenen tong. Eeta
hevige koude wind, die door de flop'peis blies en de glazen
deed tinkelen, was alleen in ftaai, hair van her veniter to ve .
wijderen, en naar den vriendelij k noodigenden baard zich to
doen begeven. Aan hare zijde zat de knmenier aan bet bor .
daiirraam ; terwijl zij zelve, onder eene aangenatne lektnur,
bear van tijd tot tijd gadefloeg, en, met een kundig oog ,
de afwijkingen van bet opgegevene voorbeeld aanwees . Over
r es een wakend oog houdende, was zij ook bier de liefderljkt meesteresfe, aan welker bekwaamheid de dienssuuaagd
rich volgaarne onderwierp.
Hen levendigen geese der Gravinne kon bet lezeti op den
daar geen genoegzaam onderhoud geven . Na de thee, door
eerf bediende op bet bepaakle uur haar aangeboden, ontlek•
to zij aan haar klavecimbaal de liefelijkfte toonen, am daar•
dbot den fomberen indruk van den donkeren Herfstavond te
verminderen , die zich in ravenkleurig gewaad rondom het
flat in de landftreek gelegerd had . De norm, die buiiende
door het woud gierde, de dik met mos begroeide eiken tot
is hunne grondvesren fchudde en de ranke fparren ontwortelde, dreef kletterend den ijzigen regen tegen de ramdn. Aan zulke natuurverfchijnfelen gewoon, gaf zij zich
gebeel over aan de betoovering der muzijk, die haar met
voile kracht fcheen te boeijeu . Veel minder nog wa en de
gerochten van roovets, die deze ftreken onvellig zouden malten , welke de kamenier haar op bet erode van bet ftuk met
veel angscvallighelds mededeelde, in flat, haar to verontrus .
ten ; zoodat zij , omftreeks middernachc, zeer hedaard in haar
ilcapvertrek zich ter rusts begaf, en bet meiS e neardfg
legane voorzaal fond .
En nogtans was deze landitreek, reeds van ouds, de zetel
der verfchrikking geweest en gebleven, waaromtrent rte ge6 ,
tuchten tenftemmig luidden ; want zij werd werkelijk door
dente rooverbende onveilig gemaakt, welke nog onlangs den
weerloozen landman overvallen , landboeven gepiunderd en
verwoest, en nu ook op bet Grafelijk Plot bet oog gevestigd
bad. Een der heimellj.k e eedgenooren be ond zicir, a,,
lien-
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diende, op betzelve, en berigtte zijnen makkers a11es, wat
hem ter ooren kwam . Door dien eerloozen was bet den too .
vers bekend geworden, dat de Graaf een groot vermogen be .
zat, en vooral veel goud en zilverwerk en kostbaarheden
ter viering zijner trouwplegtigheid derwaarts gezonden had ;
dat bet thans bet beste tijdflip ware , dit apes to rooven,
omdat de Graaf afwezig was, en bij zijn vertrek had to ken .
nen gegeven, dat hij dit apes roar een velliger oord, de
woonpiaats zijner moeder als weduwe, wilde later vervoeren , en dan ook aldaar de zijne vestigen . Deze onverlaat
had, order voorwendfel van bij eenen landman in de nabuurfchap eenige taken to verrigten, deze aanwijzing aan eenen
roover gegeven, die in bet bosch de wacht hield, en den
hoofdman laten uitnoodigen, nog dien zelfdeu nacht bet kas .
teel to overrompelen, door bet flechte wear deze onderneming zoo hlijkbaar begunfligde . Hij zob alsdar, de noodige
voorzorgen van binnen nemen, om hen to ontvangen, en
bun bet binnenkomen gemakkelijk to maker . Na deze of .
fpraak had hij 'zich ijlings weder naar bet Clot, en op den
hem voor dien nacht aangewezen' post, als portier, bege .
ven, waar hij ook ten behoorlijken tijde gevonden werd,
toen de hofmeester met eenige lieden de ronde deed in bet
kasteel .
Reeds was bet uur van middernacht voorbij, toes de Gra .
vin door een verdacht gerucht in eene aangrenzende kamer
gewekt werd ; hierbij loeide de wind nog vreesfelijker dan to
voren, en apes fcheen zich to vereenigen, om bet oogenblik
van boar outwaken to bet verfchrik elijktle van dez n gen
heelen nacht to maker . Het gedruisch, user hetwelk zij
fcherp luisterend bet oor gekeerd had, fcheen to naderen,
en eenige rawe mansfiemmen klonken verward door'een . Zij
ontftelde, doch werpt fpoedig eenige nachtelijke kieeding
om, en boast zich, met de nachtlamp in de hand, naar de
deur van haar flaapvertrek . Bij bet openen derzelve valt haar
een helder (akkellicht in bet oog, en sevens eene rooversben .

de, onder aanvoering van eenen hoofdman, die, door zijne
reusachtige geflalte , woesaheid en bloeddorilig voorkomen,
boar een geest der duisternis fcheen to zijn . Den eerften indruk, dien dit gezigt op haar maakte, verbergende, treedt
am onze Amazon, in de voile beteekenis van bet woord,
©p, om een voorbeeld van mannelijke bedachtzaamheid en
moed
MENGELW. 5820. NO . 7 .
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moed to geven . Op hetzelfde oogenblik, dat de aanvoerder
dezer bende, de vreesfelijke en in dit gedeelte van Polen nog

beruchte I G N A T I U S, bet bevel geefc, haar, gelijk al hare
bedienden, to dooden, fmeekt zij, voor eenige oogenblik-

ken, om genade, als hebbende hem eene ontdekking van bet
grootfe aanbelang mede to deelen . Het uitftel wordt verleend, en de heldbaftige vrouw heeft ook reeds haar one .
werp gereed. " Schenk mij bet leven !" roept zij der bende

toe, " en ik zal u daarvoor met eene ontdekking beloonen,
„ welker gewigt uwe ftoutfte verwachtingen verre overtreffen
„ zal . Welverre dat uwe komsc re dezer plaacfe mij fchrik
„ aanjaagt, verheug ik mij veelmeer, u to zien . Gij zijt

„ mij welkom ; want ik hoop in u mijne redders to vindeb,
„ die mij van eenen gehaten echtgenoot en tilt dit kasteel
„ verlosfen zult . Ik ga dan met u, en verlaat eenen echtge .
noot, die, alleen aan de vuigfe eigenbaat trerpand, mil
„ zonder liefde, enkel ult familiebetrekkingen, tot zich nam,
„ van wien ik een' affchuw heb, en" - " Een vertelfel.
ona to doeken, en anders niets I" riepen fommige
„ tie o

uit den roofzieken hoop . - " Stop haar den mond, die bab" belaarfter, en Root haar ter nedr 1" dus deed zich bet ge .
roep bijna eenparig hooren . Maar, terwijl zij de uitgetoge.
ne fabels moedig afweert, en befcherming van den hoofdman
eischt, zegt zij : " Makkersl verlaat u op mijne woorden ;
„ ik verlaat mijn' ega, met wien bet leven mij no tot eene
„ bet zoo worden ; ik ga met u ; ik zal u sties uitleveren,
„ wat bier in dit flot flechts van eenige waarde is, en ga
„ terltond, in uwe tegenwoordigheid, daarmede eenen aan.
:' - " Wilt gij dit doen, vrouw naar mijn
„ ang waken
" hart?" hernam de hoofdman . " Kan ik mij op uwe woor=
„ den verlaten? Laat mij u dan omheizen! En wilt gij dan,
,

na de vervulling uwer belofte, de mijne, de vrouw van
" den beroemden en gevreesden I G N A T I U S worden, zoo
„ fla toe, geef mij eenen kus, en gij zult mijne verloofde

" zijn ." - " Van ganfcber harte," antwoordde A M A L I A .
,, Het fchijnt, dat bet noodlot ons wil vereenigen. Weet

„ dan, dat ik A M A L I A V A N w** *, dochter van den beer
„ V A N w * * * op St. * * * , en in die ftreken onder den naam
„ van de Amazone bekend bent' Verbazing en vreugde wis .
felden nu beurtetings op bet gelaat van den hoofdman af ; de
gebeele bende zweeg. ,, Neem den kus oozes verbonds 1"
zei•
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zeide de Oravin, terwijl zij haren purperen moral tier begee •
rige en afTchuwelijke lippen van I G N A T I U S aanbood, die
hear reeds omvat hield , en boar den bandierenkus gaf . „Vrouwl
„ ik voig u, tot zelfs in de hell" riep hij geheel verrukt .
„ Breng ons nu bij uwe fchatten ; fluit uwe kisten en kasten
„ onverwijld open, want reeds heefc her eerffe hanegekraai
„ zicrh doen hooren . - Vol .- mij , kameraads 1 " riep hij zijn
olk toe ; ,, doch ddn blijve op de wacht, en roepe van
,, tijd tot tijd aan den broeder, den portier ." Hiermede be.
d®elde hij den trouweloozen knecht , die, om geen opzien to
baren, zijnen post Met had durven verlaten, nadat bij den
roovers, onbemerkt door de bewoners van bet kasteel, floc
en grendel geopend had .
Met eene brandende fakkel in de hand, flapte nu de moe,
dige Gravin voor den verrukten I G N A T I U S, die haar van
tijd tot cijd omhelsde, uit, en begaf zich her eerst in de
kamers van haren gemaal . De begeerige blikken der bandieten flaarden met verbazing op de kostbaarheden der vertrekken, en op de Inenigte gouds, dat de Gravin, altemaal in
afgetelde rollen , nit de bureau van den Graaf voot den dag
haalde, met bevel, dat niemand lets daarvan ontvreemden
mogt, maar alles in de groove zaai moest worden negrge .
legd, totdat al de fchauen bijeen waren, ten einde zij als •
dan zoo veel to beter konden worden weggebragt ; zij wist,
verzekerde zlj, naauwkeurig, war er was, en wilde, dat,
eerst blj de ahnkomst in bet roovershol, sues behooslijir
zou worden verdeeld . Op dit bevel volgde terflond de be .
veatiging van den hoofdman, onder bedreiging des doods
voor den overtreder . Hierop werden nu alle laden van de
bureau, zelfs de verborgenfle, met de kostbaarfle brillanten
gevuld, geledigd, de zilver-, kleeder . en linnenkasten ge .
opend, site koffers en deuren opengefloten, en bet bijeen .
verzamelde goed door de roovers , die als bijen af- en aanvlogen, naar de zaal gebragc, en op eenen hoop gelegd . Nore kostbare garderobe, haar luiscerrijk toilet, hare kleedingftukken, fluijers, mantels, gouden en zilveren kleinooden en
edele gefteenten, pakte de Gravin zelve, met den meesten
fpoed, bijeen, en gaf bet desgelijks *an den deeds meer en
meer verbaasden hoop , onder her herhalen van haar gegeven
bevel , over. Dus ging her van de eene kamer in de andere .
De Gtavin beljverde zich, om , met eenea bos fleutel : in
de

35

DE AMAZ'ONE*

de eene en eene fakket in de andere hand, hare belofte op
her naauwkeurigst to vervullen, en bad nu ook, dear flasp .
kamers en zalen voor bet grootfld gedeelte reeds ledig wa,
ren, bet vertrouwen der movers in de hoog(le mate gewon .
nen. De luidruchtigfte betuigingen van woeste vreugd en
vernieuwde bewondering hoorden de heldhaftige vrouw geens .
zins in hare be2igheid ; terwiji zij zich in Karen ijver, om al .
les bijeen to brengen, reeds bij voorraad over her verwoeste
geluk van haren echrgenoot fcheen to verheugen . Enkele
losfe vragen, zoowel aan de menigte als aan bet opperhoofd
gedaan, or zij nu hare belofte gefland deed?" werden door
hen met ruwe loffpraken, en door I G N AT IU S met onilnl.
mige teederheid beantwoord . Reeds begonnen eenige bet
weldra vereenigde paar geluk to wenfchen, hergene door den
hoofdman met woeste blijdfchap, en door A M A L I A met een'
febalkachtigen glimlach beantwoord werd . Intusfcbeta bragt
zij telkens meer kostbaarheden bijeen , om , gelijk zij met
veel ernst betuigde, hares toekomfligen man eenen tamelij .
ken bruidfchat mede to brengeu . Met ieder oogenblik nam
de bewondering der roovers to hareir aanzien roe, en eenige
hunner konden zich niec onthouden, haar een laid hoezee
toe ce roepen, en haar als aanflaande gebiederesfe de hand to
kusfen . De kamers waren no van alles, wat eenige waarde
bad, beroofd, en men maakte zich gereed, om near de g roo.
r e zaal to gaan, ten einde daar den verzameldeu fchat to
overzien, en alsdan - met denzelven naar bet aangrenzende
bosch to trekken .
Toen zij in de zaal gekomen wares, en de Gravin met
eenen vlugtigen, maar fcherpen blik de aaugebragte goederen gemonflerd had, fprak zij met eene ]ooze vercrouwe .
1fjkheid, alsof zij reeds medelid der bende geworden ware
„ Visel, mijne broeders en vrienden! heb ik u reeds, in de
„ opeengehoopte fchatten, aan goud en zUverwerk doen toe .
„ komen ; doch bet is flechts een gering gedeelte van den
„ fchat, dien mijn fchraapzieke man in den kelder bewsart,
„ en then iit bereid ben almede terflond aan u nit to leve .
• ren, wanneer gij mij volgen wilt, om u met eigene oogen
„ daarvan to overcuigen . Bewijzen mijner opregtheid en ge.
„ negenheid voor u heb 1k, als uwe aanllaande gebiederesfe ,
» n reeds overvloedig gegeven ; door de oncdeltking van dit
• gebeiin geloof ik ecbter aan al mijue vroegere beloften de
s, kroon
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kroon op to zetten . Gelooft gij don nu, na alles, wat gij
van mij gehoord en gezien hebt, dat 1k de groote verwach,tingen, tot welke mij bet lot fchijnt beQemd to hebben,
waardig ben?" - ,, Heil a en uwen verloofde, onzen
hoofdman!" klonk bet van alle kanten . .-- „Voortreffelijke
vrouwl kroon mijns levens! " riep I GNAT I U S nit ; , ik
zal u naar bet ris k van Plutus, den God des rijkdoms, en
van ons gemeenfchappelijk geluk, geleiden ."
AMA L I A, die gedurende deze lofredenen naar alle zijden
vriendelijk hare goedkeuring toeknikte, ftapte nu, als itl triomf, offchoon met innerlijk afgrijzen, over de liken barer
verflagene bedienden door bet voorportaal, en vervolgens
door lange en holle gangen naar bet gewelf, in hetwelk, volgens haar voorgeven, de fchat to vinden ware, en tot bet.
welk men door een valluik incest nederdalen . Nadar bet
geopend was, ftelde men een' der roovers als fchildwecht
bij hetzelve ; de overige volgden nu onze Amazone cen
aanmerkelifk aantal trappen naar beneden, zender dat de min .
Re argwaan in hunne zielen opkwatn ; want de wacht buicen
her valluik had alleenlijk betrekking op eenen aanvnl van huf .
ten . In dit diepe , donkere gewelf , dat, door bet fakkel .
licht op eerie vreesfelijke wijze hefchenen, de woonplaats
der verfchrikking fcheen to zijn, gekomen , fpoedde A M AL t A zich naar eerie verhorgene deur in den afgelegen(len
hoek. Slangen, door dit licht gewekc, fchuifelden hun to
gemoet, en hagedisfen fprongen in merigte voor den dag ;
terwiji de natte grond en de druipende muren her gaan in dit
verb(ijf moeilelijk maakten . Vaardig, en zonder eenig teeken
van vrees of afgrijzen, ontdeed zij de deur van de aange .
groeide ruigte, en doorliep haastig den fleutelriug, oni den
fleutel to vinden, met well .en zij de deur konde openers .
lij herhaling doorliep zij de geheele reeks ; maar niet een
enkele paste . Vol ergeruis en ontevredenheid begon zij ten
derden male dit ondankbare werk ; doch alle proeven waren
en bleven fleeds vruchteloos . Een dof gemor, dat zich bierop bij de roovers deed hooren, befirafte zij met eenen
erufligen, trotfehen oogwenk, terwiji zij uitriep : , Zwiigr,
„ gij vreesachtigen! en laat mij handelen . Ik zie met fpijr,
„ dat de fleutel, dien mijn gemaal uiet aan dozen Iiug gefto .
• ken heeft, in zijne bureau is blijven liggen . 1k zal miij
• h aasten dien to halen . Slechts weinige oogenblikken gel 3
„ duld,
„
•
„
•
„
„
„
•
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duld, en de fchac is ons;' Naauwelijks• had zij ditge,
zegd, of zij was reeds bezig den trap to beklimmen, om
zich naar bet kabinet van Karen gemaal to begeven, en, ge •
lijk zij ook den wachthebbenden roover driftig teevoegde,
den fleutel tot den verborgen' :chat to balen . Na weinige
oogenblikken keert zij haastig terug , en laat den lulden keert
hooren : „ Ik heb hem , ik heb hem! " terwijl zij , op bet.
zelfde tijdfip, met alle krachten, die zelfbehoud en wan .
hoop kunnen verleenen, den roover in de opening fort, en
bet luik van buiten met alle grendels fluit .
Van den nameloozen angst en drukkenden last bevrijd, die
bear hgrc al dien tijd als verflikt hadden, ijlt de held.
baftige, inset door de geweldige overfpanning ten hoog .
fie afgematte vrouw nu over bet voorplein naar eene kleine
nabijgelegene fchuur, met froo gedekt, en fieekt deze van
Pile kanten Pan, zoodat zij weldra in laaije vfammen feat .
En hiermede was nu bet foutmoedig waagfuk volkomen ge .
lukt . A M A L I A , die to regc den naam van Zmazone voerde, had, door hare tegenwoordigheid van ghest, beradenheid
en cooed, de overwinning behaald, en de roovers gevangen .
De bewoners der omringende dorpen outwearden naauwe .
lijks de vlam, of zij begonnen de brandklok to luiden, en
froomden in menigte near den kant des kasceels . Door dit
alarm, en dewiji geen der roovers kwam opdagerr, verfchrikt,
was de trouwelooze portier ontweken, en naderde men alzoo
ongehinderd den brand, meat vond ook aldaar de Gravin ge .
heel uitgeput uedergezegen . Tot zich zelve gekomen, ver.
haalde zij den verbaasden landlieden, ouder welke zich ook
de Schout be ond, met korte woorden, bet genfche beloop
der zaak . Men bragt de geliefde meesteresfe, vol medelijden
en bewondering, biunen bet kasteel. De Schouc lief daarop
terfond Pile toegangen tot hetzelve bezetten, en bijzonder
den omcrek van bet valluik en bet gewelf ten ferkfe bewaken ; terwijl hij zelf met eenige lieden ter befcherming der
Gravin achterbleef,, die weldra in eenen diepen (leap de
rust wedervond, welke zij zoo zeer behoefde .
Des anderen daags werden de roovers, onder ferke bedekking, near de bijgelegene fled gebragt, wear zij, benevens
bun hoofdman, eerlang bet loon banner wanbedrijven out .
vingen, I G N A T I U s was zoo zeer de fchrik diet freken gewear, dat de vrouw, die hem door haren heldenmoed in
zij .

„
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zijne gruwzame loopbaan fluitte, nog tot op heden, in der
zen ganfchen omtrek, aan de oevers van de Niemen, door
bet onkundige olk, voor een wezen van hoogere natuur
wordt gehouden, en, als zoodanig, in lofzangen geprezetl .
Wanneer, no eenigen tijd, de echtgenoot der Gravinne,
vol ongedulds, op vleugelen der liefde, near bet kasteel terugkeerde, en reeds van verre, door bet verbreide gerucht, van
de gebeurtenis op zijn landgoed en bet heldhaftig gedrag zij .
ner gade kundfchap ontving ; wie befchrijft de gewsarwor
dingen van hoogachting, liefde en dankbaarheid, welke hem
bezielden, toen hij hear, no een afzijn van weinige weken ,
weder omhelsde 2 - Weldra verliet dic edele pear, als een
voorbeeld van hnwelijksgeluk geroemd, dit fombere oord,
en begaf zich naar liefelijker dreven , weer hunne moeder,
als weduwe, haar verblijf hield . Aldaar leefden zij langen
zIjd in ongeftoord genoegen, en lieten in hunne nakomelin .
gen zonen no, met hoogen moed bezield, en dochters, met
alle b4koorlijkheden der vrouwelijke deugden verfierd .
DE MAHOMEDAANSCIIE FARIZEE'R .
(lets over bet vieren van de groote Vaste, in de maand
Rhamadan , to Konflantinopel.)
net is bekend, hoe ilreng de Mahomedanen gewoon zijn,
bunne groote vaste, in de maand Rhamadan, to houden, en
welke ftrenge kerkboete op derzelver overtreding getleld is .
Wanneer nu deze vaste in den winter, als de dagen kort
zijn, invait, den is zij nog wel to dragen ; maar vele lange
en heete zomerdagen zonder eenige fpijs of drank door to
brengen, is eene wezenliike marteling . Men zal bet this nog
IL1 verrchoonlijk vinden, wanneer een listige Turk zijnen siren .
gen Iman tracht to verkloeken, cu tot veinzerij zijne toevlugt neemt. De volgende handelwijze is to dien einde to
Konffantinopel veel in gebruik . Omtlreeks den middag, als de
ledige maag begins to murmureren, en de dorre tong aan bet
verdroogde gehemelte kleeft, verlaat de vrome Turk zijne wo .
sing, ow , door eene wandeling longs de Ilraten der boofd, ilad, bet pijnlijke der onthouding voor eene wiji to verzetten
.
Na lang rondzwerven is hij eindelijk bet onheilige Pera, bet
Inor-
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atorfig verblijf der Crieken, genaderd ; bier ziet hij angstvals
lig naar Ale zijden rond, en, zoodra hij gelooft door niemand waargenomen to worden, verdwijnt hij eensklaps om
den gevaarlijken hoek . Terwijl hij iederen Christen, die hem
bier ontmoec, al morrende met den naam van zatten Christenhond aanfuaauwt, ijit hij deeds voort , tot hij aau een'
banketwinkel komt, waar hij de tentoongeftelde lekkernijen
eerie poos aantlaart, her huis naderc, en eindelijk geheet ach .
teloos binnentrecdt. Hier befchouwt hij nu alle waren, de
eene ra de ande ; e , neemt ze in handen , vraagt naar derze( .
ver t'aam en toebereiding, en legt ze dan weder neder . Atdus door onderzoeklust voortedreven, bereikt hij bet ach .
cerfie gedeelte des winkels, verlibst zich zelven, in gedach .
ten verzonken , in een koel hinnenvertrek, waar toevailig een
keurig maal is opgedischt . Doch, even als deze door bet vasten afgemaue Muzelman , zoo is ook de Criek in zijne gedachten verdiepr ; want hij fluit dadelijk de den achter den.
zelven digs, fteekc den fleutel in zijn' zak, en gaac, dewijl
hem joist invalt , dat hij bij zijnen buurman lets noodzake .
lijks ce verrigren heeft, haaseig ten huize uit . Na verloop
van een half uur herinuert hij zich echter zijnen gevangenen
Muzelman, haast zich, zeer verfchrikt, weder huiswaarts,
openc, under vole verontfchuldigingen wegens zijne verbijstering, de den , en de Turk verlaat 'vol Worn, op de lomp .
heid van dienGiaur vloekende, bet huis, en verwijdert zich .
Nu ziju, wel is waar, de pasteijen en taarten pier meer,
waar de Griek die gelaten had ; maar daarentegen vindt bij in
ten laadje eene handvol piasters of zechinen, die dezen vergetelijken man over zijn verlies troosten. En de Tack?
ach t de arme man komt geheel afgemat, en nog meer uitge .
put dan to voren, weder to huis ; en wanneer met bet ver .
fchijnen der flerren aan den hemel ook cegelijlc de fpijzen
op de tafel verfchijnen, valt hij zoo gretig op dezelve aan,
alsof hij in eene gebeele week niets genutcigd hadde .
ANEKDOTE, RARENDE DEN FRANSCHEN GgNERAAL CILLY .

D

e Generaal G I L LY Was in 1815 een flagtoffer van partij.
fcliap geworden . In bet- Departement du Gard geboren, kende hij de menschlievende denkwjjze der Procestanten aldaar
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zoo wN, dot hij Diet aarzelde tot hen zijne toevlugt to semen, offchoon hij Roomschgezind, veroordeeld en vervolgd
was . Een boer uit Toberargue, in bet laudfchap Anduze,
met name P E R R I E R, hoezeer flechts een daglooner en
van zijner handen arbeid moetende leven, nam hem in zijne
hut op . Men vroeg Diet eens naar den naam des mans ; zoo
zeer had de druk der tijden de menfchen gewend, vervolg .
den en hulpbehoeftigen to zlen . Men maakte affpraalt, dot de
Generaal zich verkleeden, en voor eenen neef van P E R R I E $
doorgaan zou . Op deze wijze leefde hij verfcheidene maanden
in Toberargue, evenwel Diet zonder angst en bekommering,
dear de gewapende patrouilles dikwijls onverwacht, voorat
bij Protestanten, ftrenge huiszoeking deden . In die gevallea
Inoest dan GILLY dikwerf midden in den nadir en half ge .
kleed vlugten, om zich in bet veld, in een bosch of achter
fruiken to verfchuilen, totdat bet gevaar voorbij was . De
Generaal ondervond bet pijnlijke van dezen toeftand zeer,
en beklaagde zich daarover nu en dan . Dit mogt dan ooL
eens bet geval geweest zijn, toen PERRIER uit het nabu.
rige fladje 4nduze terugkwam ; althans deze merkte, waarfchijnlijk om zijnen gast to troosten, aan : „ Gij hebt nog
geene reden om u to beklagen, en zijt, in vergielijking dier
ongelukkigen, op wier hoofd ik heden, als op koopwaren,
priis hoorde flellen, Dog gelukkig : op den predikant BRIAR E 2400 fr. , op den geweze :,' Maire B R E S S E 2400 fr . , op
den Generaal G ILL Y I O 000 fr. " - ,, Wat ! " riep deze ge .
heel verbaasd .-,,Nu ja, Io,ooo fr .," herhaalde PERRIER
nog eons . Men flelle zich de gewaarwordiug des Generaals
bij deze woorden voor! Hij trachtte nogtans zijne aandoe .
ningen to verbergen, en dachc op eene list, waardoor hij zij .
Den goeden gastheer, lien hij evenwel Diet volkomen-ver.
trouwde, best zou kunnen misleiden . Zich eene poos be.
zonneu hebbende, fprak hij : „ Ik ben deze leefwijze moede, en wil een cinde daaraan maken . Hoor eens! gij zijt
arm, en zult verheugd zijn, geld to kunnen winnen . Ik ken
den Generaal G I L L Y ; ilt weet, waar hij zich fchuil houdt ;
wij zullen hem verraden ; ik begeer daarvoor Diets meet dan
mijne vrijhcid, en gij kunt de io,ooo francs voor u behouden ." Op deze woorden bleef PER R I E R fprakeloos en als
veriteend fiaan ; doeh zijn zoon, een jongman van 27 jaren,
en to voren in het 47fte Regemenc van Linie gediend hebY 5
ben .
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bende, die tot bier toe, zonder eenige fchijnbare belangftelling
in dit gefprek, bij bet vuur gezeten had, fprong op, trod voot
den Generaal , en zeide op een' dreigenden toon : „ Mijnheer I
tot bier toe hielden wij u voor een eerlijk man ; maar zijt gij
een Bier fchandelijke verklikkers, die hunne medemenfchen
in bet onheil ftorcen, door is de deur ; maak, dot gij fpoedig
daaruit komt ; anders were ik u bet venfter nit ." G ILL Y
wilde niet gaan, maar zich nader verkiaren . Doch bet baatte
niet ; de foldaat pakte hem aan, zoodat de Generaal, door
dezen edelen trek getroffen, uitriep : ,, Hoor mij! ik ben de
Generaal G I L L Y zelf,, op wiens boofd de I o,ooo francs
Weld zija ." Thans, ontiiond er een vreugdegejuich door
bet geheele huisgezin ; de foldaat viel nu den veroordeelden
om den hals ; de vader, de moeder en de kinderen, elkander
verdringende, liefkoosden en kusten hem ; zij beloofden hens
veiligheid, en bezwoeren hem, toch bij hen to biijven ; zij
wilden zelfs met bun levee voor hem inftaan. G I L L Y bleef
inderdaad nog eenen geruinlen tijd bij hen verborgen ; en,
toen hij hen eindelijk verliet, was bet hem niet mogelijk,
bun eene belooning hunner gastvrijheid op to dringen . Eerst
long naderhand gelukte bet hem, zijne erkentelijkheid, door
weldaden jegens hen, eenigermate kennelijk to doen warden.

I n Toulon

VROUWELIJK EERGEVOEL .

had onlangs een voorval plaats , hetwelk alle armverzorgers op nieuws moet aanfporen, om de individueele
omflandigheden der aan hunne zorg becrouwde behoeftigen
zoo veel doenlijk to leeren kennen . Eene buismoeder, die
door opvolgende ongelukken in de diepfte ellende geftort
was, kreeg eene dagvaarding voor den Vrederegter, wegens
de betaling van twee maanden hunt. De ongelukkige, toen
zij voor den regter verfcheen , was door boar gevoel overnnand ; en toen deze boar vroeg, waarmede zij haar onder .
bond verdiende, antwoordde zij met ftuipachtig fidderen :
,, Ik voed mijne kinderen van aalmoezen," viel neder, en
was dood . Waarfchijnlijk brak eene zenuwberoerce bet hart,
betsvelk de zielefmart reeds long doorknaagd had .
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Onlangs zag men In

Parijs eep jong mensch nalt de Seine

pan, met oogmerk om een' bond, van welken hij zich Wil .
de ontdoen, to verdrinken . Hij roeide met een fchuitje de
rivier op, en (meet den bond in bet water . Het : arme dier
zochc weder in bet fchuitje to klauteren ; doch zijn wreede
meester ftiet hem telkens met den riem terug. Door deze
beweging viel hij zelf in bet water, en zou verdronken zijn,
had niet de trouwe bond, die, zoodra hij hem in den f!room

zag, bet fchuitje liet wegdrijveo, hem boven water gehouden, tot men hem to huip ktvam .

DE ARCHITEBT EN DE

BEELDIIOUWER.

De Ridder B E R N I N i werd algemee* geecbt, bi} bet bon.
wen des koepels van de St . Pieterskerk to Rome, eenen misfag to hebben begun, door welken dezelve eene &heur bekomen had .
De beeldhouwer M A c H r had eenige itandbeelden voor deze
kerk vervaardigd, welke, in tegenwoordigheid van den Pans

en vele der voornaamfte perfonen, daarin zouden geplaatst
Onder deze was ook de beilige Veronica . De kun.
worden .
ilenaar had haar in een Iigt gewaad, en haren zweetdoek als
in de lucht zwevende, voorgefleld . BERN I N I was mode
bij de plegtigbeid tegenwoordig ; en, toen de H . Veronica
hare plaats verkregen had, vroeg hij den beeldhouwer fpot .
tende : ,, Van waar kan Loch wel de wind komen, die haren
zweetdoek zoo zeer in beweging brengt ?" - „ Door de
feheur in den koepel," antwoordde M A C H I droogjes.

H E T
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Naar aanleiding van : Reatus idle qui procul negotiis &c .
HORAT.

,, Gelukkig, die van 't akkerland,

„ Het erfdeel van zijn vadren,
„ Van fcbulden vrij , met eigen band,
„ De vruchten mag vergadren!

„ Hem
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„ Hem roept geen krijgsklaroen ten flag 1

„ Geen pleitgeding ter flede ;
„ Hem keert de vreug& met elken dag ,
,, Met iedren nacht de vrede .

• Hij waagt zijn seven net op refs,
,,,,Om koopgeluk to Eoeken ;

• Hem zal , in 't vorllelijk paleis,
•

Geen hooffche list verkloekej .

• Hit geeft Been geld op woeker, maar

„ Uit de opgeploegde voren
„ Rijsc hem, voor seder grein, eene tar
• Met honderdvoudig koreu,

• Zijn flat wOrdt seder jaar to kjein,
• Door de aanwinst van zijn koeijen ,

„ Die, mild ge oederd, glad en rein,
• Van zuivel overvloeijen .

• Daar 't bloeifel overvloed belooft,

r

De knoppen immer zwellen,

• Ziet hij zijn zelf-gegriffeld ooft
• Een rijk gewas voorfpellen.
• Wen de oogst bet floovend jaar verguldt,
„ tier hij de zwaugre doppen

• Met voedend merg en pit gevuld ,
•

En vrucht tot aan de toppen.

• Hij plukt de purpre muskadel,

„ De feestvrf ugd ter befchikking,
„ Tot laving van bet krank geflel,
„ En 't harte tot verkwikking.
„ Hoe zalig, in den avondflond,
Gezeten onder 't lommer,
•
„ Het oog to weiden in bet rond,
„ Van lusten vrij en kommerl

MET LAN1LEVEN.
„
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De winterhemel grijze en graauw',

• Bil korte en donkre dagen ;

„ Zijn flulpjen is hem niet to naauw ;
• 't Mag hem ook ddAr behagen.
„ Die flulp fluic dan zijn wereld in,
,, Maar ook zijn' hemel tevens ;
„ Een gade is daar, door huwlijksmin,
• De rozekrans zijns levens .
„ Een gade, wars van tooi en fmuk ;
• Zij kent Parijs noch Louden,
„ Maar liefde flechts en huisgeluk,
„ Met ilille deugd verbonden .

• Heeft hij zijn koren afgedorscht,
• Hij rust en boet zijn netten ;
• Hij raamt geflernte, wind en vorst,
,, En let op Maro's wetten .

• Soms goat hij, met zijn' trouwen bond,
,, Door heide en fneeuw en f1ruiken,

• Lang v66r den tragen morgen(tond,
,, Het wild gedierte fnuiken.

„ De vrouw, deeds huisfelijk van ziel,
,, Behoeft een kast vol linnen :
„ Zij zet zich dan aan 't vlugge wiel ,
» Om eigen vlas to fpinnen.
„ En fnapt, met haar nanvallig wicht,
„ Van blaauwbaard en 't rood kapje ;
„ En, telkens als zij 't uurglas llgt
,, En omkeert, zet ze een fchrapje.
Hoe vlug de tijd ook wezen moog',
„ In 't einde wordt hij trager ;
• Zij rigs naar 't ven(ler nu bet oog,
,, Bezorgd om haren jager .
» Hij
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Hg komt in 't einde, welbevracht,
„ Met buur. en jagtgezellen,
„ Die, bij zijn vuur, tot in den nacht,
,, Al koutend zich herfiellen .

„

» Bet huiswijf discht onkostbre fpijs.
„ Zij opent eene kruike ;
„ Men drinkt, bet landvermaak ten prijs :
„ Dat immer hell ontluike!
„ Is lets op sarde meerder zoet,
• Dan dit genoeglijk leven,
„ Dat onzen zinnen, ons gemoed,
• Zoo veel genot kan gevent
„ Geniet men dit, begrijpt gij, hoe
» Een dealing zoo kan zwoegen?
„ Men vrage, waarom, of waartoe :
„ Toch vast niet om 't genoegen!
„ Dat is van alle kluister vrij,
„ Van praalzucht, mode en grillen ;
„'t Zou geen bedwang, of ilavernij,
„ Om Pekin's rijksfaf willen!
„ Op 't land, wat geef ik om -de pracht
„ Van rijke albastren muren
• En eerezuilen, die men ache
„ De tijden to verduren?

• Wit geef ik om een purpre fpond'

„ Op elpenbeenen voeten,
„ Wen ruste, balling op deez' grond,
„ Geen kwell'ing komt verzoeten?
„ Wat is mij 't opgeflapeld goud,
„ Wen 't meerendeel der menfchen
Van 't leven en zijn jammer grouwt,
,, En velen 't lot verwenfchenp

NET LANDLEYEH.

Wat is voor mij eens konings gunst,
» Wanner ik hoofd en harte
„ Moet prangen in den vorm der kunst ,
„ En lagchen in de fmarte?
„

„ Wat, praalt mijn beeld in brows, op
,, Of in historieblaren? . . . .
„ Ook nit den meest verachten hoek
„ Kan men ten hemel vareni"

do*,

Na jonker Dirk van Barenfleel
Zich dus had lacen hooren,
Is hem bet fladsgewoel to veel ;
Voor 't hof is hij verloren.
Voor 't hof verloren is hij ; want
Hij viel in ongenade .
Hij koopt een wooing op bet land,
En tast naar ploeg en fpade .
Drie maanden was hij aan den bouw,
En de oogst zou nu beginnen,
Toen , bij den vorst, beer Diedrik's vrouw
De hofgunst mogt herwinnen.
„ Vaarwel , o
• Gezeeend
• 'k Verlaat
„ De vorst

bron van alle goedl
akkerleven !
u weder, maar ik moet . . . .
heeft mij verheven."

Nu flikkert, voor zijne eedle borat,
Een kruisflerre aan een keten ;
En Dirk mag weder, bij zijn? vorst,
Pastel en wildbraad eten .
J. J.
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at zich verbeelding droomen fchepp',
In fabeldicht van wondren repp'.
Gewrocht door menfchenkrachten ;
En fchall' daarvan de lofbazuin,
Nog over bouwval been en puin,
In 't oor der nageflachten :
Eeu wonder bleef he, voor heel de card,
Door vroegre nimmer geevenaard,
Wat lof er viel to fpilleu ,
Dat de arbeid nit bet diep moeras,
Waar grond noch erf to vinden was,
De ieden op kon tillen ;
Dat, Waar de visfebersftulp verzOnk,
De nijverheid een' grondllag fchonk
Ann rijke praalgebouwen,
En welvaart, midden in den vloed,
Op lammen, in bet flijk gewroet,
1-iaar' zetel dorst vertrouwen .
Dat wonder bleek aan Amaerdam,
Dac uit moeras to voorfchijn kwamt
Door golf en vloed beftreden ,
En, non de werkzaamheid verknocht,
Den handelfchepter zwaaijen mogt,
Als Keizerin der fteden ;
Dat, wat de wereld kostbaarst bood,
Eens mngt vergadren in zijn' fchooc,
Om volken to bedeelen ;
Met majesteit de fiere kruin
Verhief op gevels van arduin,
Omfluwd van zeekasteelen .
Moor, wat een nij vre burgerij ,
Bij handel en bij zeevaardij ,
Ook winnen mogt en garen,
De borst werd door de zucht geroerd,
Ann 't koopgeluk, bier vascgefnoerd,
Den roem der kunsc Ce paren .

En
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En wat, door geestdrift hoog gevierd ,
Bet weeldrtg Grieken heeft verfierd,
Werd ook bij ons gevonden :
De kunstdrift mogt bet all' be(laan ;
Zij kweekte onwelkbre lauwren aan
Op eerstgekweekte gronden .
Geruige zij dic grootsch geflicht,
Altoos aan uwe guest verpligc,
Bil wisfeling van tijden,
Waar gij der kunst , in 't affcheiduur,
Gelokt door 't fchoone der natuur,
Uw offer nog komt wilder.
En valt bet fcheiden altijd bang ;
Hoe lieflijk ook, bet duurt Diet lang,
Her lied der boschkoralen :
Na veldvermaak en zomerzoet,
Klinkt weer voor u de welkomgroet
In kunstgewijde zalen .
Ja, keert cerug, als 't licht verdooft,
Dar nu ten' rijken oogst beloofc ;
Als Baccluts gaven fro omen ;
Als Ceres gift de feburen v4ult,
En Boreas met wrevel bruit
Langs ui ;gebloeide zoomen i
Keert, van bec landverrnaak voldaant
Dit koor der kunst zal opengaan
Voor al, wie haar vereeren .
Zij zal , door uwe gunst verblijd,
Her offer, bier haar toegewijd,
Met dankbaarheid waarderen .
Ja, keerc, in nieuwe vreugd ontvonkt,
Door de oude welvaart toegelpnkt l
En, war er werd geleden,
Bloeij' dnurzaam 't magtig Amferdam,
Dar uit de kunst zijn' oorlprong nam ,
Als keizerin der feden!
M . WESTE RMAN .
A98NGELW . I82o . NO .
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Alles juicht de lente tegen ;
Alles voelt verjong4e krachc ;
Alles looft Gods milden zegen ;
Alles prijst zijn Wotndermagt .
Alles is verrukt en blide :
Want de fchepping oiert haar feest .
Schooner, zelfs in dit getijde,
Schijnt zij nin mer mij geweest .
Schooner, acht maar droever terena
Rees voor mij nooit feestgetij :
Want de dierbre bron mijrs levees
Deelt zijn' zegen niet • met mij .
Wes viert het feest der lente,
Die, met keur van bloe(jend ooft
s Land-mans vlijt een •d ubble rente
Voor het-winterleed belooft .
Heel natuur, zien wij herleven ;
t Is herfchepping, wat men ziet :
Maar, wit zij ons kan hergeven,
Onze dierbre dooden niet.
Mad en knop en bloem ontfpruiten ;
Dorre heiden ]even werr :
Maar, war ook zich moge ontfoiten,
't Graf ontfluit zich nimmermeer,
leder zintuig aamt genieten ;
Balfemgeur vervult de pawn
'r Oord, waar kindertranen vlieten,
Wafemc mij eeu grafreuk aan .
floe de pracht der jeugdige aarde
Mij den blik to boeijen poog',
Ach I de dierbre, die mij baarde ,
Is verdwenen nit mijn oog .
Hoe

rstvTe t.ear.

Hoe bet piik der vederkoren
't Oor verrukk' door harmonij ,
Achl haar fem, voor mij verloren,
Waar' mU zoeter melodjJ .

Welk genot gij moogt berelden,
Lieve lente ! voor 't gevoel,

Ach! de fmart om haar verfcheiden
Maakt mJ voor

uw'

invioved koek

Ja, de . rijkdom van uw gaven
Schijnt poor mij van fmaak ontbleot,
Nu hij haar net sneer mag Liven,
Die zoo dsukbaar hem genoot .
Schooner, ach! maar droever tevens
Rees _eoor mij nook feescgetij
Want de dierhre bran mijns levens

Deelt zijn' zegen niet met mij . -

Maar die zegen, zoo begeerlijk,

Maar die feestvreugd der natuur,
Maar dat veldgewand, zoo heerlijk,
Ach! zij zijn zoo tort van duur .

Zomerhitte volgt de weeide,
Die de late finakcn doe . ;
Zefirs adem , die oos ilreelde,

Wordt verfikt door zonnegloed .

Gure herfst, vol norfche vlagen,
Goat den flraffen winter voor ,
En, bij 't korten van de dagen,
Met de

gaufbhe

veldpracht door,

Winter dooft de laatile vonken ,
Die de herfsc nog o~erliet ;

Biedt, voor loof, ons dorre tronlten,
IJs, voor water , in den vliet . -
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Maar die winter, zoo verfchriklijk,
Kort ook is zijn heer£chappij ;
Maar die lente, zoo verkwiklijk,

Keert eens weder, even blij . . .

Beeld , verruklijk beeld des levens 1
o! Gij fpreekt mij cooed in 'c hart,
Moed en troost en hope Ievens,
Balfem voor de zielefmart.

Ook de mensch heeft zijn getijden . . .
Doodd en winterllaap zijn den . . ..
Iu then flaap geen fmart of lijden,
Enkel rust voor matte lean .

Op bet flapen volgt ontwaken . . .

Ja! -- Gelijk de lente ons beidt,
Zal Gods gunst den band eens oaken,
Die ons van geliefden fcheidt .
Ja! Hij zal den band eens oaken,
Die hier de ouders fcheidt van 't kind.
Driewerf zalig clan 't ontwaken,
Dat bij God ous wedervindt I

o! De Hemel komc ons nader,
De aarde cvordt ons meerder vreetnd,
Telkens dat de, alwijze Vader
Een der onzen tot zich neemt .

Wij ook leggen 't hoofd eens neder,
Thans met lentegroen getooid ;

Moor ook wij herrijzen weder,

En Been winter fcheidt ons ooit .

1820.
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ZIEN DER ROMIUNEN, BESCHOUWD ALS IN Z1CH BE .

VATTENDE DE STEM VAN BET VERVAL EN DEN
ONDERGANG DES RODIEINSCHEN STAATS,

(vervolg en jlot van bl . 303 .)

In

B.
deze vermeerderde magt, in dit gevestigd aan •
zien der Romeinen, door den voorfpoed hunner wape .
nen in de Pnnifche oorlogen, meen ik reeds de kiem
to ontdekken van den val en eindelijken ondergang des
Romeinjehen itaats . Immers , gelijh de aard der zaak
bet leert, gelijk de gefchiedenis bet door tallooze voor . .
beelden bevestigt , dat een Nat , in welken zedeloos.
heid en partijfchap heerfchen , eenen rasfchen val niet kan
ontgaan , zoo naderde ook Rome met fpoed tot zijnezl
ondergang, toen, door vermeerdering van magt en aanlien , door veroveringen en groote rijkdommen, de voorVaderlijke zeden jammerlijk werden befmet, de oude
eensgezindheid in tweedragt en partijzucht verkeerde .
1. Ja, uit de vermeerderde magi en het gevestigd aan •
zien der Romeinen, door den voor/poed van hunne twapenen in de Punifche oorlogen, ontflond, of werd al .
than aanmerkeljk voortgeplant, het zedebederf en dq
partijfchap in den Romeinfchen 18aat.
a . I . De mensch bezit eene geneigdheid, door den
Schepper met wijze oogmerken in deszelfs ziel inge=
plant, om anderer voorbeelden na to volgen . Vooral itt
bet kind, dat zijn gedrag nog naar geene vaste groud
beginfelen
n weet to rigten, Vermont zich deze neiging ;
en bet is met fchaamte, dat wij bet moe ten bekennen,
dat kwade voorbeelden, doorgaans meer dan goede,
onze zucht tot navolging opwekken . Deze kenfchetfende trek van elk bijzonder mensch is ook aan ieder
geheel Volk eigen . Gelijk zich dit van voren last be*rJSell s
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zen, zoo leert ook de gefchiedenis in metdgvuldige
voorbeelden, hoe bet eene olk van bet andere, met
betwelk het, door oorlogs- of handels- of andere betrekkingen, meer bijzonder bekend raakte, zeden en
gewoonten, kun('en en wetenfchappen overnam ; en
vooral zien wij dit gebeuren bij volken, welke nog in
den kindfchen leeftijd van bun be(laan verkeerden . \Vie
kan zich dan verwonderen, dat de Romeinen, teen zij,
na in twee oorlogen de Karthagers overwonnen to heb .
ben, door talrijke legers Griekenland en 1zic aan hun
gebied hechtten, en, door bellendig verfcheidene booge ambtenaren, met eene aanzienlijke krijgsmagt onderileund, in deze gewesten to onderhouden, dezelve in
onderw orpenheid hielden, - wie kan zich verwonderen, zeg 1k, dat toen bet jeugdige Romeinfche Gemeenebest door Koninklijk-Griekfche en Aziatifche zeden
werd befmet? Te minder zal oils dit bevreeniden, wanneer wij bedenken, hoe ten uiterfte bedorven, maar
aanlokkelijk, en even :laardoor des to gevaarlijker,
die vreemde zeden waren . Verre van de nude Spartanen in ingetogenheid en krijgstucht, of de oude eftheners in onverfchrokken' moed en vaderlandsliefde op
zijde to ttreven, lee£d en .d e Grieken van dezen tijd, en
de aan Griekfche Vor(ten onderworpene .flziatifahe volken, alleen voor de weelde en alles, wat de zinnen
iireelen kan ; ja het meest grove zinnelijk genot was
onder hen bijna algemeen . De hoven, geheel in erigt
naar den incest bedorven' fmaak, welke den zetel der
V A R I U S S E N en X E R X E S S E N had onderfcheiden ,
waren allezins waardige tempels, niet van regt en geregtigheid, maar *van den wijn- en mingod, uit welke derzelver eerdienst, als nit eene vruchtbare bran,
aich onder alle fianden verbreidde . Aan overdadige
maaltijden en tooneelvertooningen werden onnoemelijke
fchatten verfpild ; en, terwijl bet vaderland armen ter
verdediging noodig bad, bettond bet leger flechts uit
verwijfden, die fpel en Bans ver boven de kunst des
oorlogs ilelden, en in goud en paarlen, veelmeer dan in
borst-
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borstwapen en helm , bet fieraad van den man meenden
to zien . - Hoe kon bet anders , of de Romeinen, to
midden van zulke zeden verkeerende, moesten dezelve
ook in italie overbrengen?
2 . Maar nog nit een ander oogpunt den voorfpoed
der Romeinen in de Punifche oorlogen befchouwende,
zullen wij then leeren kennen , als de bron van zede •
loosheid en partijzucht voor de overwinnaars zelve .
Groote rijkdom men, op eenmaal verkregen, zijn voor
den mensch doorgaans de bron van overdaad en w eel .
d e ; en van deze tot zedeloosheid is de overgang onmerkhaar . Uitwendige rust was vaak, voor eenen op de
onwankelbaarfle grondvesten geflichtenflaat,deoorzaak
van inwendige verdeeldheid en voortdurende partijfchap .
Raadpieegt flechts de gefchiedenis : zij levers veelvuldige voorbeelden tot {laving van mijn gezegde . Ik herinner u alleen de onlusten, welke, gedurende en na bet
twaalfjarig beiland met Spanje , ons vaderland verfcheur.
den .-- De Romeinen kenden to voren den rijkdom tlechts
bij naam , en wendden meestal , hetgene zij bezaten ,
alleen ten algemeenen nutte aan . Na den voorfpoed in
de Puni/che en daaruit voortgevloeide Griekfche en
Aziatifche oorlogen , werd de Romeinfche f}aat , zoo .
wel door de bij verfchillende vredesvoorwaarden den
Karthageren opgelegde aanzienlijke fchattingen, als
door hetgene de veroverde gewesten jaarlijks moesten
opbrengen, en door den in dezelve gemaakten buit,
zoodanig verrijkt , dat de burgers van de gewone op .
brengilen werden ontfagerl . Eene voorname, nieuw
geopende bron van rijkdom voor Rome waren ook de
zilvermiinen in bet onlangs veroverde Sparje . Geli k de
-ftaat in bet algemeen, zoo werden in bet biizonder de
aanzienlijkfle der burgers , door deze verfchillende ovrzaken, binnen korten tiid ., uit eenen hat , aan behoeftigheid grenzende, tot bovenmatigen rijkdom opgevoerd .
Bet kon dan ook niet we] anders , of weelde-en boveninatig zinnelijk genot, welke zich aan de Romeinen, in
GrieA a 2
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Griekenland en Azie, op bet aanlokkelukst hadden voor

gedaan , moesten weldra bij dezelve hunzn th zetel vestigen , en order alle flanden de zedeloosheid verbreiden . -V66r en onder de Punifche oorlogen liadden de Romeinen at hutrne gedachten en krachten gerigt op den gevaarlijhen mededinger, van wiens wel of kwalijk flagen
in bet bemagtigen van bet eiland SWIM de grootheid of
de plotfelinge val van hunnen taat zoude afhangen .
Nu, nadat alle vrees voor denzelven verwijderd was,
en vele andere volken, oost- en westwaarts van Italie
gelegen, voor de Romeinfche wapenen hadden moeten
zwichten, -- nu kon bet niet anders, of oude oneenigheden, to voren, ter liefde van het algemeene wel .
zijn, (daar de toeftand des vaderlands de vereenigde
magt van alien eischte) fpoedig uitgebluscht, moesten, in nieuwe woede uitbarflende, weldra bet gang
fche ftaatsgebouw in lichtelaaije vlammen zetten .
b . Hetgene alzoo de nattiur van den menfchehjken
geest , de aard der zaak, ons van voren doet vermoeden, dat zoude hebben moeten gebetiren, words door de
gefchiedenis als daadzaak bevestigd . Uit vele voorbeelden last ons de tijd flechts toe, eenige weinige to kiezen ; aan uliede geheugen en ervaren oordeel kan eene
menigte andere niet ontgaan .
i . V66r de Punifche oorlogen zien wij den Conful
C U R I U S D E N T A T u S bet goud der Samnieten met
verachting afwijzen, zeggende, liever over bezitters
van rijkdom to willen gebieden, dan zelf rijk to zijn ;
van al den in eenen oorlog tegen den Koning van Epir
rus behaalden buit wilde dezelfde c u it i u s niets dan
eenen hiouten fchotel voor zich, als bevelbebber, behouden . V66r de Punifche oorlogen werden eenige a&
gezanten naar den Koning van Eg pte gezonden ; naauwelijks to Rome teruggekeerd, flortten zij de hun door
then Vorst opgedrongene rijke gefchenken in 's lands
fchatkist, zonder iets voor zich zelve to behouden .
Eene laatfle dergelijke proeve van belangeloosheid zien
wij, dat, niet lang v66r den deaden Punifchen oorlog,
door
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door X 9I I L I U S P A U L U S, na den door denzelven
gevoerden oorlog in Macedonia, gegeven werd .
Hoe
gansch anders vertoont de gei'chiedenis ons de Romeinen, nadat zij, door den vooripoed van hunne wapenen, zoo aanmerkelijk in magt en aanzien waren gee
klommen ! Het is er ver af, dat wij bier de nakomelingen der CURIUSSEN en1 MILIussENzoudenkun .
nen herkennen . In deze eeuw van bederf was bet vervalfchen van testamenten to Rome eene zeer gewone
zaak ; zoodat wij , bij bet lezen der gefchiedenis van
dien tijd, voor eene korte poos fchijnen adem to halen, wanneer wij deze misdaad niet door vele andere
van nog affchawelijker aard verzwaard vinden . Veel.
vuldige moorden, zelfs van weldoeners en bloedverwanten, baanden menigmaal den weg tot onwettigt-rijke
erfenisfen . De landvoogden, met bijna onbepaalde magt
naar de wingewesten gezonden , om dezelve in den
naam van den raad en bet olk der Romeinen to befturen, waren veelal ware toonbeelden van gierigheid en
onderdrukking, gewijde noch ongewijde bezittingen ontziende, en, om dezelve in hunne magt to krijgen,vaal .'
de ongehoordfle gruwelen en onregtvaardigheden plegende. Ik behoef a flechts den naam van V E.R It E S,
landvoogd van Sicilie, to noemen , om u velen , hem in
gouddorst en plunderzucht gelijk , to herinneren .
2 . Hoe heerlijk vertoont zich menfchelijke grootbeid,in
den behoeftigen, maar edelen F A B R I C I U S , wien noch
bet goud , w aarmede r R R H U s hens zoclit om te koopen, noch bet voor de Romeinen in dien tijd zoo verfchrikkelijke monfler, waardoor hij hem zocht to beangfligen, tot trouweloosheid kon aanfporen ; die zelfs
eenen verraderlijken aanilag tegen bet leven van zijnen
en zijns vaderlands vijand voor denzelven nietverborg,
en van wien deze to refit zeide, dat de zon eer Karen
loop zoude veranderen , dan F A a R ICI u s den weg
der geregtigheid verlaten! Gij alien weet ook, welke
fchoone proeven van trouw, ook jegens vijanden, CAM I L L U S , bij de belegering van Fadernce, en r. E G ULUS,
A a 3
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L u s , in den eerf}en oorlog met de ICarthagers , gaven .
- Hoe gansch anders vertoont de gefchiedenis ons de
Romeinen, nadat zij door den voorfpoed hunner wapenen
zoo aanmerkelijk in magt eu aanzien warengeklommen!
Is niet reeds de derde Karthaagfche, even gelijk de
dadelijk hierop gevolgde Numantijnfche , oorlog door
cene aaneenfchakeling van bedrog en trouweloosheden
gekenmerkt ? Niet lang daarna, in den oorlog tegen
j U G U R T H A, lieten zich de Romeinfche veldheeren,
de leden van den raad en andere overheidsperfonen zoo
gereedelijk door dezen vijand huns vaderlands omkoo •
pen, dat hij to refit uitriep : „ o Koopbare (itad, wanneer gij flechts eenen kooper kondt vinden !" Naderhand, toen, door toedoen van bet olk, aan juG U R T H A de oorlog werd aangedaan, fchroomden zij
even min, meer dan eenmaal van verraad gebrtiitz to
makers , om hem in handen to krijgen en aan zijne vijanden over to leveren .
3 . V66r de Punifche oorlogen leefden de Romeinen,
van raadsheerlijken zoowel als geringen stand, van de
opbrengst hunner eigene bebouwde akkers, van de
vruchten, welke de milde luchtttreek van bet fchoone
Italie rijkelijk opleverde . Alleen aan openbare gewijde
an ongewijde gebouwen werden aanz .ienlijke kosten be .
Reed ; de bijzondere woningen waren ten uiterfte eenvoudig, en bet huisraad in dezelve weinig en onkostbaar . Der vrouwen was bet toebereiden der fpijzen aanbevolen, en gelijk deze, zoo was de ganfche leefwijze der Romeinen die van een matig en arbeidzaam olk,
en gefcbikt om hen to harden te -gen de bezigheden van
den landbouw en de vermoeijenisfen van den krijg . Hoe gansch anders vertoont de gefchiedenis ons hier
weder de Romeinen-, nadat zij door den voorfpoed hunner wapenen zoo aanmerkelijk in magt en aanzie-n waen geklommen! De anzienlijken, allengs in hel bezit
van al de landerijen gekomen, lieten de uitoefening der
lhandwerken voor de flavett, en voor de geringe burgers, die veelal met de nijpendfte armoede to kampen
had-
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hadden, het akkerwerk en den krijgsdienat over, terwijl zij zelve zich in de buitenfporigfte weelde bead .
den. Hunne woonhuizen, landverblijvetl en baden,
van goud, zilver, warmer en elpenbeen fchitterende,
werden nu hoe langer hoe sneer tot flreeling der zin .
nen ingerigt , en niets mogt in dezelve ontbreken van
hetgene de dartelfle verbeelding trotschs en geldverkwistends weet uit to denken . Om zijnen vischvijver
telkens van versch zout water to kunnen voorzien-,
deed L U C u L i. U s ganfche Bergen flechten , diepe meTen uitgraven, en vervaarlijke dijken en fluizen bou-.
wen In bet fluk der maaltijden , weet men niet , waarover men zich bij de Romeinen van dien tijd bet meest
moot verbazen : over bet ontbieden der uitgezochtfle
lekkerni en nit de nicest verwijderde werelddeelen ; over
den pros , dien men er voor befleedde- ; over de zorg,
die men voor dcr elver toebereiding droeg, dais ivai
over de on eloofelijke vraatzucht, waaratede dezelve,
nit zilveren of gouden fchotels en bekers, werden verAonden, en over de vcrregaande ontucht, welke bij de
maaltiiden hoe ]anger hoe meer algecneen werd . Hiermede paarde zich nog de buitenfporigfle kleederpracht,
welke door mannen zoowel, als door vrouwen, allengs tot bet uiterile gedreven werd, benevens eene
toomelooze zucht tot tooneelvertooningen van allerlei
aard , waaronder vooral ook (zoo ver kan de verbastering van 's menfchen zedelijk gevoel zich uitftrekken!)
gevechten tusfchen worflelaars en tusfchen wilde dieTen, welke weldra zoo nienigvuldig werden, dat derzelver viering alleen ophield, om door bet plengen
van burgerbloed afgewisfeld to worden (*) .
i . Ja,
(*) 13inneu den tijd van 5o jaren zijn to Rome 4415 leeu .
wen in kampgevechten omgekcmen, en wet onder S Y L L A
loo, onder P o M P E J U s 315, en onder c 1E S A a 4000 . Men
zie hierover verder M E I N E R S , Yet fall der Sitters and der
Staatsverfasfung der Rpmer .
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'4. Ja, odk hierin zien wij een verbazend onderfcheid
tusfchen de zeden der Rbnleinen v66r en na de Punifcha
oorlagen
Ilet olk, inisnoegd over de groote voor+
regten van den raadsheerlijken Band, mogt zamenfcholen, bedreigingen doen hooren, ja zelfs gewapend de
clad verlaten ; de krachtige toefpraak van ri E N E N i u s
A G R I P P A, en de infchikkelijkheid der aanzienlijken,
deed aanftonds de drift bedaren, en herftelde de rust .
Een andermaal tnogt bet olk weigeren, om tegen den
vijand op to trekken ; liefde voor bet gemeene vaderland, en de aanblik van deszelfs .gevaarlijken toeftand,
deed hetzelve gereedelijk geleden onregt vergeten, zich
fpoeden tot den krijg, en -- overwinnen . C o R I oL A N U S , bet olk met verachting behandeld hebbende
en uit de flad verbannen zijnde, mogt, met bittere
wraakzucht bezield, zelf een vijandelijk leger tegen
4Rome aanvoeren : de tranen zijner moeder en zijner
echtgenoote, en bet gezigt van bet opkomend geflacht
zijner vaderflad , ontwapenden zijnen toorn , en hij eindigde met voor dezelve zijn ]even op to offeren . De
Tienmannen, met hijna onbepaald gezag bekleed, mogten in dwingelanden ontaarden, en bet olk mogt,
door derzelver geweldenarijen met wrevel vervuld,
eenen derzelve met geweld bejegenen ; wijze maatregelets en liefde voor bet algemeene welzij,n ftilden dadelijk den oploop , en met algemeene goedkeuring werd
de waardigheid van Tienman afgefchaft . - Hoe gansch
anders vertoont de gefchiedenis ons de Romeinen, nadat zij door den voorfpoed hunner wapenen zoo aanmerkelijk in magt en aanzien waren geklommen ! Naauwelijks was, door den val van Karthago, de vrees
voor den gehaten mededinger geheel verdwenen, of de
oude oneenigheid tusfchen bet Yolk en den raad vertoonde zich weder, maar in een veel b.loediger gewaad .
Ik behoef u niet to herinneren, hoe T I B E R I U S
G R A C c H u s, met drie honderd der zijnen , in eenen
gploop werd vermoord, en hoe, weinige jaren daarR
na, teen deszelfs broeder c A j u s hetzelfde lot onderging,
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ging, ttteer dan drie duizend flagtoffers vielen ; en wan.
neer ik u de namen van M A R I U S en van S Y L L A
noem, huivert gij dan niet reeds to zeer, om van mij
to verlangen , dat ik a een tafereel zal malen vanRome,
rookende van burgerbloed, door burgers vergoten ;'
c . Te regt zegt dan S A L L U S T IUS ; „ De partij.
„ fchap en bet zedebederf in Rome is nit den rijkdont
„ en den overvloed ontllaan . Want v66r den val van
„ Karthago floegen bet olk en de raad gemeenfchap .
„ pelijk, tot we6rkeerig genoegen, bet gemeene wel .
„ zijn gade, en niemand (treed om roem of heerfchap .
„ pij over zijne medeburgers ; want de vrees voor ge .
„ vaar van buiten weerde alle zedebederf. Maar naau„ welijks was die vrees verdwenen,of weelde en hoog .
„ moed, die beflendige gezellinnen van den voorfpoed,
„ drongen in den ftaat . Zoo th•e kte de rust, naar
„ welke men in den tegenfpoed zoo zeer had verlangd,
„ tot verderf." (')
II . Mij is nog over, to betoogen, dat dit zedebederf
en die partijzucht onder de Romeinen de oorzaak is
geweest van het rerval en den eindeliiken ondergang des
Romeinlchen jlaats .
a . Een flaat, waar zedeloosheid heerscht, waar pare
tijfchap de gemoederen verdeelt, kan niet tang beflaan :
dit leert de acrd der 3aak, gelijk bet door de gefchiedenis wordt bevestigd .
z . Len flaat kan, in zeker opzigt, worden befchouwd als hen groot huisgezin, nit vele kleine za.
mengefteld, bij betwelk de overheidsperf'onen de pligten van huisvader waarnemen .
Een huisgezin gaat
verloren, wanneer onder deszelfs leden eene befmette+
lijke ziekte heerscht , of wanneer dezelve zich verfprei, .
den ; en gelijk een gebouw, welks grondvesten waggelen, dreigt in to florten, zoo is ook een huisgezin
nabij zijnen ondergang, wanneer deszelfs iteun wordt
verwrikt . Hetzelfde heeft plaats met bet groote huis .
ge.
(*) S A L L u s T I v s, de belle Jugurthino, c . 41 , ( 45 .)
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gezin , dat wij eenen /last noeren . Zedebederf is in
ccenz .elven gelijk aan eene ziekte, welke, de bijzondere
buisgezinnen befinettende, hoe ]anger hoe meer flagtoffers maakt, en ieder derzelve buiten flaat flelt, oui
die pfigten to vervullen, aan welke zij, tot inilandbouding des grooten geheels , verbonden zijn . Partij .
fchap is in denzelven gelijk aan eene doodelijke krank .
beid, welke de overheidsperfonen nit then hand rukt,
in welken zij alleen, gelijk huisvaders, de Iteun van
den Nat kunnen zijn . Hoe is bet dan mogelijk, dat
een flaat, waarin zedeloosheid en partijfchap heerfchen,
kan be{laan ?
2 . Slaan wij flechrs even bet oog in de gefchiedrollen
der wereld : zij zullen ons hetzell-'de leeren . - Terwijl
de verfchillende Griekfche flaten, ieder in bet bijzonder, zuiverheid van zeden behartigden, de ingetogenheid beoefenden en inwendige rust genoten, kon bet
geen' derzelve gelukken, de andere in onderwerping
to houden ; toen zij eendragtig to zamen vereenigd waren, wederftonden zij bet reuzengevaarte derPerzifche
monarchij, en deden den tuagtigften alleenheerfcher beven op zijnen troon . Maar naderhand, toen bet zedebederf zich onder de Gricken verbreidde, en partifchap
den eenen flaat tegen den anderen, den burger tegen
zijnen medeburger verbitterde en de wapenen deed opvatten ; toen viel bet den Macedonier ligt, geheel
Griekenland voor zich to doen bukken ; toen beboefden de Romeinen voor de overwinnaars van D A R i U s
en t, u E s niet to vreezen . - Dapperbeid , krijgstucht en wijze flaatkunde deden, in den aanvang der
vijfde eeuw, de Wandalen een rijk in Spanje ilichten .
Het uiterfte zedebederf en de verdeeldheid , welke in
bet begin der achtlle eeuw onder hen heersohten ,
inaakten bet den Mooren gemakkelijk, zich in Spanje
to vestigen, en bet riik der Wandalen to doen eindi.
gen . - Toen in Nederland uit eendragt magt ontflond, en de oude trouw, met al de overige deugden,
die zich in haren floet bevinden, iederen Nederlander
be-
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belteendig vergezelden ; toen verfpilde bet magtige
Spanje vergeefs zijn ganfcbe vermogen, om ons to be .
dwingen ; toen ipanden vergeefs al de volken van Europa tot ons verderf to zamen : bet gevaar wgrd verwijderd van onzen bodem , en to gelijker tijd bevochten wij, in verafgelegene gewesten, de heerlijklle
overwinning . Maar toen verdecldheid in Nederland
woonde, en de Nederlandfche trouw hare oude woon .
plaats verliet ; toen werden wij van een arm , uitgeput
olk de ri ke prooi .
b. Zoo is dan ook het zedebederf en de partijfchap
under de Romeinen, welLe uit de vermeerdermg van
derzelver magt en aanzien ontftaan waren, de oorzaak
geweest van het verval en den eindelijken onder gang
des Romeinfchen Jlaats. - Raadplegen wij wederom
de gefchiedenis ! Zij vertoont ODs den ondergang van
bet Romeinfche Gemeenebest, 724. jaren na de ftichting
der ftad, 117 na den val van Karthago ; want toeu
bukte bet onder de willekeurige alleenheerfching ; toen
kromde bet zich onder de dwingelandij van Unen zijner burgers , die, na ten laatfte over al zijne mededingers gezegepraald to hebben, in den grond wetgevende, uitvoerende en regterlijke magt, en al de waardig .
heden , daaraan verknocht, in zijnen perfoon vereenigde, en , door bet onwederftaanbaar vermogen zijner
zjne ftaatkunde, al de tot den gevallen' Romeinschgemeenebestelijken ftaat behoord hebbende gewesten
geheel en onverdeeld onder ziinen albeheerfchenden
ichepter bragt . Maar die zelfde gefchiedrollen leereu
warren,
ons ook, dat bet de zedeloosheid en partijfchap
welke zulke gebeurtenisfen voortbragten, waardoor de geheele omver-werping van bet Ronzeinfche
Gemeenebest allengs werd voorbereid en eindeiijk voltooid . Hiertoe rekenen wij , in navolging vart den gefchiedfchrijver A N N rE u S F'L O R U S (*), deonlus
ten onder de r. R ACC 13 U S S E N, den oorlog der bond(*) Rerum Rom . lib . III . cap .

12 .

ge
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genooten, den oorlog tusfchen M A R I U s en SY L L A,
den opftand der flaven, de beide Driemanfchappen, en
Jerzelver bloedige, voor den flaat doodelijke, op .
gosling.
1 . Terwijl de Romeinfche ftaat fteeds toenam in uitgeftrektheid en roem, hadden de aanzienliiken allengs
al de landerijen in bezit gekregen , welke zij door de
geringere volksklasfe deden bearbeiden , zonder deze
eenige vrucht van lien arbeid to laten genieten ; terwijl gene zich als heeren der wereld gedroegen, wa .
ren deze gekromd onder bet ondragelijkfte juk ; terwijl
gene zich in de buitenfporigfte weelde baadden, door .
weekten deze den grond, then zij bebouwden, met bun
zweet ; terwijl gene de kostbaarfte overzeefche fpijs
en dranken op bet onmatigst verzwelgden, leden deze
gebrek aan bet noodzakelijkfte voedfel . Eindelijk verhieven ZiCh TIBERIUS en CAJUS GRACCHUS,
die, bet Teed en de verdrukking hunner arme medeburN
gers, de trotschheid, weelde en wreedheid der aanzienlijken niet langer kunnende verduren, zulke wet.ten
voordroegen, welke ftrekken moesten, om eene meer
geli kmatige verdeeling van inkomften to weeg to bren .
gen, om de weelde to fnuiken, de trotschheid to vernederen, bet geweld to beteugelen . Maar zij vielen,
met meer dan 3000 hunner medeftanders, onder de
moordende flagen der Aristokraten ; en dit eerfte Romeinfche burgerbloed, door dienaren der weelde als eeu
welbehagelijk offer op bet altaar dezer trouwelooze godinne vergoten, was tevens, voor Were der under .
drulkte partijen in den ftaat, een teeken van opftand,
-ten ende bet juk of to fchudden, eer bet ter flood toe
mogt knellen, en voor de onderdrukkers een eerfce flap
tot volkomene verkrachting van alle regt en geregtig •
heid ; in Un woord, eene voorbereiding van den on .
dergang des Romeinfchen (taats .
.2 . De ridderlijke ftand, finds eenigen tijd met de reg.
terlijke magt bekleed, in plaatfe van bet refit onverdeeld to dienen, verrijkte zich hoe langer hoe meer,
ten
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ten koste van hetzelve, door geldafperfingen en kne•
velariien van allerlei aard , en maakte hetzelve bijna
openlijk dienstbaar aan bi zonderen haat en vriendfchap,
De Volkstribunus L I V I U S D R U S U S, met mededoogen jegens zijne medeburgers vervuld, van welke het
hem fmartte, dat, finds bet treurig gevolg van de vaderlandlievende pogingen der G R A C C H U S S E N, een
groot gedeelte met vernieuwd geweld werd onderdrukt,
trachtte bet onmogelijke to bereiken, door bet Iced van
deze to verzachten en tevens geenen der andere flanden
to beleedigen . Om to beter hierin to flagen , zocht hij
zicli de gunst der overige Italiaanfche ftaten, door de
Romeinen bon genooten genoemd, maar inderdaad door
ben als dienst • en fchatpligtigen behandeld, to win .
nen, door dezelve to verzeheren, dat hij voor hen dezelfde regten zou weten to verwerven, welke de Ro .
mcinfche burgers genoten . Werkelijk had hij bet genoegen, verfcheidene wetten uitgevaardigd to zien,
welke ftrekten om de lasten des olks to verligten en
de hebzucht van den ftand der ridders to beperken .
Maar weldra, om deze initellingen ., bij den raadsheerlijken zoowel als ridderlijken ftand gthaat, werd hij , door
de lagen van zijnen ouden boezemvriend , in zijne woning vermoord . Dan, zijn dood was een fein tot alge,
meenen opftand voor de bondgenooten, die, hoewel
zij bet meeste bijgedragen hadden , om den Romeinen
dat uitgellrekte gebied, die groote, rijke wingewesten
to bezorgen, nogtans van alle voordeelen, daaruit ont .
fproten, ganfchelijk verftoken waren, en geenszins als
bondgenooten behandeld , maar op allerlei wijzen met
wreedheid en beerschzucht bejegend werden . D R U•
s u s had hun de oogen geopend, en na deszelfs dood
kwam hun de ellende, waaronder hen de Romeinfche
dwang deed zuchten, to meer ondragelijk voor, daar
zij nu eenmaal de hoop hadden gevoed, weldra bet bur .
gerregt to zullen erlangen . Gezamenlij'k wapenden zij
zich tegen Rome ; en in den zeer bloedigen oorlog, welke hieruit ontitond, leerden de Romeinen hoe langer
hoe
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hoe meer bloed vergieten, hetwelk, als met bet hunne van denzelfden oorfprong en door menige banden
ten naauwfte vereenigd, hun dierbaar, heilig hid be •
hooren to blijven . Deze oorlog alzoo, uit hebzucht,
Wreedheid, onderdrukking, eerzucht en partijfchap
ontitaan, was de overgang tot de burgeroorlogen, die
den Romeinfchen ftaat ten grave zouden doen gaan .
3 . Tootnelooze eerzucht, naijver, hebzucht en
wraaklust deden M A R I U S en S Y L L A beurtelings
met een leger op hunne vaderftad aanrukken, aldaar
alien, die hen tegenftonden, met ballingfchap of dood,
en verbeurdverklaring van alle bezittingcn, ftraffen,
en weldra zelfs deze ftraffen uitftrekken tot derzelver
ganfche geflacht en nakomelingen ; ten laatf'e was bet
genoegzaam , rijkdom to bezitten , om ziinen naam op
de lijsten der vogelvrijverkiaarden to sieri, of om,
zelfs door goon , broeder of vriend , verraderlijk to
worden omgebragt . Alzoo gaf M A R I U S, en, na
hens , in nog grootere mate , S Y L L A , van alle zedelijklieid veritoken, bet eerst bet voor den Nat allergevaar)ijkst voorbeeld, dat een bijzonder perfoon zich in
denzelven, ook op de meest onregtmatige w1jze, ftraffeloos de oppermagt kan verfchaffen ; terwiji de moordkreten, die in hunnen tijd door Rome's ftraten wei;rgal-mden, en bet burgerbloed, dat toen Italie's fchoor
nen grond doorweekte, openlijk en als uit omen mond
getuigden, dat het zedebederf en de partijzucht weldra
den val van Rome zouden voltooijen .
4 . De weelde bad, finds zij Karen troon in Rome had
gevestigd, bet getal der Haven aanmerkelijk vermenig .
vuldigd ; en, terwiil mededoogen en gevoel van menfchenwaarde hoe ]anger hoe ineer onbekend werden in
Italie , was bet lot dier ellendigen in dezelfde mate
meer beklagenswaardig, derzelver juk meer drukkende
geworden . Ja, eindelijk had men tot zoo verre alle
menfehelijk gevoel verkracht , dat , als middel van verftrooijing, als aanleiding tot vermaak, als voorwerp
van weelde, bijna I-Acts hooger werd gefteld, dan bet
fchouw-
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febouwfpel van met elkander om bet levee ilrijdende
haven, dat altijd een bloedig einde moest nemen . Wat
wonder, dat deze ongelukkigen, ziende dat partijzucht
de ftraten van

Rome

met burgerbloed verwde, bij do

eertte gunftige gelegenheid, gaarne bet hunne voor de
vrijheid deden itroomen? \Vat wonder, dat hieruit een
zeer bloedige ourlog ontftond, in welken de trotfche

Romeinen,

gewoon, de volken to zien en to overwiu-

nen, en Koningen, met ketenen beladen, hunnen •zer
gewagen to zien volgen, tegen hunne Haven meer dau
den leger op de been inoesten brengen, otn door dezelve to worden verilagen ? -- een oorlog, die op nieuws
bewees, dat weelde en zedeloosheid den that reeds aag
den afgrond des verderfs voerden .
5 . Onbeperkte zucht, om alles to beheerfchen, en
nooit voldane dorst naar rijkdom deden c fE s A R, p o Air E j u s en c R A S S U S za menfpannen , ont to zorgen,
dat in den flaat niets tegen hun belang gebeurde, en

de ,; :-~wigtigtte flaatsbedieningen onder elkander verdee-

len - en wat was dit anders, dan zamenfpannen tot
bet verderf van hun vaderland? Naderhand, om ook

aan den naijver jegens zijnen eedgenoot r o BI r E J u s to
voldoen, fchaamde C IE S A R zich niet, wetten, verzoeken en bedreigingen van den raad to verachten ; zich
eene magtige partij to verfchaffen, terwijl hij de weelde

des volks door middel van geroofden rijkdom onophot .delijk voedde ; met een leger op

Rome

aan to rukken ;

den geheiligden (chat, ter redding van dei that in den

hoogilen nood beflemd, to bemagtigen ; oost- en westwaarts de krachten va :) den ftaat to verfpillen, ow aan
zijne driften to vol :aoen ; willekeurig over den

fchen

troon to befchikken, en zich, to

Rome

Eg ptir

terugge •

keerd, door den raad als eene halve Godheid to doen
vereeren . Ja, reeds onder

C lE SAR

derf en partiizucht de voormaals, vrije

bragten zedebe-

Romeinen onder

bet juk der dwingelandij . Fene zamenzweriug tegen
C fE S A It 'S

]even verloste hen wel van dezelve ; maar

z j deed dit flechts , opdat nieuwe burgeroorlogen en de

al •
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allerongehoordtte gruwelen, uit zedeloosheid en partijzucht ontfproten, den (teat gewis en onherroepelijk
zottden doen vallen .
6. Naauwelijks was a)E s A R omgebragt , of A T Cl"
N I U s en o c T A V I u s betwistten elkander gewapen .
derhand, met een leger, door verraad en omkoopin .
gen verworven, de heerfchappij over Rome. Weidra ;
echter, vereenigden zij hunne wederzijdfche belangen
met die van den Conful L E P I D u s , en verdeelden on.
tiet elkander bet opperbewind . A N T O N I U s zocht
hierdoor zijne wraakzucht bot to vieren tegen liege .
Ile, welke in den vorigen oorlog niet van zijne partij
waren geweest ; L E P i D U s, met toomelooze zucht
naar fchatten bezield, dacht in zoo troebel water goed
to zullen visfchen ; terwijl 0 C T A V I U s, naar kijne fijne $aatkunde, alzoo zijne onbegrensde heerschzucht,
door bet voorbeeld en den uiterften wi1 van c tE s A R
nog meet aangevuurd, bet best meende to kunnen vol .
doen . Ook wa en de middelen, welke de Driemannen,
tot bereiking dezer beloelingen, in bet werk ftelden,
aan dezelve volkomen waardig. Eene vogelvrijverkla_
ring, door hen uitgevaardigd, beroofde twee a drie
bonderd perfonen uit den raadsheerlijken fland, en twee
duizend uit lien der ridders, van bet leveri, en derzel .
ver geflacht van eer en bezjttingen . De naauwftebloede
verwantfchap kon -niemand beveiligen ; in tegendeel was
bet genoeg, vriend of broeder van eenen der Drieman .
nen to zijn, om door de andere onder de vogelvrijver .
klaarden gefteld to worden . Zoo offerde L E P I D u s het
hoofd van zijnen broeder, ANT o N I U s dat van zijnen
oom, o c TA V I u s dat van zijnen ljverigen voorfpraak
en voormaals magtigen befchermer, bet hoofd van c I .
C E R o , met helfehe vreugde, aan de vuigfte baatzacht
op . Niet alleen de ftraten, maar tempels zelfs en attaren rookten van bloed, en met meer wreedheid
nog, dan in den tijd van M A R I U s en s Y I. L A, werd
aan de tallooze flagtofters bet noodlottige vonnis voltrokken. --- Nu verzadigd van nioord en roof, fpoedden
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den AN T O N I U S en O C T A V I U S zich met een leg"
naar Macedonia , Otn B It U T U S en C A S S I U 3, de hoof»
den van den opftand tegen c & s A R , die aldaar insgelijks eene aanzienlijke krijgstnagt hadden verzameld, to
vervolgen . Deze, na eenen ongelukkigen veldflag geleverd to hebben, fneefden door bun eigen zwaard ;
zij werden met regt de laatfte der Romeinen genoemd,
want door hen alleen had de ftaat nog voor den geheelen ondergang beboed kunnen worden . -- Gelijk bet
diepfte zedebederf dit tweede Drietnanfchap deed geboren worden, zoo deed bet betzelve ook eindigen ; want
door de laagfle trouweloosheid offerde O C T A V I U S
ook L E P I D U S aan zijne heerschzucht op , terwijl hIj
met vreugde in bet wellustig gedrag van A N T o N I u 3
aanleiding zag, om zich ook van dezen to ontdoen .
A N T o N I u s, namefiik, door de bekoorlijkheden der
Eg ptifche Koningin C L E O P A T R A betooverd, had,
zijne echtgenoote, de zuster van o C T A V I u s, ver •
itootende, deze trotfche Vorstin, ten prijs barer gun .
iten, met Romeinfche wingewesten befchonken, en haar
zelfs den ganfchen ftaat toegezegd . Nu wapent o cT A v I u s zich weldra, zoo ter zee als to land, om
zijnen voormaligen eedgenoot als mededinger to beveehten ; terwiji deze, in den fchoot van den wellust,
flechts zwakke krachten kan verzamelen . Het voorgebergte van Actium zag A N T O N I U S en C LEO P A T R A
voor den overwinnaar vlugten, om in Eg pte bun graf
to vinden . 0 c T A v i u s bleef alleen oppermagtig gebieder, om , onder den naam van AUGUST IT s , op de
grondflagen van hct gevallene Romeinfche Gemeenebest,
cenen nieuwen that to ftichten onder eenhoofdig beftuur. De Romeinen, voormaals zoo naijverig op bunne vrijheid, zoo vijandig tegen alle willekeurig gezag,
bogen zich nu, door weelde, zedeloosheid en partijzucht verzwakt, ontzenuwd en onverfchillig geworden, gewillig onder bet juk der dwingelandij van hem,
then de omftandigheden bun ten gebieder hadden gegeven ; terwijl A u c u s T u s, door zijne fluwe ftaatkunMENGELW . 1320 . No . g .
de ,
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de, tevens al de gewesten, die to voren tot bet Romeinfche gebied hadden behoord, onder zijnen fdhepter
wist vereenigd to houden .
Zoo werd door zedeloosheid en partijzucht de ondergang des Romeinfchen flaats voorbereid en voltooid
door zedeloosheid en partijzucht, welke uit de vetmeerdering van de magt en het aanzien der Romeinen,
door derzelver voorfpoed in de Punifche oorlogen, wa .
ren ontftaan . Met regt ftelde ik alzoo die v ermeerder.
d e magt, dat gevestigd aanzien der Romeinen voor, a1S
reeds in zich bevattende de kiem van het verval en den
eindelijken ondergang des Romeinfchen fiaats . Zoo is
dan de voorfpoed der Romeinen de oorzaak van hun.
nen val geweest . Zoo heeft dan C A T o de oude , mec .
nende aan het behoud van zijn vaderland to werker.,
door die zoo menigmaal met geestdrift herhaalde uitipraak, dat Karthago moeft verdelgd worden, aan de
verdelging van Rome gewerkt . Zoo is dan, gelijk voor
dezen fcherpzienden man , ook voor alle flervelingen ,
de keten van oorzaken en gevolgen in de lotgevallen
der wereld van voren geheel onnagianbaar . Zoo is dan
de kiem van bet tegenwoordige i.n den langverloopen'
tijd to zoeken, en, van hetgene heden gebeurt, is welligt, tia vele eeuwen, de uitkomst gansch anders, dan
wij, kortzigtigen , vermoeden .

DE DRIE LEEFREGELS .
III.

T

Nil confcire fhi, nulld palkscere- culpd .
H .0RAT*

oen 1k, voor eenlgen tijd, onder de middelen, om
gezond en lang to ]even, ook de tevredenheid met zich
zelven opgaf, zal voorzeker menig ceh mijner lezefs
zich
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zich een' hoogen ouderdom beloofd hebben . Ja l me.
nig een zal niet ophouden zich to verwonderen, dat
er nog zoo velen in den bloei hunner jaren worden afgefneden . Wie toch is zoo gek, dat hij niet tevreden
zoude zijn met zich zelven ? Straalt Fann bet genoe .
gets de oogen niet nit, als zij in bet luchtig danskleed
verfchiint , verzekerd aller oogen to zullen boeijen ? En
Tante Snip, die bet lieve kind, terwijl zij nog een
fkrikje verfpeldt, duchtig den tekstvoorleest,met welk
een' triomf herdenkt zij hare jeugd, waarin zij befland
bleef tegen de verzoeking, om met bare kromme beemen op een bal to verfchijnen I Hebt gij iets met een'
Grooten dezer Aarde uitftaan , en vreest gij zijnen don .
keren blik, fpreek den man van hem zelven, en gig
zult zijn gelaat zien ophelderen , nog fneller dan eene
buiji a lucht door de middagzon . Roep van alle oorden der wereld de menfchen bij elkander, ieder zal wajr
to k4agen hebben, en gaarne willen overfteken met zij .
nen buurman, wat de toevafligheden dezes levees be .
treft ; maar ftel hem voor, zijn dierbaar Ik to ruilen
tegen dat van den braafften, den waardigften than, ook
hij zal bet hoofd fchudden, die op braafheid en ware
verdienilen den hoogften prijs ftelt.
Maar, laat ons elkander wPl verf'aan . Er is ees
groot verfchil tusfchen ingenomen to zijn met zich
zelven en tevreden met zich zelven to wezen . Elk is
met zijn' perfoon ingenomen . Wij kunnen toch ons
beftaan van onzen perfoon niet fcheiden, hoe gaarne
wij bet dikwijls zouden wenfchen, wanneer wij in ons
karakter vlekken befpeuren , waarover wij moeten blo .
zen, of wanneer ons gedurig oogenblikken van ons lee
ven voor den geest zweven, waartegen ons geweten
opkomt . Als mijne lieve lezers dit eens bedaard naden.
ken, zullen zij misfchien nu wel uitroepen : hoe is bet
dan mogelijk, dat er nog zoo vele menfchen oud worden!
Dat toch zulk eene tevredenheid met zich zelven,
welke voortfpruit nit een gerust geweten, den betlisfiendften invloed moet hebben op ooze gezondheid, ja
B b a
veal
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veel meer dan de grootite foberheid in etch of drinkers,
zal ieder moeten erkennen , die er van overtuigd is,
dat bet geen land wel kan gaan, waar de eene burger
tegen den anderen her zwaard verheft . Te midden van
zulk een' inweniigen ftrijd leeft toch noodzakelijk hij,
die met zich zelven niet tevreden is ; en de verwoes+
tingen , welke dezelve in ons gefl'el to weeg brengt 5
zien wij in zijn geheele beftaan duidelijk geweven . Ah
tijd gemelijk, zelfs over de minfl'e kleinigheden, zoodat
bet v2rdriet op zljn gelaat geteekend flaat ; in b eftendi.
ge onrust , zoodat hij in zijne bewegingen naar een molentje gelijkt, dat men in een erwtenveld zet, om de
vogels to verfchrikken, - kunnen zelfs de vermoeijenisfen van den dag hem de verkwikkende rust des flaaps
niet bezorgen . Zijne maag vindt geen oogenblik kalmte
genoeg, otn de fpijs to verteren , noch zijn hart , om her
bloed gelijkmatig voort to fl;uwen, noch zijne z uiveren.
de klieren, om er de fcherpten uit to trekken, noch
de overige deelen des ligchaauis, om er zich bet n oodi.
g e voedfel uit op to nemen . Alles klopt en gloeit in
; hij verteert door een gif, erger dan her 4q& a
hem
Tofana .

Indien ondertusfchen pligtverzuim de ddnige bron
van binnenlandfche onrust in den mensch ware, zouden wij er niet zoo vele flagtoifers van ontmoeten . De
meestc menfchen worden tech, door de omftandigheden, waarin eene weldadige Voorzienigheid hen plaat .
Ite, gelukkig voor zulke misgrepen bewaard, welke op
'her geweten branden . Maar, de groote gekken onder
ons uitgezonderd, welke her voorregt hebben, hunnen
lieven perfoon altijd met bruidegomsoogen aan to zien ,
zijn wij overigen doorgaans gewoon, to veel van ons
zelve to verwachten, to veel van ons zelve to vorderen, en loopen dus gevaar, niet zelden to leer ge .
field to worden . De een is knorrig, omdat hij, naar
zijnen zin, niet gemakkelijk genoeg deugdzaam kan wezen ; de ander, omdat hij niet zoo veel weet als een
Profesfor ; een derde , omdat hij zoo flim niet is als de
Jood ,
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Jood, die hem bedrogen heeft ; een vierde treurt, als
een verlaten baardmannetje, omdat zijne maag geen,
fpek kan verdragen ; terwtjl ziin buurman alles fiheef
ziet, omdat hem de fchouders over het hoofd ziin gegroeid . Hoe wil men, daar dir alles zoo is, Verge- .
noegdheid, en bare oudite dochter, Gezondheid, onder de menfchen verwachten ? Hebben wij van buiten,
in regen
en wind, in flecht gebakken brood en uitge .
)
mergeld vleesch, in de koffij en thee, die wij als or .
regte Noord - Nederlanders moeten helpen in cere houden , - hebben wij in de fcheptervoerende kunst van
onze koks en kleermakers een beer van vijanden tegen
ons ; laat ons dan ten minftevan binnen vrede houden,
en, gedachtig, dat er niets volmaakt is onder de zon,
ons zelve voor lief nemen, zoo als wij ziin .
Laat ons d-an, in de eerfte plaats, niet al to keurig
zijn op onze buitenkas . De tijd is voorbij, dat wij op
de kasfen van onze horologien fierlijk gedre en beeld .
werk of keurig emailjeerfel vorderen ; wij zien meer op
den gang van bet werk . Zullen wij nu , in de beoordee.
ling der waarde van eene horologiekas, ons verftand
beter gebruiken, dan in die van ons ligchaam? Is bet,
in den kring, waarin wij ]even moeten, tegen dagelijkfche fchokken beftand ; dient bet onze ziel tamelijk
(want zij is eene to lastige Dame, om goed bediend to
worden), wat kunnen wij dan nicer verlangea? De
Natuur zoekt ons bet Bemis van een zintuig zelfs (kostbaarder deel h_bben wij niet) door bet fcherpen van een
ander to vergoeden . Trachten wij , haar hierin to vol .
gen . Hebt gij Been fijn gehoor ; - wat behoeft gij u
op to dringen , een geleerd Concert to gaan aangapen ?
Ziet gij u misfchien genoodzaakt, u in de dagelijks
aanwasfende rij der brillendragers to begeven? -- zet
hem gerust op uw' neus, die even vrij adem zal halen,
alsof hij er geen' droeg ; en troost u met de gedachte,
lat gij iets, als een veriandig man, moogt doen, bet.
welk zoo velen doen , omdat zij gek zijn . Hoe veel
minder reden is er, in onmin to levee met ons zelve,
B b
oat-
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omdat een of ander onzer ledematen ons niet z66 aan
bet 1ijf zit, als den meesten onzer broederen? Het ]even is noch danszaal, noch paradeplaats ; wij behoe.
ven door hetzelve noch in gelederen op to trekken,
noch met fierlijke pasfen in allerhande wonderlijke toeren bet door to huppelen . Er is op de meeste wegen
en paden van ons dierbaar Vaderland plaats genoeg,
om zeer fcheef to loopen, zonder to vreezen to heb .
ben, arderen of zich zelven in den weg to zullen wezen ; en ik heb nog Diet gehoord, dat men er ooit ie .
mand ergens den doortogt geweigerd heeft, omdat een
gedeelte van zijnen rug een weinig achteraan kwam .
En, wat men op alle mogelijke afwijkingen van de ge .
wone menfchen-figuur kan toepasfen, vrienden en bekenden gewennen er fpoedig aan, en de menigte ziet
eigenlijk Diet u, maar datgene aan u, wat aij Diet aan
zich zelven ziet ; en dit hebt gij met ieder groot than
en met elken grooten olifant geneen .
Wat, ten tweede, de gaven van den geest betreft,
waarmede fommigen (ilc zal wel oppasfen bier to zeg .
gen velen) zich beklagntofchrlbed tozijn,vat die zoo zeer benijde gaven dan betreft, S A L 0 DT O
beeft gezegd : het is Gene kwelling des geestes, veal to
iveten ; en ik vpeg er uit mijn boekje bij, dat bet tevens eene kwelling der nmaag is . Dat S A L o M o gelijk
beefs, zal elk, die twintig boeken g,elezen, en over
4 n dier twintig waarlijk heeft nagedacht, moeten er .
kennen . En in S A L 0 M O'S tijd waren er nog geene
Jjoekverkogpers ! Sedert die geestelijke Vroedmeesters
den armen Geleerde z ne herfenvruchten komen atalen, ziet bet er Dog veel erger uit . Zij hebben dit met
bunne naamgenooten, die onze vrouwen bijtiaan, gemeen, dat zij zelden gedulds genoeg bebben, om den,
dikwijIs (ik beken bet) zeer langzamen, gang der na .
tuurlijke verlosfing of to wachten ;, waarvan dan bet gevolg is, dat bet kostbaar pand, waarvan de Autheur,
met zoo vele moeiteu, maanden en jaren Ing manger
ging,
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ging, balf verminkt voor den dag kptat, ca, too
i`chande van Papa, ellendig verkwijitt .
Ik weet bet, velen, die uitmunten in kennis atf ver,
nuft, ontloopen dit gevaar ; maar ontloopen zij zoo ligt
den geefel der hhpochondrie P Hoe menig ten meet zijne verdieniten en zijnen roem, als Geleende, en dik,
wijls, wat erg genoeg is, als Geleerde van den hen .
derd en eer(ten rang, voor een ellendig fukkelend leven
koopen ! Onze maag, met al hare lijftrawanten, die
tot onderhoud van ons aardsch bellaan medewerken , ei;
onze herfenen zijn vervaarlijke antagonisten, die bet
met elkander nooit eens kunnen worden . Een van bei;
de moet wijken . Wijkt de maag, en triomferen de boogere krachten in den mensch, dan lijdt weldra ons gebeele ftoffelijk beltaan, en wij bevinden ons in den toe(land van een' voerman, die met een paar oude, afgejaagde knollen fpoedig voort moet en niee kan .
Deze en dergelijke lasten ontwijken wij, wanneer wij
met ons vertland en wetenfchap niet to ver boven nul
$omen . En waarom zouden wij dan hen benjden, bij
wie bet zoo hoog gerezen is, dat zij geheel etherisch
van natuur warden?
Ik moet nu, ten derde, nog opnierken,dat men even
min eens andermans deugd moet benijden, maar veel
wijzer doet, tevreden to zijn met zijne eigene deugd .
Ik ben bier, dir zie ik, op den akker van reem4e boe.
ren ; en zij zullen mij hartelijk uitlagchen, wanneer ik
over kauiten ftruikel, die zij handig wtten uit den weg
to ruimen . Maar laat hen lagchen ; ik wil eons gaan
tuimelen over hunne kluiten ; ik wil eens, als Aus,
averr deugd en geweten gaan filozoferen .
Als ik voor een' zieke zit, die mij z'iine historie ver .
telt, en er nu itilzwijgepd, of fours wel tens met halve worrden, bijgevgegd heeft : ra, Ta, vat is dal,P
da,n doe ik mij zelven, als ik er tijd heh., vier vrat
een ; Is bier eene kwaal ? zoo ja ; ken ik die kwaal ?
zoo ja ; weet ik er pulp voor? zoo ja ; kan ik die hulp
bier aanwenden?
Zouden die vier vragen bij de beban.
Bb 4

ON "a MPRIISLLA
fiandeling rail eJelekwalen ook niet to pas komen P M
dunks dat bet bier althans niet minder van belang is,
taauwkeurlg .te weten, of er werkelijk kwaad aanwezig
zij , hetwelk genezing vordert . Door de zorg velerr
geestelijke kwakzalvers , doet voor veler oogen de toe .
Rand van bun gemoed zich zoo zwart voor, dat de zie •
len van een' T i n k a l u s of eene MME S S A L rN a er hel .
der lichtende flerren bij zijn . Zij behoeven dan ook geftadig geestelijke help, welke bun door de ftraks ge .
melde vrienden ook even trouw verleend words, als zekere foort van Geneesheeren die zelfplagers bijftaat,
welite, volftrekt ziek en beklaagd willende wezen, om
de geringfte belemmeringen hunner natuurlijke verrig .
tingen, doodsangften uititaan . Zoo zweeten gene flagt •
offers der dweep±ucht, bij den minften mistred, bij elke, meestal flechts fchijnbare, afwijking van bet pad
der godsvrucht, van angst . Eene vlaag van oploopend .
held, de toevallige deelneming in eene wat dolle vrolijkheid, eene verkeerde ftemming op eenen godsdienftigen feestdag, eene opgenomene kaart doet hen in kwel .
lingen vervallen, welke al de troostredenen hunner
Ziele-artfen (anders nog al gefchikt, om in flaap to
wiegen) naauwelijks fusfen en bedaren kunnen . Hoe
moet daardoor de ziel, en , met de ziel , bet ligchaam,
gefchokt en gepijnigd worden ! -Verkiest men dan gezond to leven, zoo moet men al die zoogenaamde geestelijke medicijnen . laten varen, tevreden zijn met die
mate van gezondheid en flerkte des gemoeds , welke on.
ze Hemelfche Vader ons heeft toebedeeld, haar met alle mogelijke zorge bewaren, maar niet in bet najagen
eener fehaduw van vroomheid een onzer kastbaar(te
aardfche goederen, onze gezondheid, verfpillen .
Maar gefteld, wij gevoelen nu duidelijk, zoo duide .
lijk , als de Arts bet ziet aan de teekenen en toes
vallen bij zijnen f1jder, dat ons gemoed krank, doo .
delft krank is,, gefleld, ons geweten waarfehuwt
ons duidelijk, zoo als de pijn ons waarfchuwt in Jig .
ehaamsongelteldheid, -- wat dan? Dan moeten wij
nog
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tog alti5d nfuwkeurig onderzoeken, of wij, met gYotid,
berf el van ons zielegebrek to wachten hebben . Er zlil ge .
breken, ook in de ziel, die, als gevolgen eener verlerde
opvoeding, of van jaren lang gewerkt hebbende omftandig .
heden, of van onze vorige, to last als verkeerd erkende,
teefwijze, of ook wel van ons ligchaamsgeftel, al to vast
zijn ingeworteld, om geheel uitgeroeid, of to kwaadaardig
geworden zijn, om zelfs met kracht aangegrepen to worden .
Er zijn zielekankers, waarvan H I P P o C R A T E S zeggen zon :
roer ze Wet! Wat doen, in die treurige gevallen, de volge .
lingen van then echten Geneestneester? Zij zoeken den armen
Iijder zijn lot zoo dragelijk mogelijk to maken ; zij leeren
hem zachtzinnig alles vermijden, wat zijner kwale voedfel
kan geven ; maar zij gain hem dezelve niet, in al hare fchrik .
barende gevolgen, voor(tellen ; zij teisteren hetu niet met al .
lerlei ruwe pogingen ter genezing, welke llechts dienen, om
des lijders fmarten to vermeerdefen . Mogen wij dit ook niet
doen bij onze zielelijders, wanneer zij met onverwinnelijke
gebreken to flrijden hebben? Ik beken, bij iemand, die prijs
flelt op zedelijke volmaaktheid, kan niets zoo verfchriklcelijk
wezen, als de vooritelling, van zulit eene treurige kwaal, als
nijd, gierigheid of wellust, niet los to kunnen worden . Mdar
gelijk de door ligchaamsfolteringen verteerde lijder een eiude
ziet aan zijn' angst en pijnen in de reddende hand dens Doods,
zoo mogen wij ook gerust vertrouwen, dat er bij den boo .
gen God mitldelen en wegen to ouzer zedelijke redding, on .
eiudig boven onze bevatting, aanwezig zijn ; wij mogen ge .
rust vertrouwen op den rijkdom zijner genade, die ons ge.
openbaard is door onzen gezegenden Zaligmaker . Maar dit
inoet ons dan ook bevredigen met ons zelve, en in onzen
benaauwden toefland die blijmoedigheid en gerustheid geven,
zonder welke er noch voor den geest, noch voor het lig .
chasm gezondheid mogelijk is . En zonder onze gezondheid
zijn wij maar half gefchikt voor onze aardfche loopbaan ;
hair geheel verwaarloozende, gelijken wij eenen fchildwacht,
die zijnen post verlaat, omdat het hem voorkemt, dot de .
zelve flecht gekozen is .
Mair heb 1k mij , bij het onderzoek van mijn gemoed, van
eene gevaarlijke kwaal overtuigd, welke ik met, grond ver.
wachten mag to kunnen nitroeijen, dais moet niets mij van
inter belong zijn dan dat ; dasraan moet ik zelfs swijtte ge.
B b 5
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zondbsid apofferen . flit toch vordert de ware Gen eskungt .
Niet seldea genezen wij de eene ziekte door bet verwekken
eenerfndere, voor bet oogenbilk dikwUls veel heviger . On .
dertusfchen wij doer bet, omdat wij grond hebben daarna
een volkomen herflel to verwacbten . Ook bier is dus zulk eene
bandelwijze van bet grdotfte belang . Ware zelftevredenheid
]tan zonder een gerust geweten niet wet beftaan . Dic re bewaren, en, zoo wij bet verloren, to herkrijgen, blijft dus
ten hoofdvereischte, om ons een gezond en long ]even te
verwerven ; althans een vereischte van oneindig meer belang,
dan bet vermijden van aardappelen, of van gebak, of van
ten likeurcje, alsof er de fmecftof der gele koorts in zat, of
bet doen van allerlei kunflen, om bet bloed in beweging en
site poorten open to houden. Ik weet wet , dot men mij uu
zal vragen, of dan alle flokouden, waarvan wij hooren en
lezen, zulke heiligen wares? Ik heb dic niet kunnen mer .
ken ; maar wet, dot, zoo zij bet niet waren, zij zich ook
juist niec veel bekommerden, om bet to worden. Dus is dan
voor hem, die de kinderen eener volgende eeuw verlangt to
zien, eene zekere onverfchilligheid , eene zekere flomphei4
van zedelijk gevoel aan to raden? - Voor bem, die aan dig
leven aileen genoeg heefc, o ja l
j . V.
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enige maanden voordat de wedloop eenen aanvang zal 'ne .
men, worden alle paarden, zoowel oude als jonge, aan eene
bijzondere voorbereiding onderworpen, die flier flechts in
bet aanleeren van den ren, maar tevens in eene geneeskundige
behandeling beftaat . De Engelfchen hebben daarvoor bet bijzondere woord training, als zelfftandig naamwoord , en to
train, als werkwoord ; welke woorden , daar de zaak nergens elders plaats vindt, niec wet to vertalen zljn, en door .
our ook +door Duitfchers en Jranfchen in hunne talea behou .
den worden . Dit trainlren, nu, is eene kunst, die in Ewe
eland, gelijk bij ons bet dresfereti, door bijzonderc kunst .
kundige lieden verrigt words. En daar ieder paard, voor
den wedloop beftemd , getraineerd moet worden, zoo levert
dit lseroep ass vele nienfchen be igheld en onderhoud op .
Over-
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Overal zijn in de nabijheid der plaatfen, waar deze wedlvo+

pen gehouden worden, znike trainer-huizen sangeleg4, vat'
welke ik een der beroemdfle thans nader befchrijven zs.
Newmarket, eene kleule ftad in Cambridgehire, is de be .
roemdfe plaats voor deze wedloopen in Engeland. Zij ver
kreeg her privilegie hiercoe reeds onder Koring HA R E L 11,
en thans worden er jaarlijks, op verlchillende tijden, zeven
wedloopen gehouden , waarvan de meeste drie dagen duren .
Er zijn aldaar verfcheidene traineer hnizen, onder welke
dat van Mr. B O1 C e bet beroemdfle is ; dit heb ik dan ook
bezocht, toen ik de laatfe refs ce Newmarket was , op eenen
tijd, dat er geen wedloop gehouden werd, dewiji ik anders
deze inrigting niet zou hebben kunnen bezien .
Mr . B o i C E heeft, in zeer ruime gebouwen, die eene foort
van plein rondom zijn woonhuis buiten de flad .poort vor .
inen, altoos 30 tot 40 paarden in den kost .
eder paard van
twee jaren of ouder heefc zijnen eigen' ruimen slat, in wet .
ken her doorgaans geheel los ftaac . Her heeft zijnen bijzon.
deren oppasfer, die in dienst van den eigenaar deszelven
is, tegelijk met her paard derwaarts komt, en meestai een
jongen is, niet boven de 12 tot 14 jaren oud. Deze Mat,
letterlijk, den geheelen dag achter bet paard, hetcpe ;k bij
ruw wedr met verfcheidene wollen, des zomers echter met
ddn fijn linnen dek behangen is ; hij rost het tweemaa! deaga
zeer fang, vangt den ]]lest van hetzelve in een bijzoi :der vat
op, brengt then uit den flat, wiens vloer naar eene dikke
firoomatras gelijkt, en rijdc hetzelve tweemaal elken dag af .
Op vascgetlelde tijden krijgt bet diet geneesmiddelen in . Zijne voedering en dagelijkfche beweging gefcbieden volgens
bepaalde regels. En dit alles to zamen noemt men nu bet
sraincren. Vete kundige lieden hebben mij verzekerd, dat
deze behandeling, die , naar mijne overtuiging, de krachten
van bet paard moet ondermijnen, veel bijdraagt, om die
groore fneiheid, en vooral den zoo noodigen langen adem,
voort ce brengen ; zij flemmen echter, toe, dat er ook veet
windmakerij onder loopt, om de rijken, wien deze paarden
toebebooren, van de huig to ligten, en van de traitaeurs
afhankelijk to maken . Dit goochelfpet *oedc inderdascf op
eene belagchelijke wijze gedreven : want men zal her toeh
wet befpotcelijk moeten noemen, wanneer men een weinii
vleesch, dot aan her eene deel des ligchaams to veet en tat
last
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last zon zijn, b. v . van de fchouders , de borst en de hen.
pen, door inwendige zweetmiddelen en uiterlijke omflagen,
wit verdrijven, en naar een ander deet benenleiden ; of dat
de paarden, op zekere tijden van den dag, en als zij liggen,
door niemand, zelfs niet door de eigenaars, mogen bezigigd worden . Mijn vermoeden, dat de paarden door bet
trainiren zwakker worden, fcheen zich den volgenden morgen bij bet afrijden, door eene geheel niec moedige, maar
arage bonding en beweging dezer dieren, ce b evescigen. h k
had, namelijk, al de paarden des avonds in de flallen gezien,,
en bij die gelegenheid had Mr . D O s c E's opziener Inij d ezel .
e uiet alleen bij name doen kennen, maar ook uitgenoodigd, hen des volgenden daags, 'smorgens vroeg, to zien
rijden . Dit levert eene ongemeen fraaije vertooning op . Op
de onafzienbare vlakce van Newmarket verfchenen ointrent
.2oo renpaarden ; want , behalve deze inrigting van Mr. B o ICE, zijn er nog andere, hoewel niet zoo beroemde, in den
omtsek . De ondernemer rijdt dan vooruit en de opziener
achceraan ; de paarden zijn alcemaal met kleeden van fijn wit
linnen over bet lijf en den kop bedekt ; op ieder derzelve
zit de jongen, die bet oppast, en zoo trekken zij in den
flap achter elkander, of vliegen, op bevel des nanvoerders, in galop over de vlakte . Dit words tweemaal daags
gedurende bet gunflig jaargetijde herbaald ; des winters, echter, loopen zij enkel in de rijbaan, en zijn dan ook niet
volkomen in de trainering, maar alleen in den kost ; aisdan
berealt men flechts ; Eng . fchellingen daags ; maar voor bet
trainsren neemt Mr. B O I c E niec minder dan 1o guinjes
'amaands ; nogtans ontbreekt bet hem net aan liefhebbers,
en zijne flatten zijn altijd vol . Bij hem zag lk dan ook die
paarden, welke v6dr twee jaren in Engeland bet meest ge .
acht werden ; voorat verdienden de Sir Joshua en Bourbon
opmerking , As hebbende alles achter zich gelaten, wat tegen
hen in bet ftrijdperk getreden was, zonder echter nog tegen
elkander hunne krachten beproefd to hebben .
Niectegenflaande bet vermaak en de verwondering, welkp
bet gezigt dezer feboone dieren veroorzaakt, ken men toch
eene zeer onaangeuame gewaarwording niet onderdrukken, bij
bet befef, dat hier deze paarden even als de kinderen der
rlj.ken worden gekweekt en opgepast, terwijl in hetzelfde
land duizende van menfchen door honger en ellende bijna
tot
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cot wanhoop wortlen gebragt . Met gedurig wederkeeren de .
zer zelfde waarneming, en , bet onophoudelijk zamentreffen
der beide groottle uiteriten van armoede en rijkdom , ftoort
in Engel4nd, waar zulks meer dan elders aanwezig is, bet
genot van bet buitengewone en fchoone dikwerf zeer .
Ik zou zeer breed worden, miju vriendI zoo ik mij tot
eene uitvoerige befchrijving dezer wedloopen, en derzelver
veelvuldige zoowel voor . als nadeelige gevolgen, wilde in .
laten . Ik moest dan bet een en ander u1c de handelingen
van bet Parlement . , door hetwelk zij bevestigd zijn, aanvoeren ; de wetten der Club , die her opzigt daarover heeft
en ze befluurt, althans bij wijze van uictrekfel, mededeelen, en euudelijk eene menigte voorbeelden ter opheldering
bijbrengen ; en nogtans houd ik mij, op voldoenden grond,'
overtuigd, dat u bij dit alles nog zeer veel volmaakc onverflaanbaar zou zijn . En deze grond is geen andere dan die,
dat de zaak mij zelven nog Wet volkomen - duidelijk is . In
wedrwil toch mijner nieuwsgierigheid, die ik door zien, le .
zen en navragen zoo veel mogelijk zocht to bevredigen, is
mij nog zeer veel onverklaarbaar gebleven. Gelijk niemand
eenig fpel behoorlijk zal leeren kennen en beoordeelen, zoo
hij Wet zelf heeft medegefpeeld, zoo zal ook niemand bet ei .
genlijke wezen dezer wedloopen, de vele regels en wecten,
daarbij in bet oog ce houden, vooral de tallooze combination,
welke zij veroorloven of noodig waken, leeren kennen,ten zij
bij zeif dit fpel medefpele : want bet wedrennen is eigenlijk een
fpel : winst is bet doel,en de paardenfokkerij flechts bet middel .
Bij den oorfprong was bet geval juist omgekeerd . Deze
wedloopen werden door Koning K A R E L II ingefleld , gew
deeltelijk om de paardenteelc to bevorderen, gedeelcelijk ech .
ter ook, om bet olk , dat door de kort to voren plaats ge .
-had hebbende woelingen en verwarringen moedeloos gewor .
den was, eene openlijke vermakelijkheid to geven . In den
beginne werden zij alleen voor de door den Koning vestge,
ftelde prijzen gehouden ; naderhand loofden de Gemeenten
van verfcheidene iteden, en rijke landeigenaars der Graaffehappen, prijzen uit, toen zij zagen, dat deze openlijke
fpelen zoo vele aanfchouwers lokten, en der fteden en plaatfen, waar zij gehouden werden, zoo vote voordeelen aan,r
bragten . Eindelijk kwaip bet zoo ver, dat de winst der
openlijke prijzen lieebts bijzaak, de weddeafebappeu daar
en.
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entegen, of veelmeer bet fpel van enkele perfonen ondea
elkander, de hoofdzaak werden ; waardoor de drift voor de.
zelve bij dtit aan fpel en winzucht overgegeven olk tot eene
hoogte gedreven werd , waarop zij nog bij geen ander ge .
klommen is : want bet is zeker, dac al bet onbeil , door bet
feel in andere landen veroorzaakc, in geene vergelijking komt
met die onheilen, welke de dolle woede der node . o m op
de fnelheid der paarden ontzettende fommen to verwedden,
In Engeland voortbrengt . Men heefi mij verzekerd, dat,
dooreengenomen , de rijken daardoor arm , de armen , daarentegen, rijk worden ; en een perfoon, bevoegd otn zulks to
beoordeelen, verzekerde mij tevens, dat in Newmarket sheen
jnarlijks meer geld gewonnen en verloren werd, dan in alle
openlijke fpeelhuizen van Europa to zamen genomen. Nil
zijn er niet minder dan drie en negentig plaatfen, waar wed,
loopen gehouden worden ; waaruit men kan opmaken, hoe
olgemeen de zucht tot tic fpel zijn moet, en welken in,
vloed tilt op den uiterlijken welfiand der bijzondere perfo .
men moet voortbrengen .
De voornaanifle wetten en verordeningen, waarop de ge&
bruiken berusten, die bij deze wedloopen pleats vieden, en
waardoor list en bedrog, die hen reeds long haddeu tuoeten
vernietigen, federt eene reeks van jaren worden re keer ge.
gaan , komen hierop nedr.
Sleehts die weddenfchappen zijn van kracht en moeten
betaald worden, die bij openlijke wedloopen, in tegenwoor .
digheid van regters , en volgens de wetten, zijn aangegaail.
Er mag, op de boete van goo pond fterlings, geen wedloop
gehouden worden van minder dan 5o p . ft . premie. left
paard, dat loopen zal, betaalt 2 p. 2 fch . fi . fchatting aan
de kroon . Geen paard mag loopen welks ouderdom en aft
(lamming niet genoegzaain kan bewezen wordeu . Geen rijder kan de overwinning behalen, die niet v6dr bet afrijden
en na de aankomst tegeltik met den zadel gewogen is en bet
vastgeftelde gewigc houdt , waarbij echter 2 ffi nicer niet in
aanmerking komt . Alle weddenfchappen, die niet eersc ge,
durettde bet rennen gefloten warden, moeten vooraf in de
'boeken der opzieners worden aengeceekend . Alle verlorene
geldea tnoeten cet'ftond in fpecie of door zekere aanwijzing
warden voldsan, ten zij de winner van dit regt ofiiand doe .
Ilij, die eenewedde>tfch'ap Diet becaalc, vierliest bet rep, otn
eene
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eene andere aan to gaan ; gelijk ook hij , die voor de reg .

ters, of voor eene door hen aangeffelde jur , van bedrfe .
gerij bij bet wedrennen is overtuigd geworden . (Men beeft
voorbeelden van zeer voorname perfonen, die, enkel op vermoeden hierfan, gedurende verfcheidene jaren, tuiten de Club
ge-flocen zijn.) W e reeds v66r den rid de wectdeufchap ge .
wonnen geeft, betaalt flechts de helft, ten zij bet tegendeel
uitdrukkelijk vastgelleld ware . Het paard van hem, die op
deze wVze de weddenfchap gewonnen heeft, moet nogtant
de vastgeltelde bean doorlooper . Niemand meg een geleend
peard om to loopen brengen, maar bet moec bewezen kun .
nen worden zijn eigendom to zijn . Iedere twist words op
fttanden voet door de regters beflist, bij wier uitfpraak geene weigeriug of appal pleats heeft . Zoo de beide loopende
paarden, of, ingevalle er meer zijn, de beide voorlte, te .
gelijk bet doel bereiken, (wear de regters, ter wederzijden
geplaatst, door eene opening near bet doel zien, om naauw .
keurig to kunnen onderfcheiden, welk paard bet eersc met
den kop de gezigtslijn raakt) en de regters bet niet dens
zijn, weak paard gewonnen bebbe, den moet de wedloop
then zelfden dag op nieuws pleats bebben , nadat alle overige
den bepaalden rid hebben afgelegd . Wanneer omtrent bet
gewigt des rijders niets naders vastgefleld is, geldt dat van 8
fteen en 7 pond (i t tp) als vereischte . Paarden, die buiten de voorgefchrevene baan loopen , die ftruikelen of vil.
len, en hierdoor van hunne tegenpartij voorbijgeloopen wor
den, verliezen, ten zij bet tegendeel vooraf bepeald ware.
Alle bijkomende weddenfchappen hangen van de hoofdweddenfchap af; dat beet, wanneer b . v . A en B eene weds
denfchap van tooo guinjes reeds federt tang hebben vastge..
field, om door eenen wedloop op eenen bepaalden dag be •
lust to worden, en er naderhand nog andere, misfchien ver
feheidene honderden , voor A of ook voor B infchrijven, her.
gene door bet opteekenen in de zakboekjes dier beide aanvoerders gefchiedt , hetzij van tijd tot tijd , of gedurende de
wedloopen op de plaats zelve, zoo ziju deze all onder.
worpen aan de voorwaarden, die hunne aanvoerders vastftelden . Verkiest dus B de geheele weddenfchap to niet se
doen, of zelfs wel, gelijk boven gemeld is, gewonnen se
geven, door de helfk dadelijk to betalen, zoo moeten dit at
zijne aanhangers doen, hoe zeker zij ook overtuigd mogen
zUn,
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zUn, nic4 verloren, maar gewonuen to zulien hebben, bijai,
deb de weddenflhsp ware doorgegaan .
Dit zijn zoo de voornaamfte wetten, die hierbij piaats
vinden, waarb# let evenwel eenen onervarenen nog alcove
duister zal blijven, boedanig hierdoor alle list en bedrog gem
noegzaam voorgekomen wordt ; vooral , daar deze wedden .
fchappen niet altoos voor beide partijen gelijk zijn, maar
d ikwijls op de eene hand bet dubbel en sneer gehouden
wordc tegen bet enkel op de andere . Dikwijls wotdc zelf
nog gedurende bet loopen op die wijze gewed, en de Wed,denfchaps .almanak (Racing .almanack) levert op iedere bladzijde voorbeelden daarvan op, dat genoegzaam bij iederen
wedloop de weddenfchappen in den beginne gelijk zijn, maar
omftreeks bet midden als g tot 6 tegen edn, en dat omtrent
bet einde io tegen don gewed word .

(lief vervolg en fiat hierna

I

BET COSMORAMA VAN DEN BEER PFEIFFER .

ndien ., zoo als wij zeker durven vooronderfteilen, de fraai,
je k-tnflen bijzonder veel tot veraangenanning des levens toe .
brengen, moet alles, wat derzelver nitwerking vermeerdert,
gewis onze belangilelling opwekken . Aan deze nitwerking,
Loch, hebben wij die ftreelende gewaarwordingen to danken,
,zonder welke iedere onsangename indruk ons langer zoude
aankleven, en ons eindelijl : Voor bet genot onverfchillig ma.
ken . Zij toch (de fchoone kunilen namelijk) beziccen bet
voordeel, de aandoeningen onder een zinnelijk omkleedfel
mede to deelen, en de indruk van alles, wat fchoou en voor..
treffelijk is , tot velen over to dragen . Hoe meer zij , der.
balve, de uiterlijke zintuigen to gemoet komen, en de voorwerpen dus gemakkelijker op de ziel doen werken, hoe nader zij bet doel van hare beftemming bereiken .
Veel, ondertusfchen, is er over de hulpmiddelen, waarvan
zij zich kunnen en mogen bedieneu, gezegd ; en bet heeft
niet tan bepalingen ontbroken, waarvan men dezelve beeft
willen onderwerpen . WO willen hierin geen' befliafenden coon
voeren ; maar meenen echter to mogen vastftelien, dat geene
middelen verwerpelijk zijn, welke de uitwerking verhoogeq,
zon.
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zonder eenige zwakheid to verraden . Uit dit oogpunt, ai .
thans, znllen wij de taforeelen befchouwen, welke ons op
nicuws bet werkzame vernuft van den fmaakvollen P F E 1 FFER hebben doen bewonderen ; en bet kan ons niet dan ten
hoogfte aangenaam zijn, onder de menigte voorftellingen,
waarop veeltijcls vreemden met veel ophefs zich beroemen
ons to vergasten, die van een' onzer Landgenooten to zieti
uitmunten.
Bij zoodanige inrigtingen is bet voor den ondernemer een
bijzonder voorregt, den geest van bet algemeen to kunnen
doorgronden ; en dit voorregt fchijnt ook den Heere P F E i FF E R gefchonken to zijn . Welk eene algemeene goedkeuring
zijn Tkadtre Optique ook in verfchillende oorden van ons Va.
derland heeft mogen wegdragen, heeft hij daarbij Loch niet
.vergeten, dat de belangflelliug van tijd tot tijd door iets
nieuws moet geprikkeld worden ; en dit befef was voor zijuen fcheppenden geest genoeg, otn nieuwe voorftellingen,
geheel anders ingerigt, to ontwerpen en to voltooijen, welke
door hem aangekondigd werden onder den nantn van cos .
M ORAMA .

Wij zullen ons met de wijze der inrigting, welke eene
vermenging van optifche en beeldende kunst is, niet ophouden, maar ons alleen tot de uitwerking bepalen ; en inde .
daad, dezelve is zoo verrasfend als treffend . Men vindt hier
gelegenheid, zich opens in onderfcheidene gedeelten der
hoofdftad to verplaatfen, en heeft kierbij tevens bet genoegen, de afwisfeling der faizoenen en getijden van den dal
waar to nemen ; terwiji de verrasfing t aangenamer is, wijL
men, in de zaal tredende, niets gewaar wordt dan eeuige
kijkglazen , op kleine afflanden van elkander gefleld, voor
welke men zich achtervolgens plaatst , om de voorwerpen to
ontdekken.
Het eerfte vertegenwoordigt ons bet Schapenplein, bij den
Munt- of Regulierstoren, eu dat wel op bet tijdflip van middernacht, tusfchen bet oude en nieuwe jaar. Deze voorltel .
ling is bijzonder karakteristiek en natuurlijk gefloffeerd : een
ltorps muzikanten van de lads fchutterij, door fakkellicht
begeleid, kondigt bet bepaalde tijdflip aan ; onderfcheidene
groepen kenmerken hetzelve ; de werking is eenvoudig en levendig . Het zachte mann . tegen bet gloeijende fakkellicht,
de dunne nevel, welke zich over de daken verfpreidt, alies
werkt
C c
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werkt mede tot de treffendlle begoocheling ; en men heeft
zich flechts aan de leiding zijner gewaarwordingen over to
geven, orn geheel teruggebragt to worden tot den laatften
oudejaarsavond , waarin bet fraaije weder de treffende fladsgezigten in zulk een uitmuntend licht deed voorkomen .
Het tweede geeft een gezigt op de Nieuwmarkt bij de St .
Anchonies - waag, en wel op nienwjaarsdag, en levert alzoo
met bet vorige bet heerlijkst contrast van nacht en dag . Wij
zouden langwijlig worden, door alle bijzonderheden to be .
fcbrijven : de floffaadje kenmerkc een weelderig vernuft, en
geeft cevens een denkbeeld vau de luidruchtige (aan losbandigheid grenzende) vrolijkheid, waardoor in vroegere jaren,
deze dag onderfcheiden werd .
Hierop volgc eene voorftelling van den Dam, bij bet af.
trekken van de parade ; en ook hierin heerscht eene waarheid,
welke ons op de plaats zelve voert, en de plegtigheid aan .
fchouwelijk maakr . De flatige bouworde van bet paleis,
welks vroegere bellemming men zich , met bewondering van
den heerlijken nanwas van Amflerdam, herinnert ; bet Gocti.
fche kerkgebouw er sevens, omtluwd en, als ware bet, be.
klemd door wonirgen van lateren bouwtrant ; bet militaire
gewoel, alles maakt eenen indruk, welken de natuur, zonder
de overdragt der kunst, zeldzamer to weeg breugt ; terwiji
de kunst zelve zich fchijnt to vergeten, om de natuur to
doen bewonderen .
Hec vierde tafereel flelt, bij helder weder, een gedeelte
van den Binnenfingel tegenover de Luterfche Nieuwe Kerk
vooo, en levert eeu dier vrolijlce en cevens defcige gezigten,
waaraan Amflerdam waarlijk rijk is, en welke de gewoonte
slleen minder belangrijk maakr .
Met geene mindere belargttelling zien wij de hierop vol .
gende Koopbeurs van Amlierdam . Over de gewaarwardin,
gen uic to weiden, welke dit tafereel verwekt, zou ons to
verre wegleiden . Wij zullen hiervan alleen zeggen ., dat bet
befef van de moeijelijkheid eener zoodanige voorilelling one
de kunst des meescers ten hoogtle does bewonderen .
Bet hieraan volgend gezigc op bet Rokiu bij bet Valbruge
je is met de gewone natuurlijkheid voorgefleld : bet kariP
katui r van de fleffaadje beviel ons minder, omdat dezelve
bet geheell eenigzins confuus maakr . Het uiczigt over de
Lmp
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Lange Brug is vnortreffelijk ; de woeling dantop is levendisg
en natnurlijk voorgefteld .
Her gezigt van de Botermarkt op kermistijd, hetwelk bet
zevende tafereel uitmaakt, de ruime ftoffaadje en talrijke groe .
pen vormen eeu koddig geheel, dot niet onbehagelijk is .
No. 8 is een van die tafereelen , welke wij liever zouden
voorbijgaan. Schoon ook hierin de natuur getroffen is, ont.
waart bet verfijnd gevoel den onaangenamen indruk, then de
plaats, bier voorgefleld, altoos to weeg brengt .
Aangenaam is derhalve de overgang tot bet volgende, wells,
van den Mosfellleiger, een gezigt op bet IJ ]evert . Bij daze
belangrijke befchouwing is bet onmogelijk, aan verachcering
van zeevaart en vermindering van welvaart to denken . flet
levendig gewoel, om(traald door de majesteit der opgaande
zon, brengt ons in eene vrolijke, met eerbied vermengde,
Lemming . Wij vergeten, was er verloren werd , en verheu•
gen ons met bet overgeblevene ; terwiji bet morgenrood eener
vernieuwde welvaart, uit dezen belangrijken Broom oprij .
zende, ons fchijnt to begroeten .
In deze aaugename flemmang wordeu wij gehauden bij de
volgende befchonwing van den Buitenkant, met bet gezigt
op de Kweekfchool voor de Zeevaart en de Konihklijke Werf,
De voorftelling van den regenboog, en deszelfs wederkaatfiug
in bet water, geeft dit tafereel een plegtig sanzien .
Het elfde tafereel is een gezigt nit bet li, longs den
Schreijerstoren, op de Gelderfche Kaai , en wet bepaalde.
lijk op Donderdag den 2 December 11 ., 's middags ten 12
ure, bij mistig weder en heldere zon . Het flatige van doze
aatuurverfchijning, vermengd met de voorwerpen, welke er
zich in opdoen, beide met onbegrijpelljk veel waarheids voorgefteld, zijn van eene heerlijke uitwerking . Het oud eenvou.
dig gevaarte, dot zich uit den nevel fchijnt voor to dringen,
geeft ons bet zinnebeeld van de eerfle opkomst des koop .
handels hier ter ftede ; en wij denken hierbij aan bet eerfle
fthip, dot to dezer plaatfe afvoer .
Van deze befchouwing terugkomende, vinden wij oils, ver .,
plnatst in bet binnenfle der Nieuwe Kerk . Al den indruk,
welken zulk een itatig gebonw kan to weeg brengen, wordeu
wij ook hier gewaar ; terwijl alles bet oogenblik v66r den
kerkdienst aankondigt . Hier is de begoocheling ten hoogften
top : de kolosfale Gottifche pilaren en gewelven zoowel,
C c 2
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als de beelden, komen ons in derzelver wezenlijke grootte
voor ; bet wordt onmogelijk, hierbij aan eenig hulpmiddel
der kunst to denken, en de nataur zelve fchijnc verwezenlijkt :
Van bier gaan wij tot een tooneel van een' geheel anderen
aatd over ; namelijk, bet legeren der Kozakken voor de 1Mui,
derpoort . Het brandende vuur, waarom zij verzamelen, tegenover bet maanlicht ; de voorwerpen, welke schter den
opgaanden rook kennelijk zijn ; bet karakteristieke van houdin .
gen en gelaatstrekken, alles is van eene vogrtreffelijke uitwerking, welke ons zoowel vinding als behandeling doen bewonderen.
Her laatfle is een onfluimig natnurtooneel, gevende een
gezigt van de Plantaadje op de' Muiderpoort en de Caferne,
bij 4ormwind en her vallen van jagtfneeuw . De uitwerking
van den flormwind is met waarheid voorgefleld ; de fneeuw
beviel ons minder, en was (betere uicdrukking knnuen wij
er niet voor viuden) to diamantachtig ; en dit, hoe gering
dit gebrek ook moge fchijnen, doer aan de uitwerking van
bet geheel merkelijk to kort.
Uit een en under kan afgeleid worden, dat dit Cosmorams
de aandacht van bet algemeen overwaardig is. Immers, waar
eenige prijs op de fchoone kunflen gefleld words, moet al .
les, wat tot uitbreiding van derzelver gebied medewerkt, met
blijdfchap ontvangen , en, als eene bijdrage tot den nati?na .
len roem, hooggefchat worden . Hierom achten wij ons an .
dermaal aan den ijver en de vindingrijkheid van den onvermoeiden Kunflensar verpligc . Zich eentnaal eenen anderen werk .
kring dan de flille fchilderkamer verkozen hebbende, heefc
hij de doorflaandfle bewijzen gegeven, dat wij bet buitenge .
wont niet alleen van den vreemdeling behoeven to verwach .
ten . Neen! op buitengewone wegen heeft hij zijuen roem
zoowel, als then der natie, welke den hoogflen prijs op zij .
n e talenten mag flellen, buitengewoon gehandhaafd ; en bun,
die nog nlet met deze laatfle voortbrengfelen zijner werk .
zaamheid bekend zijn, durven wij dezelve gerustelijk aanbe .
velen, als der aandacht dubbel waardig, en de meesce aan.
moedigiug verdienende,
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1loezeer bet menigvuldige fchoone en Inerkwaardige, dat
Parijs in hare muren bevat, natuurlijk de opmerkzaamheid
des reizigers meer trekt, dan ketgene buiten dezelve gelegen
is ; zoo levert nogtans eene wandeling buiten de barriPren
van deze beroemde flad geed onbelangrijk gezigc op, fchoon
van eenen geheel auderen aard, dan wat de find aanbiedt .
Men vindt daarbuiten de Parijfche mensehheid, als ware
liet, meer en negligd, in hare mingekunftelde vrolijkheid, en
tevens in eene altijd bezige en doelmatige werkzaamheid . Ik
zal trachten, den lezer als bij de hand langs den omtrek
dier groote flad to geleiden , en vertrouw, dat wij aan de
barriPre d'Enfer niet onvoldaan van elkander zullen fcheiden .
Welaan ! beginnen wij dan onze wandeling nan den regteroever der Scine, en hat ons door de
barriPre de la Rappde
Isaar buiten gaan .
Hoe zeer is bier de wijn in onmetelijke lagen langs den
oever der rivier uitgebreid, gedeeltelijk flechts onder losfe
afdaken, door hoogftammige wilde kastanje- en ranke acacia-boomer befchaduwd, gedeeltelijk ook in volbouwde pak .
buizen opgeflageu! Eene menigte fchepen en fchuiten, alle
met wijn beladen , Iiggen bier ter regterzijde ten anker . Min .
der, dan buiten de andere barriPrcn , hoort men bier de
helderklinkende muzijk der danfers . De kuipers, fjouwers,
voerlieden, azijnbrouwers en matrozen zwieren alleenlijk op
zon. en feestdagen in den kring der contredanfen rond . Daarentegen is op werkdagen bier bet gewoel des to grooter .
Reeds des voormiddags is de geheele oever met troepen van
troopers en verkoopers bedekt . Hier ziet men eenen op de
hobbelende plank Mar zijn vaartuig fpoeden, om den kooper
zijnen kostelijken St. Cil of Rousfillon op bet vat to laten
proeven ; hoezeer bij reeds bij voorraad befluit, denzelvetl,
na gedanen koop, met ligten Marfeille .wijn to verdunnen.
Ginds ho rt men weder e nen anderen, in e n overdekt ma,
gazijn, zijnen beerlijken Macon-wijn aanbieden en roemen,
lien hij toch eerst in de vorige week uit Orleanfchen en
Beau .
C e 3
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Beaugene -wijn met een weinig Rousfrllon gebrouwd beefs .
Bier ziec men haastige makelaars met proeffiesebjes van den
eenen naar den anderen loopen ; en was verder wandelen een
paar negotieerende kqoplieden deftig naar een wijnhuis ,
om aldaar, bij een dejeuner a la fourchette en bij goed
gevulde glaze ;, elkander, zoo het zijn kan, to bevoordee .
len ; in het kolfjhuis words bij une demi tasfe de brieven.
tasch geopend, en wisfels gefchreven, geaccepteerd en gedisconteerd : met den woord , men ziec aldaar, to midden van
een Epicurisch genoc, de belangrijkfle zaken des handels beflist en afged,aan . Sonic ids treft men ook wet eens eenen
gretigen lekkerbek order deze woelige menigce-aan, die naar
den beroemden aal van Melun of naar den fnoek nit de Marne
komt vernemen, welke de koks van la Rappee tot zooge .
naamde nnatelots, die door derzelver keurigen finsak het gehe .
melte freelen, wecen to bereiden . Deze algemeene werkzramheid is nu niet fechts voor de aldaar wonende kaste .
ieins , maar nog meer voor Commis,fonairs voordeelig, die de
wijnen nit de afgelegene Deparcementen in hunne kelders en
pakhuizen tegen zekere provenu bewaren, verkoopen, geld
daarop voorfchieteu, en, na den verkoop, door de treffeiijk .
fe rekening voor entree en fortie, magafsnage, tonnelage,
coinage, remplisfage , voor interesfen der uitgel'chotene gel .
den en ccmmisfieloonen, den wijngaardenier het grootfie ge .
deelte zijner winst met verwonderlijke behendigheid weten
of to halen.
Doch wij zullen de fpeculanten bij hun verfchalkend glas,
en de lekkerbekken bij hunne matelots laten , om voorbij de
weinig beteekenende karri&en van Berci, Marengo, Reuill ,
S;,opus en St . Mande to gaan , ten einde bij de
barrWe du Tr4ne
wat uit to rusten.
De bij dezelve gelegene place du Trofie ligt vlak tegenover
de burriPre de l'Etoile, verre achter de El feJche velden,
buiten welke de groote triomfboog zou opgerigt worden .
Deze beide genoemde barrkren kan men als twee polen aanzien,naar welke eene lijn getrokken zijnde, dezelve midden door
.Parijs zou gaan. De f:aatweg naar T"incennes en het talrijke
garnizoen aldaar , zoowel als de nabijheld vah het kasteel
St, Marne, aan den Hertog VAN ORLEANS toebehoorende,
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de, waken, dat deze barridre druk bezocht wordt ; en dewijl ook bier, even als buiten alle barr:Pren, hoezeer ddn
ook ten nadeele der in de flad wonende wijnkoopers, die
met lasten zoo zeer bezwaard zijn, de wijn zonder accijs
kan worden gedronken, zoo flroomen -de bewoners der voorflad St. Antoine, bij geheele hoopen, met ' Touw en kindeTen, naar die vrolijke herberger . Zij hebben meest wile een
ruim plein , dat met acacia- of kastanje-boomen bezet is .
In bet midden van hetzelve is een van planken opgeflagen
orkest, van waar de eerhe muzikant, met eene fchreeuwende
item, ann het rondom hem zwevende gezelfchap de figuren
voor den dens opgeeft, die op eene omheinde en met zand
beflrooide baan gehouden words . Het overige van dit plein
is met eene menigte tafels en floelen aangevuld . Binnen in
bet huffs, waarvan de eerfle verdieping almede tot danszaal
bij flecht weder dienen moet, flaat nu, op lange tafels ,
visch, gebraden vleesch, gevogelte, groenten en harde eije .
Ten ten toon ; terwijl in bet achterfle gcdeelte van bet huis
een ontzaggelijk groot fpit de rammeleude kettingen beweeat
Bij bet gezigt van al deze tekkernijen that dan de begeerrge
man dikwerf, als Hercules aan den kruisweg, geheel beflulteloos, terwiji de naderende vrouwen zijne keus bepalen ;
men looft en biedt, koopt, betaalt, en brengt zijnen voor .
read, met al den toeltel van border, mesfen en vorken, naar
hit tafeltje, dat men tot zijne rustplaats beefs uitgekozen .
Ben ander komt enkel om den goedltoopen wijn ; terwijl de
mandjes of breizakken der vrouwen van medegebragten voor •
read rijkelijk voorzien zijn . De kinderen dragen de falade in
bosjes mede, welke de vrouwen onder lach en fcherts verlezen en toebereiden . En, boezeer dit gezelfchap alles heeft
anedegebragt, voorziet de gedienflige waard hen nogtans van
fehotels , borden enz ., voegc nog wet peper en zout voor
Wet daarbij, maar berekent tevens flim genoeg, dat zooda .
nige gezelfchappen meestal dorflige kelen medebreugen .
Aan deze barriere had eens, onder N A P o L E O N's rege.
ring, het volgende niet onaardige geval plaats . In weerwil
van het firenge verbod op nlle Engelfche koopwaren, was
nogtans de begeerte der modezieke Parijfche dames naar de.
zelve, en vooral naar Engelfche kanten, zoo groot, dat hij,
die deze contrabanden invoerde, van eene overmatige winst
zeker kon ziju . Len welgefteld man, die buiten deze barrigCc 4
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landgoed gehuurd had, orn aldaar een magazijn dezer verbodene goederen to hebben, reed met eene fcboone
equipage twee- of driemaal daags naar de flad ; aan de barriPre gekomen, fleeg dan telkens een der acbterop flaande 11vereibedienden 4f , orn den tolbedienden to zeggen , dat er
miets, aan betag onderworpen, in den wagen was. Op
zekeren tijd trot bet de opmerkzaamheid van een' der douaven, dat altoos flechts die knecht affprong, welite aan de
Jinkerzijde flond , terwiji de ander onbewegelijk flaan bleef .
Hij veroorloofde zich dus eens, then knecht san zijn rokspand to trekken en in zijne harde kuiten re knijpen ; maar
deze bleef beflendig firak voor zicb been zien . En nu bleek
bet, dat bet niets antlers dan een van was fraai vervaardigd
masker was, weiks ligchaam, hol, van wilgenhout vervaardigd , de kostbaarfte floffen in zich bevatte . Men kan ligt
begrijpeu, dac de naauwgezette tolbedienden den eigenaar,
voor ditvergrijp, op do geduchtfle wijze in de beurs flraften .
De volgende barriPren van Montreull en Fontarabie wor,.
glen minder bezochc , grootflendeels flechcs door de tuiniers
en band werkslieden van de verbazende voorflad St. Antoine,
onder welke zij, die op de weleer zoo aanzienlijke wolfabrijk van den Heer II I C H A R D L E N 0 1 R werkten, wel de
vrolijkfle waren . Hier werkten, namelijk, meer dan 4000
buisgezinnen ; en men noemde hem daarona, fchertfende, niet
anders dan : le petit Roi du faubourg St . Antoine . Thans is
bet echter geheel anders ; zijne onafzienbare • fpinzalen dean
ledig, en er zijn naauwelijks 7 of Boo werklieden overgeble .
ven . - Gewoonlijk gaat bet in de wijnhuizen van deze flreek
wat onfluimig toe ; en nogtans waagt bet de Policie aldaar
zeldzarer dan elders, hare lange en fcberpe kiaauwen daarin
to flaan . De voorftad St. Antoine leverde in de dagen der
revolutie de gevaarlijkfle benden op : uic haren fchoot ont .
flonden de gefedereerden, die in de laatfle verauderingen der
hoofdflad zoo belangrijk geworden zijn ; en daar de meeste
barer inwoners enkel van den arbeid hunner handen leven
moeten, zoo zijn zij, bij de tegenwoordige flremming van
alle werkzaamheden, niet zeer koningsgezind . Komt er foms
een geheime fpion der Policie (mouchard) in hunne herbergcn, zoo wordt hij gewoonl~jk door hunne grove vuisten
ulet eein' bebloeden kop weggezonden .
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kunnen wij, als buitendien reeds in bet dierenrijk verplaugt,
niet nalaten, bet zeldzame opfchrift van een uitbangbo*d op
to merken : au pou , (in de luizen .) Het huis en de ruin,
die met dit affchuwelijk opfchrifc prijken, zijn niets alder :
dan bet Sansfouci der Parijfche bedelaars. Hier komen dan
ook bij uitfluiting tegen den avond al de talrijke medeledea
van dit gild, om aldaar, aan den verflerkenden maaltijd en bij
den fchuimenden beker, het Teed van den dag to vergetett .
Hier, in de ruime zaal , of onder de fchaduw der acacia-boomer
aan kleine tafeltjes gezecen, werpen zij devalfche prui-ken,baar .
den en pleisters, krukken, houten beenen en den ganfchen
toeflel van lompen weg ; en zij, die den geheelen dag krank
en gebrekkig waren , worden, bij bet increden in dit huis,
op eenmaal, als door den flag eener tooverroede, genezen ;
floffende grijsaards veranderen in vlugge jongelingen, hompe
lende verminkten in rappe danfers, en zij, die bevende en
van jicht kromgetrokken langs de flraat kruipen, zwaaijen hier,
onder luid gejuich, den vollen beker ; ja zij, die nog kort
geleden, met vodden bedekc, medelijden, of liever affcbuw
wekten , verfchijren flraks in eene nette burgerkleeding . De
rookende ragouts, de verfchillende foortenvangebradenvleesch,
bet gevogelte, en de ontzettend groote fchotels met falade, die
den disch aanvullen, doen deze nan bet onheil als vermaag .
fchapte wezens, onder bet genot van den wijn, die telkens
lit de houten fchenkkan vloeic, weldra vergecen, dat zij in
een cranendal leven, en tranen eigenlijk hunne kostwinning
zijn ; de korte pijpjes worden aangefloken, en een paar vio .
len met eene klarinet doen zich hooren ; terwijl nu zelfs de
kinderen, welke zij, om medelijden to verwekken, gehuurd
of ook wel geltolen hebben, lafenis voer hunne moeijelijke
wandeling ontvangen . Hier worden dan de inkomflen van
den dag berekend en verdeeld, als ook de rollen bepaald, die
elk hunner den volgenden dag op bet groote tooneel der
hoofdflad fpelen zal . Deze verpoozing duurt doorgaans tot
laat in den nacht, alswanneer ieder naar den toeftel grijpt,
voor zijne aanftaande rol noodzakelijk, en zich vervolgens
naar zijn ellendig nachtverblijf, gewoonlijk bet hotel PA .
gleterre, bet grout logis vau alle vagebonden in Parijs , begeeft.
C c 5
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De Bacchantenfeesten dezer lieden nam 1k eens waar, van
achcer de beg des ruins, op den dag der begrafenis van den
Prins V A N C 0 N D >i; , toen zij onder de verhazende menigte
vale ingezetenen en vreemdelingen, die den weg van Parffs
tot ,St. Denis, de begraafplaats der koninklijke familie, bijn*
Brie wren ver, bedekten, eenen rijken buit ingezameld had&
den. Ik bleef hen aldaar zoo lang waarnemen, tot mij een
paar flerke knapen met hunne krukken verdreven . Voorts
weet ik van goederhand , dat de kastelein, hoezeer hij de
eer beefc van enkel bet gefpuis der ftad to bedienen, zich
nogtans, bij zijne altijd rookende keuken en dikwerf aangevulde wijnvaten, zeer wel bevindt .
Doch laat ons deze plants verlaten, en de Parijfche bede.
lkaars zich ten kosce hutmer bedrogene weldoeners verder
violijk maken : bet is toch niet enkel onder bet bedelaarsgewaad, d t zich arglistigheid en bedrog verbergen ; zij wande .
lea ook niec zelden onder een kostbaar kieed in de groote
wereld road .
(Hes vervolg hierna .)
TOEGIFT VAN UITTREKSELS UIT EEN WOORDENQ'OES, DER
BESCHAAFDE WERELD .

..firm . Alleen de armen in veraand zijn in de zamenleving
getrokken. „ Armoede is geene ondeugd," zeide men eenen
armen fukkel . „ Ach," hernam hij , ,, des to erger!"
Beminnelijk . Is iemand, die vurig verlangt alle gezelfchap .
pen ce behagen , maar gereed is elk bijzonder perfoon op tie
offeren . Hij bemint niemand, en is van nietnand beinind ; be.
haagt aan allen, en is evenwel dikwijls algemeen in minachting .
Beminnen . (Kunst van) Kunst, door de natuur ingege .
ven, en door bet vernuft tot volkomenheid gebragt . Zij
beefc nosh vasten regel , noch verzekerd gevoig .
Bezoeken . Eerlijke dieverij . Bezoeken afleggen, is verveling zoeken, of verveling verdrijven, maar ten koste van
anderen.
Buskruid. Klein zwart poeder, uitgevonden door een'
monnik, om tot tijdverdrijf ce dieuen van de koningen .
Conflitutie . Grondwec van een' float . Hulde aan de regten van een Volk. Parapluk, die men opzet wanneer bet
re-
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regent, en als een' wandeltlok draagt bij goed weder. De
beste Conflitutie is diegene, welke in acht words genomen .
Equipage . Prachtig rijtuig, dat men fours vergelijken kan
bij die tempels der ouden, die aan alle kancen fchitterdea
van goud, maar welker godheid was een os of een sap,
Fortuin . (Lieden van) Die van Met iet geworden zijn .
Zij gelijken dikwijls naar die kleine beken, die, door toe.
voer van water, onwedetflaanbare flroomen geworden, de
eiken ontwortelen, zonder de fchaduw van welke zij dui .
zendmaal opgedroogd zouden geworden zijn,
Ganzen . Behielden oudtijds bet Kapitool ; thans dienen h a .
re pennen , our de burgerlijke vrijheid to behouden .
Geboorte . Titel,die zoo veel geldt,als dezelve gekost heeft .
Gemaskerd Bal. Iulleking van weldadigheid voor leelijke
vrou wen .
Gemeenebest. Vorm van befluur, door vele lieden gepre •
zen, en door vele anderen berispt, omdac de vooroordeelen,
de onverdraagzaamheid, de-uitfuitende voorregten, de poli .
tieke goochelaars, de ridderteekens, en vooral de erfelijke
bedieningen, daarmede pies zoo wel overeen to brengen zijn .
Gemeenebestgezinde . Iemand, die krank is aan de razernij
der deugd . Vreemdeling onder eene monarchale regering ;
maar die onder dezelve ligtelijk genaturalizeerd kan worden,
wanneer bet olk vrij, de koning de eerlle burger van den
flaat is, en de maglen in evenwigt ziju . Zoodra er een aA
gemeen belong is , waar alle burgers toe medewerken, beflaat
er een gemeenebest, zelfs onder eene eenhoofdige regering .
Cenegenheid. Belangeloos gevoel, minder krachtig dan de
liedee, doch meer teeder dan de vriendfchap .
Cezag. (Hoogst) Berust bij hem, die de krachten, de
rijkdommen en de middelen van uitvoering bezic .
Gierigheid . Het is met deze buitenfporige drift als met
bet vuur, waarvan de hevigheid toeneeinc, user gelange men
de brandfloffen aanvoert, die bet voeden moeten .
Groot . Een man van eene groote geilalte, zonderverfland,
is gelijk aan die huizen met vele verdiepingen, waarvan de
boogie gewoonlijk bet flechtst gemeubeleerd zijn .
Grljsaard. „Alles verergert van dag tot dag, en de natuur
oncaardt hoe langer hoe meer . De vrouwen weten niet meer
to behagen ; bet ontbreekt den mannen aan kracht ; de vruchsen verliezen hare fappen ; de bloemon hare geuren ; en in de
zoo
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zon komen vlekken." Zoo fprak een afgeleefd man, en be .
dacht niet, dat de verandering alleen in hem beflaan kon .
Jeugd. De jeugd van den man duurt twintig, die van eene
vrouw vijftig jaren . De vrouwen rekenen dikwijls op de
wijze der piketfpelers : zij fpringen in8dns van 29 tot 6o .
Kamerbewaarder. Cerberus in de paleizen . Toen WAS.
Ii I N G T O N Prefident was van de Vereenigde Staten, trad
men in zijn kabinet, zonder aangemeld to worden .
Kunffenaar . Bije der zamenleving, verachr door de bom .
mels, die Karen honig opeten .
Leven . Ziekte, welke de flaap ons, elk etmaal, komt ver.
zachten . Dit middel ftrekt evenwel ilechts ter onderiteuning :
bet regte geneesmiddel is de dood . Doch de zieke bedient
zich daarvan zoo laat mogelijk .
Mode . De veranderlijkheid der mode is de impost, welkerr
de arme volksvlijt heft op de ijdelheid van den rijkdotn .
Moeiten. Natuurlijke of zedelijke onaangenaamheden, on .
affcheidbaar van bet beftaan en de gefeldheid des menfchen .
Van verre fchijnen zij puntige rotten en onvruchtbare fteil .
ten ; maar, naar gelange wij dezelve naderen, wordt men
kleine vruchtbare plekken en bronnen van levend water ge .
waar, die bet fchrikwekkende grootelijks verminderen .
Nameloos. Men gebruikt dit masker van zedigheid, omddt
men 'niet onbefchaamd genoeg is, of nit ijdelheid .
(Bet vervolg en fiat hierna.)
DE RIDDER RIGAL .

De Graaf

4nekdote .

VAN E s P A R B If s was Kommandant van M6ntaubsn, en woonde in een nabijgelegen Plot to Bgen, alwaar
een Officier uit den burgerftand met zijn gezin van een klein
perfioen en zijn Lodewijks-kruis leefde. Deze woonde in
de voornaamfle herberg, alwaar hij, bij de betaling van zijn
penfoen, tevens de rekening betaalde . Na eenige jaren hield de
voldoening op van bet penfioen, en dus ook de betaling der
rekening. Een pair jaren verdroeg hij dit geduldig, maar
gang nu bij den Kommandant , nan wien hij zijnen toefland
openbaardv . „ Mijnheer, (zeide deze edele man) ik ben
Diet
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niet in flaat om uwe betaling bij den Koning ce bewerken ;
houdt dezelve op, dan ligt de reden g ewis .i n eene fchaarsch.
held van ss lands geldmiddelen : maar dit weet ik, dat een
krijgsman, zoo als gij, zeker moet zijn van zijn onderhoud .
Welaanl geef mij de voorkeur boven uwen herbergier, en
woon zoo Lang bij mij , totdat uw penfloen weder betaald
wordt." - , Dezen voorilag, Heer Graaf, (antwoordde de
Ridder R I G A L) neem ik gereedelijk San ; maar ik bid u echter niettemin, om mijn rekwest aan den Koning in to leveten." - „ Dit is zeer billijk, (hernam de Graaf ;) ik, ffrft
unar mijn vermogen helpen ." Den volgenden morgen brengc
R I G A L zijn rekwest, waafin hij zijne jeugdige intrede in bet
leger als gemeen foldaat en voorts zijne bedrijvenzediglijkvermeldde, en eindelijk op de betaling van zijn penfioen, als een'
regtmacigen eigendom , aandrong, welken bij niet ontberen konde, eindigende met deze woorden : „Wanneer echterde Koning
mijn penfioen noodig heeft, zoo fchenk ik hem zulks, even
als voormaals mijn bloed : maar iudien bet waar is, zoo als
men zegt, dat (*ij de penfioenen der oude foldaten terughoudt, om uwe chanteloup to later bouwen en uwe maitresfen to betalen, dan verklaar ik, dat zulks fchandelijk is,
en ik op mijne betaling aandring ." De Graaf las dit onbewimpeld rekwest, en zeide : „Mijnheer, op zulk eene wijze
fehrijft men sin eenen Minister niet : dit kostte u gewis den
kop," en hiermede verfcheurde hij bet rekwest . RIGA L
echter, mcenende dat bij zeer goed gefchreven had, en bet opilel
van buiten kennende, fchrijfc bet nogmaals, onveranderd, en
zendc bet met eenen brief aan den Minister D E C Ir O I S E U L .
Binnen zeer horten tijd daarna ontvangt de Kommandant van
den Minister eenen brief, met de kopij van R I GAL'S re .
kwest, en een antwoord . Hij ontbiedt R I GAL. ,, Mijnheer,
(zeide hij) tegen mijuen raad aan, hebt gij kunnen ,goedvinden, uw rekwesc sin den Minister to zenden ; ziedaar de
kopij , met bet antwoord !" RIGA L ontvouwt bet zeer bedaard , en leest : ,, Mijnheer , ik heb uwen brief ontvangen .
De inhoud is zoo ongemeen, dat een baaf Oflicier gewis
hoogst wanhopig moet zijn, om alzoo to kunnen fchrijven .
Ik zend u een bevelfchrift, waarop men a betalen zal, wat
gij to vorderen hebt, en daarenboven een gefchenk van 6oo
Livres, welke ik, na de opgave van uwe dienflen en getrouwheld, van den honing voor u bekomen heb ." De
Graaf
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Graaf ziet RIGA L in hoc gezigt, in den wan, dat zi f n ge.
hat zijne befchaming zoude kenmerken, envroeg hem aizoos
,, Wat oordeelt gij zelf nu, na zulk een antwoord, over uw
gedrag V" -- ,, Ik baud bet daarvoor, (hernam R I G A L)
peer Graaf, dat ik zeer goed gehandeld heb, en dat mea
*an zoodanige knapen juist in dier voege fcbrijven moet ."

T R A N E N.

N een, verloren zijc gij pier,

Tranen, die mijn oog ontviier,
Die zoo bitter nedervloeit
En mijn bleeke waug befproeit!
Als de zon in 't westen daalt ,
En geen vrolijk licht meer ftraalt,
En de nacht, zoo doodsch en naar,
Op mij weegt, als lood zoo zwaar ;
Als de florm zoo hevig bruit
En bet woud met fchrik vervult,
En de bloem der hoop, geknakt,
Op haar' ftengel nederzukt ;
Als bet hart van weedom krimpt,
En geen fchijn van vreugd meer glimpt,
En geen taal mijn fmart befchrijft,
En geen troost meet overblijft, -Ach! dan heft bet fchreijend oog
Naar den Hemel zich omhoog,
Smeekt om hulp van God alleen ;
Want deze aarde biedt er geen .
Tranen, die bet Teed getuigt,
Dat mijn ziel ter neder buigt,
Als gij dan zoo bitter vloeic
En mijn bleeke wang befproeit,
En God zelf u ftroomen ziet,
Neen, verloren zijt gij niet!
Tolken van mijn dankbaarheid,
Wen 'c gelnk zijn rozen fpreidt ;
Als de zwarte uevel fcheurt,
En de zon bet hoofd wedr beurt,
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En hear wvm, verkwikkend+licht
Groei en bloei en wasdom ftichta
Als wear vreugd en zegening ,
Wonen in mijn' kleinen kring,
En 't geluk to lezen ftaat
Op bet vaderjijk gelaat,
In den moederlijken blik,
Bij bet woelig hnisbefchik ;
Als her bloed, zoo lang gef}retnd,
In de naauwe borst beklemd,
Door geen prangen meet geboeid,
Met verjongde krachten vloeit ,
En bet hart, verlost van leed,
Voor zijn' dank geen woorden weet ;
Tranen, die mijn oog dan plengt,
Die den Heer mijne offers brengc ;
Tranen, die mijn ziel vertoont,
Waar her reinst gevoel in woont,,
Wen dan God u flroomen ziet,
Neen, verloren zijt gij niet I
Tranen , die bet teed getuigt,
Dat mijn ziel ter neder bnigt ;
Tolken van mijn dankbaarheid,
Wen 't geluk zijn rozen fpreidt ;
Vloeit, mijn tratlen, vloeit dan nedr,
Schenkc aan 't hart de kalmte weer ;
Voert, bij 't aaklig, duister lot,
Voert mijn ftil gebed tot God ;
Brengt, wanneer de vreugde f'reelt,
Hem mijne offers onverdeeld ;
Blijft, in zaligheid en fmart,
Steeds de wellust van mijn hart I
Daar, waar ieder leed verdwijnt,
En de bloem der vreugd niet kwijnc ;
Waar geen vuige drift zich toont,
En geen zonde of boosheid woont ;
Waar, met Gods geheim vertrouwd,
Fens her vroom geloof aanfchouwr,
En de ftille hoop op God
Words veredeld in genot ;

Waar,

TRANEN.
Mar, Cs aodfche lust vergppt,
Liefde, en llefde aHeen, beltaat,
En bet hart, voor 's Vaders croon,
Looft en dankt op englentoon, Tranen, die mijn oog ontvliet,
Neen, daar boven vloeit gij niet!
M . V. V.
DE AFGEVAARDIGDE .

Een Afgevaardigde, die twee paar zoons bezat,
En elk' van hen een' vetten post verworven had,
Stemde onvoorwaardelijk v6dr 's Staatsdienaars bedoelen,
Schoen tegen zijn bekend gevoelen .
„ 'k Sta over uw gedrag verbaasd ,"
Sprak zijnCollega ; „want uw kroosa is reeds geplaatst :
Of brepgt ge nit dankbaarheid bet offer van uw' naam ?" -.
,,Keen," zei hij ; „maar mijn vrouw moet weder in de kraam ."
W. V. B .
ANNA'S BOEZEM.

E en fneeuwvlokje onderflond op Anna's borst cc dalen,
Om over Naar to zegepralen .
„ Geen wit mogt bij bet zijne halen !"
Maar 't werd geflraft voor dezen waan .
Want, ziende flraks zijn' glans verbleeken,
Gevoelc bet al zijn' trots geweken,
En (melt - verfmelt in eenen traan.

Naar her

Engelsch.

Ij.
JET EEUWFEEST.

De fpijzen flecht, de wijnen zuur,
En daarbij alles razend duur.
Viert men bet Eeuwfeest wetir,
Dan dank ik wel voor de eer!
Naar bet

ffoogduitsch .
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TOT WELKEN DE MENSCH BESTEMD IS .
Door
GERARDUS WILHELMUE BOOT,
.
Rector der Latijniche Soholen en 1ii .'rictt•School
opziener in Zuid-Holland (*) .
Cum anima indigeat corporis viribus , ut fuas ipfa vires e7 c .
tendere, iisgne recte uti posfit ; vires autem corpuiig non
ufurpata* non folum non perficiantur, fed et debilitentur ;
concludit ratio, defidiarn non convenire holnini, fed laboreni .
PE•S TEL .
Zeer algemeen hoort men, en hoorde men reeds in de
vroegfte eeuwen, Diet flechts klaagtoonen aanheffen
over het aantal rainpen en tegenfpoeden , die den mensch
van alle zijden belagen en drukken, zijne beste maatregelzeu van behoedzaamheid verijdelen, en niet zelden
den aangenaamften en fchoonften zijner dagen in eeuen
dfikdonkeren nacht van jamineren en onheiter . doen ver^
keeren, maar ook zuchten over den aanhoudenden , zeer
zwaren en fchicr ondragelijken arbeid, die hero befchoren is, die allengskens zijne krachten uitput ., z jjae
zintuigen verftompt , en hem geen cogenblik rust fchi ;}nt
;e gunnen , dan Uns eindelijk in de akelige flute van
hec graf ; en hoe menig een'bet harde lot treft, ow van
den vroegen morgen tut den fpaden avond to zwoegen,
en dus, v66r den tijd afgeleefd , zijne laatfte jaren of in
overipanning van krachten, of in armogde em gebrek to
i)ij .
(*) Uitgefliroken in het Letterkundig Genootfchap, onder
de zinipretik : BESCHEIDJNHEID EN VERLICHTING, to Gorinehem, den go Sept . 1819
)IENGELW . i8i'O . NO . 9 .
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ilijtett, totdst hij, onder eenen zoo ondragelijken last
bezwijkende, van de aarde moat fcheiden, zonder im .
per bet goede to hebben genoten . In zulke en foortgelijke, zoo niet nog klagelijker bewoordingen wordt
de ftaat der menfchen afgefchetst ; en ongetwijfeld zijn
er, die meenen, dat bet eene zekere deugd is, zich bij
zoodanige befchouwing to onthouden van befcliuldigend
morren tegen den Albefluurder .
De mensch is, wel is waar, tot doorgaanden arbeid
gefchikt en beftemd ; en wee hem, die er zich, uit
ligtzinnigheid of zorgeloosheid, uit tragen afkeer, vooral nit buitenfporige zucht tot vermaak en wellust, aan
zoekt to onttrekken ! Maar , heeft men zich over die
beftemming to beklagen? is zij onder de rampen en onbeilen to tellen V ware bet over bet algemeen beter en
gelukkiger, aan zulk eene noodzakelijkheid niet onder .
worpen to zijn ? Deze vraag, M. H . , eene vraag van
den grootften invloed op elks gevoel en gedragingen,
verdient gewisr onze ernftige overweging .
Die arbeid, dan, is niet overmatig, niet zoo zwaar,
als hij in eene zwartgallige luim wordt afgefchetst . Wet
is waar, (en kan men hier erger bijbrengen ?) dat in
de landen, waar de Aavernij, die fchandvlek van bet
menschdom, is ingevoerd, en, bij al hare afzigtelijk%
heid, nog wordt in (land gehouden, de ongelukkige
llagtoffers derzelve, dikwijls, door harde en wreede
meesters, en door nog hardere en wreedere uitvoerders
'banner bevelen, nagenoeg in lastdieren worden herfchapen ; doch wie zal aan de natuur wijten, hetgene
in alles van hare fchoone orde en inrigting afwijkt ? wie
ver(lout zich, om aan haren Schepper een kwaad toe
to rekenen, dat lijnregt zijn niet onduidelijke oogmer .
ken tegenftreeft ?
Even min is die arbeid zoo aanhoudend, zoo onaf.
gebroken, als men hem uitmeet . De afwisfeling, toch,
der jaargetijden brengt verademing aan , en doet zeer
vole werkzaamheden opfchorten en ftaken . Hier komen
bij de bepaalde rust . en feestdagen van alle volken,
door
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door alle tijden, die, algemeen plants hebbende, dep
last van der menfchen arbeid in zekere mate verligten ;
alsmede, dat de zwaarmoedigen, die altijd gereed zijn,
om den ftaat der menschheid to bejammeren, dit een
en ander uit bet oog verliezen , en veelal overhellen,
om hem met de zwartfte verwen of to maeen .
Alles komt dan eenvoudig hicrop ne6r, dat de mensch
tot eenen aanhoudenden en hebbelijken arbeid beftemd
is, die wel, naar ieders bijzondere omftandigheden,
ligter of zwaarder kan zijn , maar waaraan alien verpligt zijn deel to nemen en bet hunne toe to brengen .
Ware bier geese andere reden, dan alleen de wil van
eenen Alvermogenden, men zoude er zich,pet gelatenbeid aan behooren to onderwerpen ; maar kan men er
wijze doeleinden van opgeven, dan moet die onderwer .
ping goedkeuring en welgevallen worden ; en zijn er
weldadige oogmerken blijkbaar, dan moet die klagt in
loffpraak , zij moet in een danklied veranderen . Dat
nu dit laatfte met de ware toedragt der zaak overeenkome, dit getuigt zonder twijfel ons aller eigen ge .
voel ; waarom ik mij ook uwen biival voor bet betoog
dezer aangename waarheid durf toezeggen .
Het zal niet noo .lig zijn, dat ik bier de natuurlijke
behoeften van den mensch , als bronnen van zijnen menigvuldigen en omflagtigen arbeid, opgeve . Vat toch zkjn
dezelve meer, dan voedfel en dekfel? \Trij algemeen,
inderdaad, brengt men hiertoe alles, wat iemard kan
gezegd worden noodig to hebben ; en bet zou ligt vallen, in then geest , eenemenigte magtfpreuken, hetzij
van (troeve wijsgeeren, hetzij van bevallige dichters,
bijeen to brengen . Men onderfcbeidt zelfs gewoonliik
de natuurbehoeften en kunstbehoeften ; en meth krijt
niet zelden, zonder uitzondering, bet bevredigen der
laatfte voor fchadeliik en onheil berokkenend uit . Dit,
echter, is overdreven en verkeerd ; doch hieruit volgt
geenszins , dat alle verdere begeerte uit haren aard ongeoorloofd zij, en tegen onze beftemming aanloope.
Veeleer wil de weldadige Schepper der menichen eene
teD d 2
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tevredebheid blj hen, die zich verre boven bet dierlijke
v,erhe1Fe ; ja Hij wit een gevoet van welzijn, betwelk
ziclr, bij bet rijk genot zijner zegeningen, in do dank •
baartie uitboezemingen ontlasre . Voor den wnsch toclz
is bet, dat de bloemen hare geuren verfpreidtn, dat
fmakelijke vruchten groeijen en riipen, dat het woud
van liefelijke toonen wehrgalmt . Waar hij zijn 6og
wende, ontmoet hij in de uitgeftrekte ruimte, die bet
omvat, of grootfche en ontzagwekkende, of meer in.
nemende en zachtftreelende ta'fereelen, welker aantal
en omtitputbare verfcheidenheid elke befchrijving verre
to boven gaan . Zoo reiken zijne genietingen tot wijdaffelegene gewesten der gefchapenheid, en wordt zijn
beftaan Reeds veraangenaamd door genoegens, die,
fchoon niet alle tot zijn aanzijn noodzakelijk, alle evenWel tot zijn welzijn zamenloopen I, en hem als uitnoo.
digen , om dezelve to vergrooten . - Doch keeren wij
tot ons oogmerk terug .
Der menfchen arbeid moet verftandig en boven het
enkel werktuigelijke verheven zijn, en alzoo den mensch
waardig. Werpt men mij hier tegen, dat er wezens
zijn, door God met eenen redelijken geest begiftigd,
wi'er geheele leven aan bet zagen van marmerfteen be .
Reed wordt, ik antwoord : „ hoe vele menfchen brengen hunne dagen door met niets to doen ! en dit is
toch minder nog, dan mariner zagen ." Niet alles voor•
zeker eischt dezelfde mate van talenten en doordrin.
gend veritand ; zeer gelukkig, dat deze niet aan alien
in gelijke mate zijn toegedeeld, daar niet iedereen dezelfde gelegenheid heeft, om zijne vermogens to ontwikkelen en aan to kweeken ; terwiil ook tevenS groote
genien altijd zeldzaam waren, en men anderzins niemand vinden zou tot die noodzakelijke bezigheden,
waartoe Gene middelmatige begaafdheid den mensch genoegzaam in Itaat Itelt . Nogtans, at wat hem is opt
legd, is ook voor hem gefchikt en berekend . Zoo min
toch een mensch geroepen wordt om iets re volvoeren,
dat boven zijnen kring is, en tot lien van eet verhbve-
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vener wezen behoort, even zoo min words hij beneden
zijn eigen peil verlaagd, of ziet hij zich tot lets beftemd,dat door eenen rede- of levenloozen werker even
zoo goed zou kunnen worden gedaan . Daar ntt de arbeid ten naauwfte met de natuurlijke behoeften der menfchen verbonden is , en in dezelve zijnen eigen' grond
heeft, kunnen wij met regt zeggen, dat hij, die zich
over dezen arbeid beklaagt , wezenlijk en in de zaak
zelve zich beklaagt, een mensch to zijn.
De wezens , met gevoel begiftigd, maar door geen
redelicht beftraald, kunnen niet met verftandelijke ver=
mogens in hunne nooddruft voorzien ; bet was dus nood.
zakelijk, dat eene hoogere wijsheid die voorziening op
zich nam . Dit is ook gefchied , en zij hebben in bet
zoogenoemd inflinct eene vatbaarheid en neiging ontvangen, om, zonder voorafgaand beraad van hen zelve, of onderwijs van anderen, al datgene to doers,
wat bun behoud en bun welzijn vereischten . Maar aan
ons , menfchen , met edeler begaafdheden toegerust , is
de zorg daarvan grootitendeels overgelaten, omdat wij
die grootitendeels op ons kanden nemen . Zoo is bet,
(om niets anders aan to halen) dat de bever zijnen dam
wisst to leggen, en zijne woning op to trekken, eer de
rnensch eene tent wist op to flaan ; doch bet is ook te •
gelijk zeker, dat de bever van onzen tijd zijne bouw .
kunde niet beter veritaat, dan die van den tijd der eerie fchepping ; ter%vijl de mensch, daarentegen, aanhoudend in kunfien en wetenfchappen vordert, en, bij
zijne gefladige vorderingen, de gefchiktheid behoudt,
om nog altijd meerdere to maken .
Hem , die zich met den menfchelijken arbeid bezwaard
vindt, inag men dus vragen, wat wenfchelijker ware,
in de nitmuntende vermogens van den mensch, en tevens in zijnen arbeid to deelen, of van dezen arbeid
bevrijd, en tevens van zoodanige vermogens verttoken
to wezen ; eene vraag, die gewis door niernand kan gedaan wordeen , dan flechts door hem , die zijne waarde
als mensch miskent, zijnen verheven' aanleg voorbijziet ,
Dd ;
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zjiet , en zich tot na aan de grenzen van bet redelooze
vee verlaagt . En is niet deze cdne aanmerking toerei .
kend, om alle kiagten hieromtrent, immers ten aanzien
van bet Albettuur, to beantwoorden? -- De mensch,
fchoon op aarde bet behoeftig!te aller fchepfelen, mag
nogtans in dit opzi gt zelfs bet gelukkiglte van alle ge .
noemd worden . Deze (telling wijdloopig teontvouwen,
acht 1k, dat aan bet oordeel mijner hoorders to kort
zou doen . De arbeid, den mensch opgelegd, (om
flechts dune bijzonderheid aan to ftippen) brengt zijne
ligchaams- en geestvermogens in werl ing ; en dit toch
maakt, zonder twijfel, de eerfte van alle mogelijke ge .
nietingen uit . Men verbeelde zish hier wel niet eene
volflagene werkeloosheid, want die kan geene plaats
hebben, en zou alle bewustheid van eigen bettaan uit .
fluiten ; maar liever den ftaat van iemand, die, rijk be .
middeid, zich uit luiheid of weelde aan alle bepaalde
bezigheden onttrekt : welk eene doodelijke verveling zal
niet met zulk een leven, naauwelijks den naam van leven waardig, moeten gepaard gaan ! - Den nijveren
alleen, die, van ledigheid afkeerig, zijnen tijd en vermogens nuttig aanlegt, valt bet to beurt, rijke vruchten van zijnen arbeid in to oogften . Hij geniet met
vreugde aijn aanzijn ; kent den rang, die hem in de ge .
fchapenheid is aangew.ezen, en de hoogere volmaaktheid, tot welke h~~ boven vele duizenden beftemd is .
En vandaar eene opgeruimdheid en vergenoegen, die
hem bij elke (chrede vergezellen, en hem tot eene hem
bijbl ;jvende bemoediging frekken . Voegt hierbij, dat
de krachten en de welftand, zoo van ligchaam als van
geest, door den arbeid bevorderd worden .
Buiten een kunstmatig betoog, hoe, door den arbeid, de affcheiding en oumloop der vochten, de uitwafeming, de fpijsvertering en groeijing worden begun.
figd en voortgezet ; hoe bet verfiand er door opgeklaard, de denkbeelden uitgebreid, bet gleheugen ver .
1erkt, het oordeel gewijzigd, de neigingen beftuurd,
en de fcbadelijke driften beteugelctworden ; buiten eeu
nit.
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uitvoerig betoog van deze waarbeden, vindt leder, in
betgene bij dagelijks ziet en ontmoet, een duidelijk be,
wijs van den heilzamen invloed der arbeidzaamheid,
en niet minder van bet Romp worden van begrip en
vernuft bij den vadzigen , die alles als pijnigend fchuwt
en vermijdt, wat hem eenige moeite kosten, en in zij ,.
ne logge rust immer ftoren zou . Wijders, gelijk arbeid
de ware prijs is der vervulling onzer behoeften , zoo is
wederkeerig die vervulling bet natuurlijk uitwerkfel van
onzen arbeid . Niet altijd, ik beken bet, treft deze bet
doel, en de uitflag beantwoordt niet altijd volkomen
aan de pogingen, zoodat de mate van bezittingen en
genietingen geevenredigd zij aan die van den werkumen ijver . Eenigen ten minfte, hoe zij ook zwoegen
en zich afflooven, gebeurt bet nimmer, zich aan ar .
moede en gebrek to kunnen onttrekken, en , van angst.
vallige zorgen bevrild, op eene blijde toekomst, in dit
]even, to mogen ftaren ; hoe-lanige een Dichter van
onzen tijd (*) dus befchrijft en bejammert
'k Beween bet treurig lot van hem, voor wien de band
Der lieve ruste nooit den ijzren boog ontfpaut ;
Die, vroeg door arbeid kromgebogen,
Steeds voelt, hoe last bij kommer groeit ;
Slechts juicht, omdat bi<j grafwairts fpoeit,
Daar God zijn' laatlten Ctaan zal droogen .
Zeldzaam, evenwel, heeft dit in den voltten sin
plaats ; en dan mag men bier nog vragen : is bet ook al
niet geheel of gedeeltelijk aan de verkeerdheid der men.
tchen toe to fchrijven, wanneer de vlijt den vlijtigen
niet bekroont ? en verfchaft zij hem niet ligtelijk zoo
veel, als vereischt wordt tot onderhoud, en bovendien
ftrekken kan tot menigvuldige veraangenaming f Hij,
die, door meerdere beichaving of kegoedheid, uitge •
f'rektere genietingen heefc leeren kennen en imaken,
moge den fchamelen daglooner hier uitfluiten in zijne
ver.
VAN
HALL
.
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erbeeidjng,; 4it doer hij ten onregte ; immers zgn ook
our dozen vela genoegens en vermaken, fchoon min .
der kostbaar en fchicterend, (en zijn bet kostbare en
jcbitterende vereischten tot bet ware genot des levens')
toegankelijk . Getuige daarvan de tevredenheid, die
men voorzeker niet fchaarfcher bij de lagere, dan bij
de hoogere flanden aantreft . Hij die zijne hoop en
uitzigten geenen ruimen reugel kan vieren, ziet die oak
fpoediger vervuld . En hij vooral, die niets heeft, dan
door eigen' arbeid verkregen, gevoelt er, boven anderen, de waarde van . Niemand dan zich zelven, na hot
Qpperwezen, heeft hij er voor to danken ; en alle genet is voor hem de vrucht van hetgene hij zelf verrigt
j#eeft . Dit, voorzeker, is voor hem eene bron van
freelende en bemoedigende gewaarwordingen, die onbekend zijn aan hen , wier bezigheid zich be :,aalt tot
be.t kommerloos verteren van vooroude,rlijken rijkdorn .
Daar nu deze onderfcheidene voordeelen voor elk in
bet biizonder uit den arbeid voortvloeijen,legt hij ook,
bovendien, voor alien gezamenlijk, den grond tot den
maatfchappelijken that en bet maatfchappeliik geluk%
Een aangeboren trek tot gezelligheid kan wel den mensch
in eenigen omgang met ziine medemenfchen hebben gebragt ; maar nooit zou hij tot die groote, meer geregelde vereeniging gekomen zijn, waardoor zoo veal heils
words aangebragt . Het is immers de gemeenfchappeli ke afbeid, die de betrekkingen vestigt en t}itbreidt ;
die een' ieder zijne plaats aanwijst in de zauaenflelling
van bet geheel, ieder afhankeiijk en tevens noodzakelijk
maakt, den band van aller eenheid toellrengelt, en, in
ziine gevolgen, de mogelijkheid daarftelt van hetgeveanders ondoenlijk zou zijn . Wil zich iemand heervap pvertuigen ; hij fla bet Qog op onzen vaderlandfchen grond .
Buiten de kunfien , die bet bevredigen onzer behoef .
ten, in derzelver geheele uitgeftrektheid , dead ontf3aan, waten deze flreken, thans zoo vernuftig aan bet
geweld der wateren onttrokken , zoo rijk in blijken en
voortbrengfelen van nijverheid, altijd onbew-oosd ge .
ble-
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bleven, ja welligt dukswijze, federt eeuwen, in de
diepte bedolven . Diet overal vindt men dit even trek
fsnd bewaarheid, omdat Diet alle oorden hun voortdum
read beiiaan zelf aan menfchen - arbeid verfchuldigd
zijn ; doch geen is er, dat Diet de gedaante zijner be.
volking en vruchtbaarheid, zinc akkers en beemden,
zijne heilzame inrigtingen, met a! derzelver zalige uit •
werkfelen , van den arbeid ontleent .
Vergelijkt men DU deze gefteldheid met die van den
zoogenoemden mensch der natnur, dat is, van den
mensch zonder opvoeding, zonder befchaving, zonder
ontwikkeling en beoefening zijner vermogens , dan ftaat
men verbaasd over zijne vorderingen, opgetogen over
zijne veredeling. Veredeling in kennis ; daar hij alles
om zich henen gade(laat, vettfchijnfelen waarbeemt en
vergeliikt, tot de oorzaken van vele derzelve doordringt ,
hoogere wetenfchappen on,vat, zich duizend ontdel&
hingen ten nutte maakt , vooral met zich zelven bekenJ
wurdt, ja tot den Oneindigen opklimt . Veredeling ook
in genietingen ; daar hij, fchoon een zinnelijk wezen
blijvende, zich boven bet dierlijke verheft, en bet w a.
e fchoon weet op prijs to Itellen . En eindelijk, ver.,
r
edeling zelfs in zedelgkheid ; immers is bekrompen ei.
genbelang Diet meer zijne ilrijfveer, daar hij regtvaar-i
dig, geduldig, toegeefiijk, medelijdend, edelmoed g
leert zijn, en, ten naauwite aan zijne medemenfch~s
verknocht, ook hun voordeel sevens zijn eigen he
leert betrachten .
En dit alles is aan geenen bevoorregten rang of ftand
verbonden . Toevalligheden, gevoegd bij de verfchitlende mate van elks begaafdheid en vatbaarheid, ttlogen den eenen meer dan den anderen begunftigen, niemand toch is uitgelloren ; en, deelende in den opge .
legden arbeid, deelt ieder, naar gelange zijner bijzondere omftand .igheden, in de voordeelen, die hij aan .
breugt . - Doch de tijd verbiedt mii, deze denkbeel .
den verder uit to breiden . Indien ik de kiagten, bij~
tuijneu aanhef opgegeven, eenigermate voldoende heb
D d 5
be-
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beantwoord, zal ik be>iestigd worden in bet ienkbeeld,
dat wij, door bet in acht nemen van proefondervindem
like waarheid , Heeds nader tot de echte wijsbegeerte
worden opgeleid ; tot die van den wijzen, den eerbiedwaardigen Wetgever der Joden, die, eene der verhe .
venfte gedachten met menfchelijke woorden zullende
omkleeden, bij herhaling den grooten Bouwheer der
Wereld voordraagt , als befchouwendehet gewrocht zijner
almagt, en met welgevallen ziende, dat alles goed was .

DA BERUCHTE ZEE SLANG OP DE KUSTEN VAN
NOORD - AMERIKA .

I

(Getrokken uit bet Dagblad van Boston,
Augustus I8ig.)

van

20

1et verfchijnen van dit dier voor bet oog van vele

Nahant heeft
plaats gehad, levert misfchien bet zekerst bewijs van
honderden aanfchouwers, dat onlangs to

deszelfs beflaan op, boven alles, wat daaromtrent tot
bier toe is bekend gemaakt . Wij hebben , ten genoegen
enzer Lezeren , een affchrift zoeken to verkrijgeu van

den volgenden brief, welke eene zeer duidelijke en verftaanbare befchrijving van bare verfchijning en bewe .
gingen bevat . De mondelijke verhalen, die wij daarvan
in grooten getale ingezameld hebben, ftemmen, wat de
boofdzaak betreft, alle in de volgende bijzonderheden
overeen .

dffehrift eons Briefs van j A M E S P R I N C E, Marshal van bet Di/lrict , aan den achtbaren Regter
Mijnbeer !

DAVIso

Ik geloof bet dier gezien to hebben , van hetwelk men
zoo veel, onder den naam van Zeeflang, gefproken

beeft . Men heeft mij in de Bostonfchc Courant van Zatttrdagavond uitgenoodigd, een verhaal daarvan to geven ;
en bet is zoowel om aan uwe nieuwsgietigheid to voldoen,
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doers, als opdat men mij niet meerder late zeggen, dan
ik werkelijk gezien heb, dat ik u zal mededeelen alles,
waarvan ik Zaturdagmorgen, den 14 dezer, aan den
zeeboezem , genaamd Long beach, ben getuige geweest .
Ik verliet op dien dag Boston des anorgens vroeg,
met oogmerk om met mijn gezin eenige dagen to Nahant door to brengen . In bet voorbijgaan van bet huffs
ter halverwege van de barriere van Salem, berigtte de
Heer S Al I T H ons, dat de Zeeflang des avonds to voren gezien was vlak voor de bogt van Nahant, en dat
de inwoners van L nn zich dien zelfden morgen in grooten getale aan bet flrand begeven hadden, in de hoop,
dat zij zich op nieuws vertoonen zou . Men verhaalde
mij hetzelfde in de herberg . Ik verheugde mij dus zeer,
eenen goeden kijker bij mij to hebben, om haar ;e beter
to kunnen onderfcheiden, ingevalle zij zich vertooten
mogt . Bij onze komst ter aangewezene plaatfe, von .
den wij daar eene menigte olks , zoo to voet als in rijtuigen, vergaderd ; en weldra zag men in zee een dier
zich vertoonen , welks kop zich omtrent 3 voet uit bet
water verhief, en welks lijf eene reeks van zwartekronkels vormde, van welke ik er 13 telde ; mijne kinderen
telden IS dezer bogten . Het zwom, met eene gematigde fnelheid, drie malen door de baai , en deed onder bet
zwemmen bet water fchuimen . Mijn huisgezin zoowel
als ik, die in een rijtuig waren, van hetwelk wij bet.
zelve zoo veel to beter konden zien, oordeelden, dat
zijne lengte niet minder dan 5o en niet boven de 6o
voet kan beloopen . Ik wil echterniet daarvoor ini}aan,
of ook bet zog, dat zij achter zich had, haar grooter
de fchijne,dazijndera is,enofdi chjnbae
re verhevenheden niet wel een gevolg waren van bare
manier van zwemmen . De eerite verfchiining van bet
dier bragt eene groote beweging onder de aanfchou .
wers voort , en de nieuwheid der zaak benadeelde eenig .
zins de naauwkeurigheid der eerfte waarneming . Naar
gelange bet dier de baai opzwom, vQlgden wij en alle
nieuwsgierigen genoegzaam met geliike fnelheid ; bet
was
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was dikwijls geheel onder water, en ik lewatn dp de ge .
dachte, dat, wanneer de kop bovenkwatn, dit alleen
gefchiedde om adem .te halen, want zijne geheele onderduiking duurde fomtijds wel 3 minuten . Toeri wij
een weinig aan dit gezigt gewoon waren, namen wij
bet dier beter waar, en ik was in flaat, er eene ruwe
teekening van to vervaardigen .
Mevrouw P R I N C E en mijn koetfier, die betere
oogen hadden dan ik, hielpen nsij veel in de aanwiizing
van den weg, dien bet dier nam . Zij wezen mij telkens
de bogten in denzelven aan, en, met behulp van mijnen kijker, zag ik hetzelve duidelijk in zijne zijdelingfche beweging . Het kan zich niet omdraaijen, zonder
gene vrij groote plaats in de breedte e befaan ; bij bet
fehatten van zijne lengte gaf ik this zoowel op den
tijd als op de ruimte acht, welke ieder dezer onrwen .
dingen vereischte . Ik zag bet zeven malen zeer onderfcbeidenlijk van den langen oever, dien wij doorliepen,
daar wij hetzelve als op den voet volgden ; en op fommige plaatfen was bet niet boven de honderd roeden
(omt ent So toifes) van ons af .
Nadat ik mij aldaar ouitrent een uur onder eenen grooten toevloed van menfchen had opgehouden , en bet
dien zich niet nicer vertoonde, began ik mij verder op
weg near Nahant. Maar, terwijl ik langs den tweeden
inham voorttrok, ontmoette ii: den Heer j A M E S M AGIt E, van Boston, in een rijtuig, met eenige Dames,
welke de nieuwsgierigheid almede had uitgelokt ; en wij
hadden bet geroegen, de Slang bier beter to zien dan
in de vorige baai, die zij, naar ik gig, Verlaten had,
uit hoofde van de menigte Van vaareuigen, die War
vervolgden, en die haar door bet geklets der riemen
verontrustten ; want zij fcheen zeer vreesachtig, en geh.eel niet tot eenigen aanval geneigd . Wij zagen hagr
bij deze tweede verfchijning meer dkn twaalf tnalen ., en
ait©os onder hetzelfde voorkomen. Zij was eenmaal
zoo digt bij ons, dat mijn koetfier riep : ,, Ik zie hear
„ oog glinileren ." En nu, ten einde bare lengte nader
to

van dit dier
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to bepalen, nam ik ten ruwfte den hoek op tusfehen
den.,kop en de Iaatile verhevenheid van den faart, en,
fchattende den afftand, op welken zij zich van inij be •
vond, werd ik in mijn vermoeden al meer en meer bevestigd, dat hare lengte niet veel van 6o voet verfchil*
ten kan .
1k veripeet mij geenszins to beflisfen , of dit dies tot
de klasfe der flangen of der alen behoore ; maar voorzeker is bet een zeer buitengewoon- fchepfel . 1k heb
op zee meermalen walvisfchen, haaijen, noordkapers,
bruinvisfchen en andere zeemontlers van verbazende
grootte gezien ; mar deze Zeetlang geleek nagr Been
derzelve . De walvisch en noordkaper zouden bet
water uitgeblazen hebben ; de haai fteekt nooit den iron
boven, en de bruinvisch fpringt en dartalt in bet waL
ter ; maar niet een derzelve heeft een zoo( bogtig }igf,
of bet hoofd zoodanig gevormd als dit doer . Wel is
waar, de haai heeft eene vin op den rug, en hij ikeebt
fomtijds bet Platte van zijnen flaart uit bet water ; mar
zijne uitfteekfels hebben evenmin de gedeente, a1s z
in aantal overeenkomen met de verhevenheden, w,elke
men onderfcheidenlijk bij dit dier waarneemt ; oolt vlbgt
de haai geenszins voor een vaartuig. Hee water was
voorts zeer ftil , en de lucht helder ; wij zagen hetzeive
ook zoo dikwerf, dat wij bet eindelijk zeer gerust en
op ons gemak waarnamen . Deszelfs verfchijning duar,
de van 81 tot ii= ure . Meer dan Zoo aanfchouwers,
door nieuwsgierigheid derwaafts gedreven,wares even .
zeer overtuigd van deszelfs verfchijning, als overeen,
ftemmend omtrent bet voorkomen en de gegiste groot .
to
.
; zoo er eenig gezigts .bedrog plaata gd
had heeft, Iran dit alleen ziin veroarzaakt gewotden
door de moeijelijkheid, ont de fpromgen, die het under
bet zwemmen maakt, wel to oriderfcheiden van de ware en eigenlijke verhevenheden, of }uist to bepalen,
waar bet ligchaam eindigde en bet zog begon ; hetwelk
bet dier achter zich deed ontflaan .
11c befluit-dins nit hetgene ik gezien bib, dat er werke-
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kelijk een dier bettaat, op onze kust geheel vreemd ; 'en
ik vlei mij, dat dit eenvoudig verllag misfchien iets
zal kunnen bijdragen, om eenig licht to verfpreidet
over een reeds Lang betwist vraagituk, waarin ik meet
dat gij belang ftelt . Ik ben, enz.

Nahant, den I6Augustus Big .

J . PRINCE .

VLUGTIGE OOOSLAG OP DE GROOTHEID VAN ONS VA%
DERLAND, IN VERGELIJKING MET ANDERE VOLKEN .

(Eene onuitgewerkte Schets .)

G
aarne deaken wij nog dikwijls aan den geitorvenen
vriend, then wij liefhadden ; met een weemoedig genot

roepen wij bet beeld des geliefden weder voor onzen
geest ;met gemengde aandoeningen van fmart en vreugde ftaan wij mijmerend bij de tooneelen uit zijn leven
itil ; eene zachte fchemering rust dan op alles , wa deze herinneringen zou kunnen verbitteren, en wij keeren uit ons gepeins beter en gelukkiger in bet gewone
leven terug. Eerbiedigen wij dit gevoel, - en wat is
heiliger, wit is menfchelijker? •- dan kunnen wij ook
niet onverfchillig wezen omtrent bet Vaderland ; dan
moeten ook de tooneelen uit het levee onzer Vaderen,
hunne nagedachtenis ons deeds dierbaar zijn : „ earl
funs parentes, cari liberi, propinqui, familiares, fed
omnes omnium caritates patria una comple a est ."
In den morgenitond der eeuwen overdekten reeds
Phenicifch; fcbepen alle zeeen der toen bekende we .
reld . ,- van bet oogenblik, dat de Jrgo uit Iolcos in
zee flak, tot de inname wan Corinthe, muntten de
Grieken, boven elk ander olk , in oorlog, wetenfchap
en kunst uit ; - eens zag bet magtige Rome Europa,
Azie, de wereld aan zijne voeten gekniekf ; - gindfche eilanderen, wier kunstvlijt de nijverheid aller vol .
ken verftikt, zien wij oppermagtig den bandel der wereld
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reld drijven ; -- Duisschlands verdienften omtrent de
wetenfchappen worden dankbaar erkend, -- en bet
land, dat R A P H A e L zag geboren warden, is nog
Reeds de fchool der fchoone kuntten . Zoo levert de
gefchiedenis van elk olk de bewijzen, dat bet eens,
op de tene of andere wijze, zich boven andere verhief .
Maar waar vinden wij al deze trekken van grootheid
als in een brandpunt verzameld ? Ons Vaderland alleen
biedt ons deze gelukkige vereeniging aller menfchelijke
grootheid en voortreffelijkheid aan . Alleen hier dreef
men tegelijk den handel der wereld en beoefende de
wetenfchappen en kunften in Karen geheelen omvang ;
de vreedzame wetenfchappen bloeiden under bet rumoer
des oorlogs ; de fludie der Tl7isbifche Zeeregten en van
den Wisfelhandel ging hand aan hand met die der befpiegelende wetenfchappen ; de heerlijk(te voortbreng.
Men der meer werktuigelijke kunften dongen met de
fcheppingen van POTTER en REMBRANDT om
den voorrang . En dit alles was niet de vrucht eener
eeuw van zedelooze weelde, van verbastering ; maar
van veerkracht en zedelijke grootheid .
Slaan wij vlugtig bet oog op den aanvang van ons
volksbettaan . Een' oorlog , uit edele gronden aangevangen,door trouw en braafheid gelteund, door moed
,qn volharding ten einde gebragt ; een' oorlog, then
men, wanneer men op inwendige krachten en vijandige
magt let, boven den fchoonen Perzifchen oorlog der
Grieken moet plaatfen ; een' oorlog, waaruit, na een
tachtigjarig kampen , cen weerloos olk van fchippers
en landlieden, als een magtige faat, op bet wereldtoo .
heel trad, -- zulk eenen oorlog kent de Gefchiedenis
niet, buiten die van ons Vaderland . Van den aanvang
des Spaanfchen oorlogs tot in de achttiende eeuw fchit .
tent onze gefchiedenis door eene reeks van helden, die
nooit voor heerschzuchtige plannen , maar Reeds voor
de fchoonite zaak, voor een gedrukt of aangevallen
olk, iireden en ftierven . D E R IJ K, D I R K S Z o 0 N
zien wij al teriond optreden . Een' Id A U R.ITS zien
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'*ij :voigeiu Hetroep ,tine veroveringen voor den geW;
'vdlg :hem in z ne lsgerplaats, waarheen de bewonets
ra de Qmliggertda fl'reken hunne bezittliigen, under de
befefrutting zljner krilgsttrcht, bijeenbrengen, waar zich
tie grit tfte manners, waar zieh T U R E N N E vormde ;
iterzel -ihen't naar Nicawpoo•t , waar hij , als een andere
C o It T E s 4 zich van zijne fchepen ontdbet, en onder

de heirs'
: fierven of oiverwinnen ! de zege wegdraagt ;
en gij zirlt hem, met H E N D r: I K IV, ass den groot.
lien veldheer befchouwen, die federt H A N N 113 A L
Verfehenen was . Ont en nevens hem V A N p P -ML n o F-9,
die met DRAKE de zege op de onoverwinneliike vloot

deelt ; 1i E:E MS K & It K, die bet eerst tot de ijsvelden
van het Noorden doordrong ; M A'U R I T S ~ de fmerh
kaan, de veroveraar van St. Salvador, wiens naam
door de genomene Ziivervloot zoo bekend is.

In vol-

gende oorlogen, op eenen verderen afftand, ontwaart
bet oog eene onafgebrokene rii van manners, wit Daam

tegelijk de fchoonfte loffpraak bevat : T R o M P E N, D L
WITTEN, VAN OAL_EN,

K?RTENAAR, aA .N-

a A E R T, de Zeeuwf%he helden(iam der L V E R T S E N:,
D:E KUIJTER . Hij, DE RU,IJT'ER,verheft zichbaVen
alle. De man, wiens seven rijker aan lauweren dan
aan jaren was, waar is hij grooter, als hij het Noorden hevredigt,

Engeland, reeds zwanger van zijne ko-

losfale grootheid, in eigene havens befidokt, als de
redder van het Vaderland to voorfchijn treedt ; of wanneer hij , naar oud-vaderlandiche zeden , in den fchodt
van zijn gezin, fret hart in GoJsdientlige zangen tot

God verheft ? Hoe mart en treft deze heilige eenvou •
digheid in den titan, die het lot van volken befliste !
„ Trahimur

omnes 1ctudis /ludio, et

4masime gloria!ducitur," mogen de

optimus quisgrle

T H E M I S T 0 C L E ss E N en zelfs de E 1' A M I N O N D A S S E N bewaarheid
hebben, in D E R U iJ T E R 's ziel lag die roemzucht
mfet ; hooger WOW zijn (tandpunt, ruimer ziin gezigt-

kring . L E O N . D A S, S c n v O L A bezongen vroege?e
en latere Dichters ; HERMAN D E R U I T E R, C L A A SSENS,
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S It N S, de minder bekende z W A R T R N H O N D tOQndefl
zich niet minder groot, Diet minder koen .
Midden in het gewoel des oorlogs rees , met fatigen
luister, bet praalgebouw van onzen haridel, onzer zee-

en vrachtvaart, en onzer n1jverheid . De aarde zelve
wees alleen hare grenzen aan ; alle gewesten ontvingen
uit ooze handen, wat zij behoefden . In

1595

was

H 0 U T M A N, alleen door zijnen goeden geleigeest gegeftevend, en reeds in den aanvan g
voerd, naar

Indie

der volgende eeuw fond de Oostindifche Compagnie
in vollen bloei . Met eene aatlvankelijke hoofdfotn van
zes millio€nen, waren dikwijls de

intresten even

grout

als de hoofdfom, en Wen werd de grand gelggd tot die
onmetelijke rijkdommen, welke nog op dezen

derland tot
Hanze doet

de bank van

Europa

dag Ne-

makers . Re magtige

ons verwonderd flaan ; tnaar nog verba-

zender was bet gezigt, heerlijker bet uitwerkfel van

vaderlandfcbGvli,t en volharding, toen onmetelijl :e freken op de beide kusten van

Indie, op Ce lon, ,lava,

Calicut, Cochin,
Sumatra, Celebes,
fpecerije.na peper-hanMannaar, Columbo, Malacca,
del, kantoren in China, ,1apan, aan de Roode Zee, de
ontelbare feden,

cigendom waren van een gezelfchap kooplieden van een
land, dat een naauw zigtbaar fipje op de wereldkaart
uitmaakt ; toen eenvoudige burgers ,

voor zich zelve

wars van uiterliik vertoon, hunne dienaren met konink-

lijke pracht bekleedden, en hunne rijke vloten alle zee-

Kaap de Goede Hoop, waarvan toen
Nederlanders bet gewigt gevoelden, verhief

en bedekten . De

alleen de

zich, tot eer van haren fichter, It I E r E E It, tot eene
hoogst wigtige bezitting en voormuur . Deze bezit .
tingen waren niet de roof van onfchuldige volken,

van Spanjaarden en Portugezen ;
Kaap van de inwoners gekocht :

R I E B E E K had

maar
de

eene daadzaak .,

misichien 6 nig in de gefchiedenis der volkplantingen .

Brazilie

was bet onze ;, T A S DI A N drong het eerst tat

bet Zuidpools - gefernte door ; van
AfENGELW . IJ20 . N O. 9 .

Kaap Boorn tot
Spits .

E e
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Spitsbergen, van daar tot van Diemens Land, waren de
beide werelden getuigen van onze grootheid .
Was G A N S F 0 R T vroeger bet licht der wereld , had
E R A s m u s aan bet menschdom en de Wetenfchappen
gewigtige dienften bewezen , fchooner en fchooner
bloeide dit tijdperk door wetenfchap en kunst . Gelijk
in M A U R I T S leger de toekomende veldheer zich
vormde, zoo vormden zich onder v o s s i u s, H E I NS I u s, G R lE V I u S de letter- en taalkundigen van Eu.
ropa. Trek, in later tijd, de algemeene bedrevenheid
onzer Landgenooten in de wiskunde L A L A N D E's bewondering tot zich, vooral in dit tijdperk kan de wis .
kunde gezegd worden, de wetenfchap des olks to zijn ;
in alle f anden werd zij met drift beoefend . Zij was
geene dorre befpiegeling : v ie kept G A L I L E U S mede•
dinger niet ; wie vergeet hier W I T S E N , en denkt niet
met eerbiedige bewondering aan bet tooneel, waar bet
hoofd van ftaat, D E W I T, keen bet fcheepsroer vat,
en de vloot nit Te el ffuurt? Genoegzaam was bet,
vdor de wetenfchappen, D E G R o o T to noemen. On .
der de zwaarfle flormen toch beoefende hij elke weten .
(chap, en voerde dezelve verder . Zijne werken -r
de lure belli et pacis, de veritate Religions - zijn
de eigendom der befchaafde wereld geworden . Wie
kent hem piet, als Godgeleerde, Gefchiedfchrijver en
Dichter?
Een verkwistende L O D E W IJ K XIV vormde, op
kosten van hgt geluk zijns olks, glanzende cirkels
van kunflenaars : flechts door eigene aandrift, van eigene volheid zwellende, door geenen M 1E C E N A S gekoesterd, niet door Griekenlands fchoone natuur ver •
rukt, vormden zich de Dichters en Kunftenaars onzer
gouden eeuw. V 0 N D E L bloeide, en beoefende de
Griekfche meesterflukken, of wilt gij liever de natuar ;
de Nederlandfche o v I'D I us, ver boven die van Ro sne, door de flrekking zijner werken, verheven, was
's olks geliefde Schrijver, toen Engeland flechts
SHAKESPEARE kende, en coR'NEILLE nog niet
ge-
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geboren was . Met welk eenen vernieuwden gloed her .
leefde tevens de Romeinfche dichtkunst ! -POT T E R's,
VAN D E R w E R F's , D o'u w's meesterftukken zijn
blijvende gedenkteekenen van onzen roem in alle fchil .
dergalerijen van Europa . De fmaak voor bet grootfche
ideale der Italianen heeft do Nederlandfche fchool zoe .
ken to verkleinen ; buiten de Italiaanfche, was de Ne.
derlandfche toen de etinige : de Fran/che was in haar
opkomen, en de Engelfche beftaat nog niet, daar in te .
gendeel de werken onzer oude meesters, in wet3rwil
van gebrek aan denkbeeldig fchoon, dagelijks meer ge .
zocht worden, vooral van hen, die dezelve bet meest
bedillen.
Konden wij nu bij de werkzaamheid, bij de zedelijke
grootheid onzer Vaderen vertoeven, nog hooger zoit
hunne voortreffelijkheid rijzen . Sla bet oog naar Beemjler en Purmer, op de zoo ontelbare polders, op den
Westkappelfchen zeedijk, op de zeeweringen van de
Zuiderzee : wat olk kan zich, gelijk wij, den fchepper en onderhouder van den vaderlijken grond noemen ;
wie heeft, gelijk wij, zijne woonfl :ede, niet aan de natuur, maar aan eigene werkzaamheid en kracht to dan .
ken? Liefdadige ftichtingen op alle plaatfen ; een krediet, dat zelfs in bet noodlottig jaar 1672 niet wankelde ; eene verdraagzaamheid, op verre ha niet altijd
door eigenbelang voorgefchreven, die gene eeuw niet
kende ; grootheid en vcl3rkracht bij eenen zeer onbe .
paalden en gebrekkigen ftaatsvorm : hoe duidelijk bewijst dit alles, dat „ domi milititeque boni mores colebantur . Concordia ma ima minima avaritia erat ; jus
bonumque apud eos, non legibus magis, quam natura
valebat ."
Zoo ontwierpen wij in onvolledige trekken , met gebrekkig fchetfen, hetgene de hand, voor dit werk be
rekend,, op bet fchoonst kan daarflellen, in bet heerWkst tafereel, dat de gefchiedenis der volken oplevert .
Het land , waar bet licht opging, dat voor altoos de
wetenfchappen en befchaving voor de duisterheid der
mid .
L e 2
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middeleeuwen bewaart ; het land, dat dell vrijh~idszin
en dewerkzaamheid der menichenwekte ; het land, dat
het eerst de werelddeelen verbond, en de kultaur des
levees zoo zeer verbeterde en verfraaide, aan hetwelk
.Engeland zijne ftaatsregeling, Rusland zijne eerlte opvoeding to danken heeft, moge voor den onkundigenof trotfchen vreemdeling een nieuw Beotie zijn, bewoond door een olk zonder geestkracht , zonder ge .
noel voor hetgene groot of fchoon is : voor den bedaarden en naauwkeurigen befchottwer zal onze gefchie .
denis fteeds een der belangrijkfte punters z1jn in dien
kring, door de woeleflde wisfelingen der volken federt
eeuwen getrokken, en de s C H ILL E R s van alle natien
tot zich trekken ; „ denn grosfe Geister fuhlen es, in

tivelchem Gebiet fie einheimisch find."

Mogt het tegenwoordig ge[lacht dikwijls zijne Vaderen herdenken, en, hierdoor gelukkiger en beter, eenrnaal de eeuw van grootheid, magt en roem, glansrij .
ker dan ooit , zien herrijzen !
NASSAU .

DE ENGELSCHE HARDDRAVE1 IJEtf .
(Pervolg en floe van bl. 376 .)

I e hoogte der weddenfchappen

is het niet alleen, wat de
fpelers uiclokt, maar ook voornamelijk de bijzonderheid , dat
er veei meet kan gewonnen dan verloren worden . DiK zal
ik door het volgende voorbeeld , zonder voorafgaande keuze
uit den Almanak voor 1817 ontleend, trachten op ce helderen .
Op den 22 April des gezegden jaars hadden er zeven
paardenwedloopen to Newmarket plaats , en daarbij eene in .
teekening van vier en twintig perfoneu, ieder van Ioo guinjes .
Toen de wedloop nu werkelijk eenen aanvang nasl, hadden
reeds twintig derzelve van hunne weddenfchap afftand ge .
daan, en Je helft hunner ingeteekende fommen betaald . Vier
bielden vol ; derhalve verkreeg de overwinnaar 2o maal go en
nog 4 maal Ioo, dus in het geheel 1400 guinjes, tegen de
ioo, welke hij als waarborg had moeten geven, en die hij
ingeval van verlies zou hebben moeten betalen .
Het gebeurt ook niet zelden, dat alle inceekenaars zoo zeer de overmagt
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matt van d.dn paard erkennen, dot zij al to zamen de wed .
denfchap verloren geven, en den eigenaar deszelven de helft
huuner gewedde fommen betalen ; in dat geval moet bet paard
evenwel den weg afieggeu, hetgene aisdan gewoonlijk flechts
flapvoets gefchiedt ; want bet is gemakkelijk to begrijpen,
dat de eigenaars van paarden, op welke zij niet bet groocfle
vertrouwen flellen, liever zullen verkiezen to guinjes to betalen, dan bij den wedloop de onbekwaamheid van hetzelve
aan den dag gebragt, en zich daaardoor buiten float gefleld
to zien van bet to verkoopen .
Het onzekere der uitkomst van zoodanigen wedloop moet
nog grooter zijn, daar niet flechts op volwasfene en jonge
paarden van 2 en 3 jarQn, most zelfs reeds op zulke gewed
wordt, die nog niet geboren zijn . Hoe vreemd dic ook
klinken moge, bet is nogtans volkomef zelcer . Ik heb den
laatst uitgekomen' Almanak der weddenfchappen over bet jaar
I8I8 voor mij, en vind daarin weddenfchappen op driejarige
paarden ., die in 1821 en zelfs in 1822 loopen moeten, aangegeven ; b . v . op den tweeden Paaschdag des jaars 1821
zullen acht en twintig met name opgegevcne perfonen driejarige paarden to Newmarket doer loopen, wier ouders zij op .
geven, en wier afkomsr zij ook aisdan bewijzen moeten,
op welke zij ieder voor 20o guinjes hebben ingeteekend . Insgelijks worden er dertien perfunen genoemd, die bij dewed .
loopen to Doncaster, in 1822, ieder voor too guinjes ingefchreven hebben op paarden, die in bet voorjaar van 1819
van bekende merrier zuileh geworpen worden . Ja , bet
fchijnt thans mode to worden, genoegzaam alleen op nog
ongeborene paarden weddenfchappen aan to goon ; want bet
tweede deel van genoemden Almanak van 18 3 bevat enkel
zoodanige, en is toch bijna zoo dill als bet eerfle deel .
Uic dit sties blijkt dan nu, dot bij dit fpel zekerlijk veel
op bet werktuig, namelijk bet paard, en op de bekwaam .
heid van den rijder aankomt, moor dat toeval en gelulc mede
een groot aandeel hebben in deszelfs guniligen afloop ; waar .
o m her onder lieden van deze foort tot een fpreekwoord ge+
worden is : ,, Ben gelukkig paard is beter dan her edeifte ."
Er moet evenwel op de kunst van traineren en in de wedde
to rijden ook veel aankomen, hoezeer daarbij veel kwakzal .
verij plaats heefc . Men zegt , dat vooral bet berijden eene
bijzoudere bekwaamheid en overleg vereischt . De renbanen
zijn
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zijn niet overal even groot. Op de groote loopplasts to
Newmarket zijn zestien verfchillende banen van 4,1 tot flechts
4 mijlen , waarvan de keus door de weddenden of door de
jaren van bet paard words bepaald. Het komt er dus veer
veel op aan, dat de berijder de krachten van zijn paard ter
regter tijd infpanne, dat hij de pogingen zijner partij door
de zijne to Met doe, en, in weerwil der bijna bedwelmende
fnelheid, waarmede hij door de lucht vliegc, zijne bedachtzaamheid en overleg blijve behouden ; want dikwijls Ipopen,
gedurende den geheelen ren, de paarden zoo gelijk naast elkander, dat bet flechcs op de laacfte feconde aankomt, out
door eenig hulpmiddel de uiterfle krachten en den laatften
adem des paards to gebruiken, ten einde hetzelve ook flechts
een fpanbreed eerder bet doel to doen bereiken dan dat der
tegenparcij .
Het wedrijden is derhalve aldaar tot eene wezenlijke kunst
verheven, die men leeren moet, en die men geensziiis aan
ftalknechts en roskammers overlaat ; maar zij , die zich daarop
toeleggen, zijn gegoede en onafhankelijke perfonen, die,
even gelijk alle fpelers, nu eens rijk, dan weder arm zijn,
en aan dit beroep zelfs hunne gezondheid opofferen . Zij
verkrijgen, namelijk, niet flechts van den eigenaar des paards
voor iederen rid eene aannterkelijke fom, of een deel in de
winst, maar hebben dikwijls zelve een meer onmiddellijk be.
long bIj de weddenfchappeu ; in welk fpel zij des to vuriger
zijn , naar mate zij zich vermeten hetzelve beter to verftaan .
Men kan ligt begrijpen, welken invloed deze lieden op de
rijke en aanzienlijke Engelfche Heeren, die aan dit fpel zoo
zeer verflaafd zijn, oefenen . Doch er zijn llechts weinige perfonen, uit hoofde van bun ligchaamsgeftel, voor deze,
wet voordeelige, maar ook gevaerlijke, kostwinning gefchikt ;
want zij vereischt een klein en ligc postuur, betwelk bij de
Engelfchen zeldzamer dan bij eenige andere natie is aan to
treffen . Bij deze verbazende fnelheid van bet paard, komt
bet meer, dan een onkundige denken zou, op bet gewigt
aan, dat bet beest to dragen heeft . Dit gewigt is dus ook
bij bet wedrijden in bet algemeen voorgefchrbven, of wordt
in bet verdrag bepaald . Zoo werd b. v. bij den wedloop
van den 22 April 1817 vastgelleld , dat tweejarige paarden 84,
driejarige 1 r2 , vierjarige 121 , vijfjarige 127, zesjarige 131,
en die nog outlet waren 133 fe dragen moesten. Van de
vier
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,Viet en twintig ingefebrevene poarden liepen destijds flechts
vier, van welke dat van den Hertog V A N RUT L AND , FanHet was een driejarjg
dango genaamd, overwinnaar was.
paard, en met III M gewigt bezwaard ; daarentegen was zijn
naaste mededinger een vierjarig paard van Lord DARLINGTON, Tigris geheeten, met 121 • beladen . Buiten twijfel
waren deze tien fB verfchil in gewigt, of de oogenblikkelijke
gefteldheid van bet paard, of de bekwaambeid van den rijder, de oorzaken der overwinning . Wanneer de rijdcr, then
de Hertog VAN R U T L A N D aangenomen had, met zijnen
zadel, (welke daarom, zoowel als de kleeding, zoo ligt mo .
gelijk gemaakt was) even zoo veel had gewogen als die van
Lord D A R L I N G T O N, zoo had hij flier molten rijden ; want
er was bun, volgens de wet, flechts een overwigt van twee
I@ geoorloofd . Er bleef hem derhalve niets anders over, don
of niet to rijden, of bet ligchaam bet vereischte gewigt to
doen verkrijgen . Dit laatfte trachten dan nu ook deze lieden
to doen, door zich son eene vermagerende geneeswijze to
onderwerpen . Zij laten zich fomtijds, no een zweetmiddel
ingenomen to hebben, gedurende twaalf uren tot aan den halo
toe met paardenmest bedekken, en zoo long door kastijding
en zweeten afmatten, totdat zij bet vereischte gewigt op
bet lood of verkregen hebben .
Na de zwaarte, is zekerlijk de bekwaamheid des berijders
van bet meeste sanbelang, waarbij bet voornamelijk op de
wijze, om bet paard in den toom to houden, aankomt. Men
bedient zich hiertoe alleen van de trens, en bet bit moet zoo
fterk zijn, dot bet paard in vollen ren daarop fleunen kan,
alswanneer bet den kop longs den arm des berijders naar beneden ftrekt . De kunstregel hierbij is : dat een goed wedrijder zijn eigen gewigt in den bek van bet paard moet weten to
doen dragen.
Er behoort inderdaad eene groote behendigheid toe, om,
bijna flaande op bet psard, son hetzelve zulk leunen op bet
bit to geven, en bet niettemin, op bet einde van zijnen
loop, met fpoor en zweep op de allerontzettendfte wijze aan
to prikkelen. Ik heb werkelijk herhaside keeren gezien , dat
den paarden, terwiji zij bij den eindpaal sankwamen, hat
bloed nit de zijden ftroomde, en dat de berijders nogtans
niet aflieten, hen op de vreesfelijkfle wijze to flaan .
Dit maakt inderdaad eenen zeer onaaugenamen indruk ; en
men
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men kan zich met dnthouden, -deze wedloopen, zoowel van
Mien leant als van vele andere, Voor eene zeer barbkarf'che
gewoonce to houden . Ten betooge, hoe vetre in dic opzigt de
drift tot fpel en winst goan kan, en om tevens ce doen zien,
dot evenwel bet bedrog niet altoos geheel kan geweerd worMr. F R AM P •
den, moge bet volgende voorbeeld dienen .
die,
onder
Koningin
ANNA
en
de
Koningen
TON,
GEORGE
I en II , opzlener der Koninklijke harddravers was , en voor
den ervarenften man van zijnen tied in dit volt ge-houden
werd, bezat eenen hengst, met name Dragon , die in vele
wedloopen de overwinning had behaald . Eenniaat was dit
ook to Newmarket bet geval geweest boven eenen zeer ge •
ech ten hengst, met name Merlin . F R A M P T O N lief zich nit
over dezen lsatften, no voleindigden wedloop, zoo verachteiijk tilt, dot hij zich aanbood, eenen ruin to brengen, die
bet van dezen hengst wlnnen zou . De eigenaar van Merlin
en vele andere deelnemers ceekenden terftond groove fommen
cegen hem in op eenen wedloop, die den volgenden dag zon
pleats hebben. F R A M P T O N kwam nu ook op den bepaal .
den tijd, maar brags zijnen hengst Dragon op nieuws to
voorfchijn, then hij echter in weinige oogenblikken, terwijl
de rijders nog gewogen werden, onder bet afgrijzen der menigte, ]let castrlren . Bet edele, jammerlijk verminkte diet
bebaalde wet de luisterrijkfte overwinning, maar betaalde die
ook op de plants zelve met zijn leven . Ik vind niet aarrge.
teekend, of deze fnoode dead den bedrijver werkelijk at die
verachting heeft doers ondervinden, welke hij verdiende ;
maar ik wit bet hopen tot eer eerier natie, welke ik, nit
hoofde van deze zoowel als andere gewoonten, die de ni .
terlle gevoelloosheidverraden, niec zoo hoog kan waarderen,
its zij zich zelve gemeenlijk doet .
Als toegift, en tevens als bewijs der bevorens opgegevene flelling, dot de bekwaamheid des rijders dikwerf de over .
winning beflist, zal ik nog een verflag mededeelen van bet .
gene met eenen aanzienlijken en rijken vreemdeling onlangs
In de renbanen van Engeland is voorgevallen.
Waarfchijnlijk laboreerde deze vreemdeling reeds in zijn vaderland son de efnglomanie, of de ziekce om wiles van de
Engelfchen no to open . Hij verzuimde alzoo niet, bij zijne
nankomsc op dit zonderlinge, maar fchoone eiland, sites me,
de to doen, wac baldadigheid en overinoed aldaar voortbren-.
gen
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gen, en wat de mode, die daar meet dan ergets elders d'e$ .
potisch heerscht, gehieden mogt . Natunrlijk, dar hij dug
ook bet kostbaarfte van alle fpelen, de harddraverijen, moesft
medefpeten, en tog natuurlijker, dat hij zijn geld daarblj
verliezen moest . Hij meende echter dit verlies door den
aankoop van eenen voortreffelijken harddraver weder te kun .
ren vergdeden ; kocht danobk, voor eere grootefom, eenen
bekenden en zeer beroemden wedlooper, en flelde dien, blji
de kort ophanden zijnde wedloopen van Epfom, nabij Lo 6
den, tegen andere van genoegzaam gelijken naanr. Terftond
bood zich eene menigte aan, die tegen hem wedden en groote foramen inteekenen wilden ; mar er was niemand, die zijn
lot met dat des vreemdelings wild .- verbinden . Onder zulke
ongunltige voorteekenen had hij bijna reeds befloten de weddenfchap op to geven en de helft to betalen, toen hij van
eenen vriend den raad ontvlng, vooraf nog eens bet gevoelen van eenen cnpartijdigen wedder (Gentleman of the
Turf (*)) in to winnen. Deze verklaarde dan ook, dat er
weinig of geene kans op de overw ;nning was ; want dat,
boezeer bet paard voor dat zijner partij niet behoefde onder
to doen, de berijder nogtans tot de min bekwaule behoorde,
en bovendien hot paard nog niet genoegzaatil kende, Er was
:echter, meende hij, nog ddn middel aanwezig, waardoor de
zaak eenen gunfligen keer zou kunnen nemen ; wagneer bet,
namelijk, mogelijk ware, JOHN PIGMY, die destijds in
7brkshire was, den rid to laten doen . Deze toch had reeds
uteertnalen met hetzelfde paard de overwinning behaald, ea
zijne bekwaamheid zou ongetwijfeld bet evenwigt der kanfea
herfteilen . Het fcheen echter onnrogelijk, bij den zoo kor•
ten ti.jd, die nog overig was, den op tachcig Duitfche mijo
len verwijderden man ter bepaalde ptaatfe ce krijgeu ; dock
was

(*) Gentleman of the Turf, „ Heeren van bet Vi?ld," is
de uaam van aile perfonen nit allerlei ftanden, die zich met
de weddenfchappen bij de renbanen inlaten . Deze renbanen
tijn eigenlijk groote grasplaatfen of kampen , die nooit be&
bouwd worden, maar alleen voor fchapenweiden dienen, De
flalknecht, die zijne 3 fchellingen op eenen rid zet, is
even zoo wel een Gentleman of the Turf, als de Hertog,
die voor iooo guinjes inteekeur .
Ee 5

418

DE ENGELSCIrE UARDDRAVERIJEN .

vat doet men Wet in een land , waar goud en koenheid on .
ophoudelijk met alle elementen , zelfs den Tijd , den onover .
wittneliijkften van alle, flrijden? Er werd een Courier afge .
zonden, met last om bet uiterfle to beproeven. De dag der
barddraverij to Epfom was gekomen : er zijn. reeds vele ritten
gedsan ; reeds Nat ide bekommerde eigenaar op bet punt,
om naar de regters ce gaan, ten einde to verklaren, dat hij

de weddenfchap gewounen gaf, toen bet geroep eens Cou .
biers de aankDmst eener postchais meldc . JOHN PIGMY,
de groote Apollo der rijkunst, fpringt, gebeel tot den wedloop toegerust, en met bet bewijs van zijn gewigt in de

hand, daaruit to voorfchiju, beflijgt, tot fchrik der tegen.
partij, bet paard, en behaalt de beflisfendite overwinning.

WANDELING BULT'EN DE BARRIAREN VAN PARIJS .

(Vervolg van bl. 386.)
lerwijl wij de beide voigende barriaren, die

des Amandiers en du Menil montant
pasferen, naderen wij de poort der ruste, ik meen de be .
graafplaats van Mont .Louis, meestal bekend onder den naam
van le pare la Chaife. Schooner kerkhof heb ik inderdsad
nog nergens aangetroffen . Lanen van vruchtboomen, partijerl
in den Engelfchen fmaak, terrasfen en bloembedden wisfelen
bier met fraaije boschjes, nisfen, grotten, kleine tempels,
prieelen en kluizenaarswoningen af ; gedenkfteenen en zerken,
obelisken en prachtige farkophagen, met opfchriften in fchiet

allelevende talen, dekken, in dezewijduitgeftrekce vlakte, de
$offelijke overblijffels van vele duizende aardbewoners . Op
bet hoogfle punt van dit terrein ftaar bet landhuis van den
Richter dezes kerkhofs, den voormaligen biechtvader van L oD E w1J E XI V, der, genoemden -pare L A C H A I S E . Van deze
baogten heeft men fchilderachtige gezigten over bet wijduits

geirekte Parijs .
Ook bier heeft de winzucht van de marchands du vin en
traiteurs verfcheidene lruizen gebouwd en tuinen aangelegd .
Last ons zien, of deze fpeculatie bij bet verblijf der dooden
wdl berekend is .

Ziet
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Ziet eensI dear komt juist, langzaam en flatig, eene met
zwarte veren gefierde rouwkoets (corhillard) van Menil neon.
?ant san, door eene menigte voetgangers begeleid. Alleen de
priestess en de Commisfaris van Policie, aan zijne zwarte
lierp en langen ebbenhouteu flok met ivoren knop kenbaar,
treden door bet traliehek op bet kerkhof ; al de overigen,
vermoeid van den langen weg, gebruiken bet drinkgeld(pour

boire) liever overeenkomtlig de beftemming, dogs den naam
aangewezen, dan dat zij bet aan eenen huurkoetfier, om hen

weder to huts to brengen, zouden geven . Zij verdeelen zich
dus in de aldaar aangelegde wijnhuizen ; men gebruikt er lets,
mar den tijd van den dag,

(on goute ;) en zijn er vrolijke

erfgenamen onder, dan gebeurt bet niet zelden, dat er rijke,.
lijk op de gezondheid des overledenen gedronken words .
Het is zondag! Er komt eene tairijke maagfchap den weg
naar bet kerkhof langs, om eene bedevaart naar bet graf eens
verflorvenen naastbetlaanden to doen . De dames vinden echter
de hitte ondragelijk ; it foot ft rafratchir ; men moet ergens

inkeeren, merken de heeren hierop terflond aan, en vrolijk
wandelen dan deze treurenden, arm san arm, naar de herberg,
Ter regterhand van dit kerkhof zijn groote fleenhouwersWil misfchien de een of ander uwer, mijne
werkplaatfen .
lezers! eenen to Parijs overledenen vriend of bloedverwant,
door bet oprigten van een gedenkteeken, gelijk men bet

uoemt, de lsattie eer aandoen, zoo kunt gij hier to regr .
Gedenkfteenen en grafzerken zijn, reeds geheel uitgehouwen,
in voorraad, en de beeldhouwer wacht flechts, met den bei .
tel in de hand, uic uwen mond den naam en flerfdag des

overledenen to vernemen, om sites voor uwe oogen in orde
to breugen. Maar vergeec niet, dat de fleen u nog eene klei .
=l ; dear de fleenbouwer en zijne
nigheid meet kosten
knechts u, voor eenen geringen maaltijd, of , zoo als zij
bet noemen, oar den koop to bevochtigen, (pour arrofer k
marchd) met de uicertle beleefdheid, nog lets vragen zullen,
Ziet! daar komt een gezelfchap van Engelfchen, waaronder
eenige Lad 's, em, onder de merkwaardigheden van Parijs,

pare la Chaife to bezoeken . Hun weg leidt voorbij eenen
restaurateur . Deze listige kwant, die hen tertlond san hunne
ook

kleeding herkent , gant hen in de eerbiedigile bonding en met
ongedekcen hoofde to gemoet; begroet den dikReb van bet
gezelfchap terflond met den titel van

mou illusire Lord, of
zelfs
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zelfs wet Monfeigneur ; roemt zijne beeffteaks en coteletten,
zijnen echten Bourdeau . en Bourgogne-wijn .; en ziet I men
keert bij hem in ; er worden vooraf eenige dozijnen nesters
gebruikt, en vervelgens met echte Engelfche graagte geg.eten
en gedronken . Bij bet overreiken der rekening, of carte
pa ante, en bet daarmede verbondene verzoek van bet bedienend tneisje : n'oublidz pas la , frlle, f'il vows plait, onifnapt
den geldzuchtigen Brit, om de maag to doen koken, onwil .
Iekeurig een God dam! en hiermede gaan zij vender.
Dat de ronwkoetfier, dragers, doodgravers , dekkers en
aanfprekers den atdaar wonenden her'oergiers ook eenige : franken laten verdienen, valt ligt re begrijpen ; daar deze lieden
meestal, bij zoodanige gelegenheden, zeer dorflig zij?, en
bet zich wdl laten fmaken . Op deze wijze had dus zekere
Iogementhouder volkomen gelijk, die, bij de in,tvijding van
zijne nieuwe herberg, at Iagchende zeide : ,, Ik heb mijue
„ onderneming op de flerfelijkheid gebafeerd ."
Eer wij verder gaan, moet ik nog van eene andere fpecu .
latie bij begrafenisfen gewagen, die alhier plaats heeft . Ten
einde de weelde bij zulke gelegenheden voor lieden van
rang nog meer to vergrooten, huurt men gewoonlijk een aautat armen, van 50 tot 3oo, wien men eenig geld en eenige et .
ten donkergraauw taken geeft, hetwelk zij zoo maar Iosweg
over de fchouders flaan, en aldus, met waskaarfen in de hand,
voor bet lijk uitgaan . Bij de begrafenis eens rijken bankierst
waren omtrent ion zoodanige armen aanwezig ; zij flonden
vreemd to kijken, toen, bij .hunne terugkomst, een herbergier aan den weg hen alien noodigde, eene teug to drinkeu,
(J boire un coup .) Zij hielden deze uitnoodiging voor eene
bijzpndere goedheid der erfgenamen, en traden bituien . Maar
juist had de regements- kleermaker van de Zwitferfche garde
zoodanig taken voor pantalons noodig, en de koster van de
.
St. Paulus-kerk had zin in de waskaarfen ; beide deden, on
der een glas wijh, met deze arme flokkers goede affaites, en
kochten sties voetfloots .
V66r wij de
barriare de trois Couronnes
vootbijflappen, moeten wij een oogenblik onze aandacht
vestigen op een huisje, hetwelk even min door zija uiteriijk
voor-
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voorkomen, als door den sanleg von zijnen tuin, inter wegens zijn zonderling uicbangbord : A la hEr•olne franpaife, de
opmerkzaamheid trekt . Her verbeeldc eenen FrunJchen dragonder, die in eer, feherp gevecht is met zeven Oostenrijk .
fche huzaren, van welke hij verfcheidene doodc, en tevens
eenen flandaard verovert . Deze dragonder , i u is bet afbeeldfel der waardin in dit kroegje. Zij diende jaren laU in
die hoedanigheid , en verwierf, door de aldaar afgebeelde heldeildaad , 13ij gelegenheid der nederlaag van den Generaal
M A c rt bij Ulo1, hec kruis van bet legioen van eer . Ver.
fcheidene Maarichalken, Generaals en cene meniate officieren
waren bij de inwijding van hare tapperij tegenwoordig, en
gaven haar aanzienlijke gefchenken . Hoezeer zij thans eene
vrouwelijke kleeding en her eereteeken om den hals draagt,
zoo vertoont toch hare geheele bonding, gang en voorkc .
men nog den voormaligen foldaat ; en meermalen hebben h a .
r e gefpierde vuisten, met een' fl- room van krachtige dragon .
dervioeken verzeld, haarhuis van dronkene of twistzieke gas.
ten moeten zuiveren . Vele officieren op halve foldij (ofe1ers
,3 la derni tasfe, gelijk zij zich zelve noemen) bezoeken dic
huis, om den tijd , voor hen even fchraal aan geld als aan
roem, met bet kegel . of fiam-fpel bij een' goedkoopen fQk
to verdrijven .
Zer wij nog de
barrii re de Bellevilk
bereiken, vallen ons, terwijl wij Tile de l'amour pasferen,
de nieuwelings aangelegde glijbergen of fullebanen in bet oog .
Men vindt daar, omdac er entree betaald en op eene fatfoen .
lijke kleedi'ng gezien words, alleen de beau monde . Min
hoort reeds in de verte bet geraas der op. en nederwaarts
gaande wagens ; terwiji concerten, luchtbollen, vuurwerken
en goochelflukken bij afwisfeling op zon . en feestdagen bet
gezelfchap vermaken. De op nabijgelegene beuvelen ftaande
wijnhuizen, nit wier pricelen men met gemak bet glijden der
liefhebbers zien ken, en die in bet algemeen een fchoou
piczigt op den met fmaak nangelegden tuin hebben, worden
daarom rijkelijk van de minder gegoede burgerkiasfe bezocht .
In de fchoone lentemorgens, wanneer bet cot de bon ton
behoort, om op de grasvelden van St. Gervais, of in hec

be-
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bekoorlijk boscbje van Romainville, een ontbijt van melk en
zacht gekookte eijeren to nemen , en groove bloemcrosfeir
van f ringen, die aldaar in menigte groeijen , mede to brengen, ziet men, op de onderfcheidene wegen buiten deze bare
rare, de rijkfte equipages, cabriolets, en eene menigte van
voetgangers elkander in een ligt morgengewaad kruifen .
Aan die zijde, van waar ons een altijddurend gejuich to
gemoec komt, is de beruchte Courtille gelegen . Men vergist
zich zeer, wanneer men bier niet dan de allergetneenfte lie .
den meent to vinden ; althans bet wijn. en dans .huis van den
traitear DES N O Y E R kan men beter bij een paleis dan bi}
een' bedelaarsdoelen vergelijken . Van nieuwjaarsdag aan, tot .
den avond van Silvester-dag toe, dat is, van i Januarij tot
31 December, hoort men bier dagelijks, des namiddags en
avonds, de vrolijke toouen der dansmuzijk nit een welbeaet
orkest voortkomen . Huisgezinnen uit den burgerftand, gerin.
ge beambten, vooral kamerdienaars en kameniers en andere
dienstboden, vervullen de ontzag elijk ruime zaal van dic ge
bouw. De eigenaar deszelven is eeu zeer rijk man, wiens
acceptation op de beurs bij alle wijnkoopers als geld aangenomen worden. Wanneer wij de groote en middelbare huizen
bij elkander nemen, in welke des zondags eene tamelijk goede
balmuzijk gehoord wordt , dan beloopt dit gecal bier in de
Courtille meer don twintig, zonder nog de gemeene kroegjes
to tellen, waar alleen bet janhagel bijeenkomt .
Bij bet zien der verfchillende uithangborden, kan men zich
dikwerf bezwaarlijk van lagchen onthouden ; maar op bet gezigc van eenen verbazend dikken Bacchus, in de uniform der
nationale garde op een wijuvat rijdende, met bet onder.
fchrifc : au bon Roi, zou men bijna beginnen to gelooven, dat
de arendsoogen der Policie aan de graauwe floor lijden ; doch
tevens z1et men ook, dat overal, waar eertijds de -arenden
nestelden, (h Paigle Imperial) than de lelien ontfproten
zijn, (d la four de l s .)
In de Courtille words op aschdag~ des morgens, bet Kar .
neval plegtig befloten ; men noemr dit enterrer le mardi gras .
Hier beflijgen de vischwijven en zakkedragers (les poisfardes
et les forts de la halle) hunne opene kalesfen, om, in eene
karavaan longs de Boulevards rijdende, den vastenavond to
befluiten.
(plet vervolg hierna.)
TOE-
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TOEGIFT VAN UITTRERSELS UIT EEN WOORDENDOEH DER
BESCHAAFDE WERELD .

(Vervoig en jlot van bl. 388 .)
Oorjpronkelijk . lemand, die zich-zelf blijft.

Nieuwgelta,

gene munt, waarvan de f empel door wrijving niet gefleten is .
©penlijke Meening . Oppergezag in eenen that, van betwelk de decreten dikwijls langzaam, maar toch altijd zeker,
ten uitvoer worden gebragt . De openlijke meening ftaat in
onmiddellijke verhouding met de ware belangen . Raadpleeg

bet gewoel der handelfteden en bet vertier ; zie, of de werk .
plaatfen en de herbergen bezet zijn, en gij zult de openlifke

meening beter leeren op prijs fchatten, dan door nieuwspa.
pieren, dankadresfen en redevoeringen . Hij, die hear be .
lrijdt, moet er met verlies afkomen ; alles moet de lengte
aannemen van haren maatftaf.

Opfchik . Verhooging der verdien(telijkheid van den man,
en van de fchoonheid der vrouw.

Paauw .

Zinnebeeld van de verwaandheid . Weetniet, prachtig

gekleed, met een' ftijven gang, eene fcherpe item en een'
onbeperkten hoogmoed . Zie Adel en Gunjleling .

Paleizen, Fraaije kooijen, waarin papegaaijen van allerleI
kleur babbelen en bijten .
Politiek . Is hij , die fortuin maakt, door diegene to ver .
koopen, die hem gekocht hebben.

Rekenkunde. Wetenfchap der getalien, die de plaats be .
kleedt van bet verfiand, en optreedt voor bet gevoel .
Rijkdom . Maatflaf van achting. Zijne ontwijfelbare uitwerking is, bet gemis nog grooter to waken , ant hij beloof
de ce vervullen ; de vermenigvuldiging van de ondeugddn,
zonder de driften to bevredigen ; terwijl hij , in plaats van
bet hart voedfel to fchenken, heczelve nog meer doet verfmachten dan bevorens.

Schaamte . Verouderd woord . Vierde bevalligheid, welke tegen de drie andere kah opwegen .
Schoolvos . De fchoolvosfen zijn de harpijen van de fabelleer : zij bederven al wit zij aanroeren.
Schrikbewind. Schildwacht, die eenmaal afgedaan heeft,
door zich niec op zijn' post to bevinden .

Schijn .
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Schijn. Gordiju, achter welke men doen kan al was men
wil ; maar men moet bet zorgvuldig digt houden .
Sophist. lemand, wiens task bet is, de rede to vernietigen door de redenering.
Stand. In de zamenleving is men Ales aan zijnen fland
verfchuldigd . Hij , wiens calenten niet in bet oog vallen,
leeft vergeten ; hij behoeft, om opgemerkt to worden, eene
hoogere fport ; terwiji een ander alleen daarom fchictert, om .
dac hij zoo veel hooger faat .
Stelfels. De ilelfetmakers hebben dit met de menuetdanfers
gemeen, dat zij zich aanhoudend bewegen, zonder een' flap
to vorderen, en altijd daarop terugkomen, van waar zij zijn
mitgegaan .
Talent. Wanneer eene vrouw van eenen man zegt, dat hU
groote talenten heeft, is he altijd onbeleefd, to lagchen .
Tegenfpoed. Smeltkroes , in welken de meusch in damp
vervliegt, of gezuiverd words.
Telemachus . De in regten betrokkene fchrijvers kunnen zich
meestal verdedigen, flechts met eenen Telemachus in de hand .
Toon (Goede Levens-) Edele vrijmoedigheid in bet gefprek ;
natuurlijke beleefdheid in de uitdrukkingen ; welvoegelijkheid
in gedragingen ; gepastheid in bet betoonen van achting, zon_
der Oaten, rangen, hoedanigheden, waardigheden of perfonen to verwarren . Gevoel , op hetwelk men afgaar, in bet .
gene wij anderen, zoowel als wat anderen aan ons , ver.
ffhuldigd zijn.
Treurfpel. Tooneeliluk, dat menig vrouwelijk hart vertee .
dert, in vergoeding van de ongevoeligheid, welke man, kin .
deren, dienstboden, en dikwijls zelfc de minnaar, ondervin .
den moet .
Troon. Voor een' zwakken vorst een graf, in hetwelk hij
begraven wordt door zijne ftaatsdienaars . Voor een' wellus .
t :gen vorst eene legerllede, op welke zijne minnaresfen hem
met bloemen overdekken. Een goed vorst is op den croon
als een worttelaar in bet flrijdperk .
Verleden . Woord, dat nimmer gelijk in beteekenis ant
worden met tegenweordig, veelmin met toekomJli'g .
Vertalen . Eene geestige vrouw vergeleek de vertalers bij
dienstknechten, die men met boodfchappen belast , en dikwijls joist het tegendeel zeggen van hetgene hunne meesters
ge-
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gezegd hebben . - Traduttore, traditore, zegt bet Ital.iaanfche
fpreekwoord .
Yleijerij . Men zegt, in de werkplaats van zeker voornaam
beeldhouwer een ftandbeeld to hebben gezien van F E R DI•
NAND, van hetwelk men bet hoofd afnam, om er dat van
M U R A T op to plaatfen .
Ylek . Misfaac meer op een' met goud geborduurden rok,
dan op eene pij .
Vooroordeel. Een bevooroordeeld man is iemand, met oude
gevoelens gewapend, met welke hij, zonder onderzoek, nieu .
we gevoelens beftrijdr . Eene bevooroordeelde vrouw besee .
kent bijna altijd eene vrouw, ann hare pligten gehechr . Er
zijn vooroordeelen, die op deugden rusten ; zij, die dezelve
bef}rijden, treffen niet aicijd bet regte doelwit . Men meet
de behendigheid hebben van W I L L E M TELL, em den appel
weg to fchieten, zonder bet kind to raken .
Waarheid. A N T O N I U S P E R E 7, zeide, dat bet was om
de waarheid to leeren kennen, dat de koningen er narren op
nahielden . Als dit zoo is, dan moeten zij, finds lang, niec
dan wijzen in hun gevoig hebben .
Wellust. Doornachtige roos . Kortftondig genot. - Er is
in de deugd meer wezenlijke wellust, dan men zich gewoon .
lijk verbeeldt ; en, well overdachc, geeft men gaarne , met
D E S i G U R, den naam van vrolijke wetenfchap (gale fcience)
aan de wijsbegeerte .
Wenfchen . Rekwesten, door de menfchelijke dwaasheid
ingediend bij bet noodlot, hetwelk, naar bet voorbeeld van
vele itaatsperfonen in alle landen, zich de moelce niet geeft,
die to lezen .
Wijn . 's Menfchen beste vriend bij een matig gebruik,
en zijn grootfte vijand bij overdaad . Hij is de melk der
grijsaards en de balfem der volwasfenen . De beste maaltijd
zonder wiin is een bat zonder orkest, een tooneelfpeler zon .
der blanketfel , en een apotheker zonder kina .
Wijsgeer. Iemand, die de natuur de wet, de rede de ge .
woonte, zijne bewustheid de gevoelens, en zijn oordeel de
dwaling tegenover ilelr .
Zamenleving . Een geheel, verdeeld in twee groote kiasfen :
zij, die meer maaltijden dan eetlust, en zij, die meer eec .
lust dan maaltijden hebben .
Zia ,
)IENGELW . 182o . N O . 9 .
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Zdndelijkheid . De kteinfe van alle dengden meat niette.
min hoogst noodwendig .
Zet . Soort van kruik, die elk bij bet oor kin nemen, en
dragen waar hij wil . - Klein, lastig en woelziek infekt , dat
men overal ontmoet , zich in site rigringen beweegt, en bet
doel bereikt, dat een ver[landig man niet ken bereiken . „ Ik
bekleag mijne kinderen, dat zij veraand hebben," zeide ecne
dame ; „want, als zij zot waren, zouden zij fortuin maken,
zoo als hun oom . "

ZWARTE JAN.(")
Van Zwarten Jan klinkt thans mijn lied .
Al klinkc zijn naam ook laag ;
Al fiert een krans zijn' fchedel niet,
Zijne asch geen farkophang ;
Al rU st geen fandbeeld van metaal
Voor Maasllads dappreil Smid,
Toch leeft hij in 't gefchiedverhaal ;
Zijn neertiag gold een zegepraal,
En roemrijk was zijn wit .
Dear drong de maar, met near geknat,
Den Spanjaard in de ziel :
De Watergeuzen zijn aan Wa!,
En meester van den Briel ! „ Opl" riep Bosfu, „op, Spaanfche bloeml
• Ter wreak near dat gefpuis ;
• Herwin den Briel met heldenroem,
• En, wie to regt zich Spanjaard noem',
• Keer' met de zege t' buffs! "
En
(*) Deze Gebeurtenis is voorgevallen ce Rotterdam in bet
Par 1572 . De Gefchiedenis kent den Held derzelve onder
geenen anderen naam, den then van Z W A R T E JAN, wear.
fchijnlijk uit hoofde van 's mans beroep. Ik heb in bet bezingen die Gefchiedenis getrouw gevolgd, eenige dichterlijke
vrijheden uitgezonderd, welke aan de waarheid nets to kort
doer.
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En even ols, door woeste' orkain
Gegeefeld tilt ziln rust,
Opddns de buidrende oceaan
Zich Fort op Hollands kust,

Zoo ilorcce zich die Spaansche hoop,
Door woede en wrack gefard ,
Op Brielle's wa1 met dollen loop,

Mart vond er fchande en dood to koop,
En trok wedr of met fmart .
En even als een wolventroep,
Door fchutters opgejaagd ,
De hei doorijlc met bang geroep
En iedre but belaagt,

Zoo Hoof des Graven legerdrom s
Voortvlugtende in galop,

De landen over om en om ,
Maar was bij niemand wellekom,
En flootte atom den kop.

Toen riep Bosfu zijn' Spanjaards toe,
Om then terugtogt gram
„ ' k Ben meet dan gij de Geuzen mog .
„ Op marsch near Rotterdam 1

„
„
„
„

Het go zoo 't wil, to middag daar ;
Schoon zij hear poorten fluic.
Met fluwe list of bang gevaar,
De flad moet ons, o heldenfchaart

„ De flad moet ons ten buit ."

Dot fiuaakte Spanje's beulenrot ;

Met maakte een helsch getier,
En zwoer, bij Heilig en bij God,
Geen' enklen Geus kwartier.
Toen trok bet op, en hield niet halt
V66r 't naken van de poort ;

Maar, Spanjaardl of gij tiert en brglt s
De poort is digs, de flad omwald,
En heel uw doel verfloord.
F f e
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„ Wat wilt gij in dit rustig oord
• Met al dat krijgsgefchal?"
Roept Jan, de Kommandaht der poort,
Den Spanjaard van den wal .

„ Doet op! Doet op," is 't antwoord fnel,
„ De poort voor 's Konings magi !
• Doet op 1 of gij vaart zaam ter hel
„ Want 'sKonings beer zal, woest en fel,
• U pletten door zijn kracht ."

• Maar antwoord," roept de koene Smid,
• Maar autwoord eerst mijn vraag ;
• Opdat, vd6r gij de flad bezic,

„ Men eerst zich wdl verdraag'.
„ Zeg mij , wat Loch uw togt beduidt .
• Komt gij bier vreegeziud?" • Ja, vreedzaamI" roept de Veldheer uit,
„ Mits gij ter(tond de poort ontfluit ;

• Wij trekken door als vrind ."

„ Wet, trekt dan door!" roept Zwarte Jan ;
„ Trekt door, waarheen 't u lust ;
„ Alleen, gelijk met vijftig man,
„ En Nat de fled in rust ." -

• Dat willen wij," klinkt 's Graven item :
„ Voor Brielle ligt onze eer ;
„ Haar halen wij, met kracht en klem,
„ Zoo niemand onzen doortogt ftremm',
• In weinig dagen weer . "

„ Maar eerst," roept Jan, » de hand aan't zwaard ;
„ Eerst, vrind ! uw Graaflijk woord
„ Dees veste zij voor 'c vuur bewaard,
„ Voor plundring en voor moord ."
,~ Dat zweer ik luid bij God en eer
„ En op tuijn krijgsparool I

„ Slechts v-ijftig man, geen enkle weer."
Zoo zweert, de hand aan't zijdgeweer,
De veinzende Spanjool .

Nu
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Nu unit mijn held de deuren los ,
En fchaarc zijn wacht er naast ;
Nu fchikt Bosfu zijn' legertros,
Die vast van woede roast ;
En even als een holle plas
Bij 't oopnen van een fluis,
Zoo fort het Spaanfche tijgerras,
Op 't romlen van den florrempas,
Gelijk in de open buis .

•
„
„
„
•

„

„
„
•

Terug! terugl gij breekt uw' eed ;
Terug! gij trouwloos rot,
Dot ons verdrag met voeten treedt,
Dot gij bezwoert bij God!
Verraad! " fchreeuwt Jan : ,, op, makkers, vlog!
Klemt naaucv u zes aan zes ;
Dringt aan, o burgers! dringt terug,
Of flrekke ons lijk 't gefpuis ter brug,
E n fneuvlen we in de bres ! "

Men dringt en wring[ van wederzij
Zich in de poort opeen ;
Men ileekt en floot zijn wedrpartij ,
En houwt in 't wilde heen .
E n long nog houdt de dappre wacht
De flad van Spanjaards fchoon ;
Totdat hun tallooze overmagt
Den zwakken post verdringt, verkracht,
Bij razend vreugdbetoon .

• Neem," roept Bosfu, en grijpt meteen
Den held met eigen hand,
En fmakt hem tegen fliji en fleen,
„ Neem nu mijn woord to pand !
„ Tel nu des Konings knechten op I"
J3ijc hem de beul in 'c oor,
En beukt en fplijt hem hals en kop,
En wondc hem diep van teen tot top,
En rijgt hem door en door .
F f 3
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Daar zwom hij in zijn heldenbided,
Vertrapt door 't woedend rot,
En gaf, gelijk een held bet duet,
Zijn vrome ziel aan Godi
Daar lag, gelijk bet vee gekeeld,
Zijn trouwe wacht ter aard'l
Daar Roof, in 't helsch gemoed geflreeld,
De affchuwbre Spaanfche wolventeelt
Al flormend fledewaart l
En even als bet pluimgediert',
Dot, talloos van getal,
Op roof longs veld en akker zwiert
En asst op berg en dal,
Zoo zwierf dot Spaanfche roofgefpuis
Door fleeg en flraat en wijk,
En nestte fich, met woest gedruisch,
In kerkgebouw en burgerhuis,
En plonderde arm en rijk .
En, heeter nog op 't ketterbloed
Dan op der kettren goud,
Betoonde 't zijnen euvelmoed
In moord van jong en oud ;
En, badend door een' rooden pins
En onder 't beest verlaagd,
Schoffeerde dot verdierlijkt ras
Al wat er fchoon en bloeijeud was,
De moeder en de maagd .
Toen fleeg er nit der zielen grond
Een bange zncht omhoog ;
Men fmeekte, wet gefloten' mond,
Gods hulp met fcbreijend oog .
En Hij , die nooit bet olk verlaat,
Dat om zijn' bijfland zttcht,
Hij keerde guiSflig 't oorlogskwaad,
En dreef, als door een wonderdaad,
De beulen op de vlugt.
Dot
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Dat vrij de Farm van Jan verhaal',
Den dappren Zwarten Smid :
Zijn• nedrlaag gold een zegeprial,
En roemrijk was z}jn wit .
Al klinkt zijn naam ook vreemd en laag,
Toch blijfc zijn deugd vermeld ;
A1 dekt zijne asch geen farkophaag,
Wij roemen en wij zingen graag
Dien Rotterdammer held .
1820.

R . H, VAN SOMEREN.

DE AANKONDIGSTER DES DOODS .

(Uit bet Dagboek der Reize eens Lijflanders.)
Ecne ware Cebeurtenis .
Beroepsbezigheden noodzaakten mij , vbbr eenige jaren, eene
reis van bet landgoed J***, in Lijfiand, naar bet fladje
Walk, en van daar terug naar Riga to doen . Het was winter en de fneeuwbaan goed . In zulke gevallen is bet een we .
zenlijk genoegen, om in eene kleine en ligte flede zelf to rijden , terwijl de voerman aisdan op gelijke wijze volgt . Ik
had aldus reeds vele mijlen afgelegd, toen op zekeren avond
eene hevige jagtfneeuw viel, die ons bij de don'kerheid des
nachts den weg deed misfen . Wij dwaalden dus verfcheidene
wren lang, zonder eenige uitkomst of gastvrije woning to vine
den . Eindelijk, toen de nacht door de fneeuw wit opgehel.
derd werd, vertoonde zich een huffs , hetwelk ons echter
geene herberg, maar eene burgerwoning fcheen to zijn . Wlj
klopten aan, en werden door eenen man van middelbare ja •
ren op bet vriendelijkst verwelkomd . Ik betuigde hem mijne
verlegenheid, en verzocht hem, mij dezen nacht huisvesting
bij zich to vergunnen . De man maakte terflond, met veel
bereidvaardigheids, alle noodige fchikkingen, om mij tegen
de onguurheid van bet weder to beveiligen, bragt mij in zijne
woning, en beval den dolenden ridder aan de verzorging zijner huisvrouw . Daze fcheen met de grootfte harcelljkheid en
be}angftelling tot voldoening van al mijne behoeften bereid
to zijn ; zoodat ik werkelijk reden bad, bet noodloc to dan .
F f 4
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ken, dat mij bier had gebragt . Weldra was ik MY deze brave
lieden als to huis . Ik be ond mij op de meijerij, of, geliik
men bet aldaar noemt, de hofftede, van een nabijgelegen
uitgeftrekt landgoed, en mijn vriendelijke gastheer was de
pachter detzelve . Onder aangename gefprekken bragten wij
den langen avond door ; en, bij bet avondeten, zich mijne
dQo1geflane ongemakken herinnerende , verhaalde hij mij een
f(%rtgelijk geval, hetwelk hem vbbr verfcheidene jaren was
overgekomen, en hem met zijne tegenwoordige echtgenoote
op t'.e aeldzaamfte wijze in kennis had gebragt . Ik was ge .
heel oor, en geef bet verhaal bier, onveranderd, zoodanig
over, als hij bet mij heeft medegedeeld .
Hij was weleer de zaakwaarnemer van eenen Rusjfchen
edelman geweest, wiens bezittingen in Wit-Rusland, aan den
regteroever der Duna, lagett ; en in die boedanigheid moest
hij eene tamelijk verre reize naar de ftreker an Narwa doen.
Jlij ging dus, dewijl bet winter was, omi-eenen omweg to
mijden, over bet Peipus- meer, dat de grensfcheiding tus .
fchen Lijfland en bet eigenlijke Rusland uitmaakt. Op dit
meer, betwelk van eene uitgeftrekte leugte is, kruifen zich,
bij vriezend wear, de wegen in alrerlei rigtingen, dock voor .
namelijk in die der gtootfle lengte ; en de werkzaamheid der
RusJen is er op bedacht, de reis over dit ijsveld to veraan .
genatnen, door, op bepaalde afianden, hutten daarop to
bouwen, in welke men huisvesting en ververfching vinden
kan . Dat echter in deze inrigtiugeu, bij fchijnbare dienst .
vaardigheid, dikwerf heimelijke list en verraad op den reiziger loeren, is maar al to dikwerf gebleken, en zal door bet
volgend verhaal nog meer bevestigd worden .
Het was op eenen donkeren winteravond, dat hij, in eene
kieine ligte flede, die hij zelf befluurde, dic meer bereikte .
Eene hevige fneeuwvlaag maakte den jongen man, die anders
aan moeijelijkheden en bezwaren zeer gewoon was, de reis
onuitftaanbaar ; en hij wenschte niets vuriger, dan eene dier
butten to bereiken, om aldaar befcbutting tegen den kouden
wind, die fnerpend over deze ijsvlakte blies, en tegen bet
onfluimige wear to vinden . De voortgang word Reeds moeijelijker en bezwaarlijker voor bet paard, doordien de toene .
mende fineeuwjagt bet pad verborg . Hjjgend kon bet arme
dier neauwelijks den eenen voet meer voor den anderen zet .
ten ; .erwijl de geleider daarnaast, mismoedig en ongedul .
dig,
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dig, door de dikke fneeuw waadde . Eindelijk fchenen zij
dan toch op een meet gebnand pad to komen, en zoowet
bet paard als de voerman haalden weder ruimer adem . Zij
zagen evenwel nog geese huisvesting, naar welke beide zoo
hartelijk verlangden. Het wear bleef even buijig ; er deed
zich eene hevige koude gevoelen , en al de verfchrikkelijkhe .
den van eenen winternacht in de noordelijke ftreken fchenen
zich to vereenigen, om de ziel des reizigers de mismoedigf e
gefteidheid to doen aannemen . Doch de fpreuk : ,, wanner
de nood op bet hoogfte is, dan is de pulp bet naaste bij, "
werd ook bier bewaarheid : hij bereikte, tot zijne groote
vreugde, eene op bet ijs gebouwde hut . Afgemat en haifbevroren trad hij in de dnistere, ilechts fpaarzaam verlichte we .
Ding. Hij vond niemand, dan den waard, die zich tamelijk
gedienftig jegens hem gedroeg, zijn paard hielp verzorgen,
bet vuur op den gemeenen beard ontftak, en voorts zijnen
gast vroeg, of hij ook nog iets tot zijn gemak doen kon .
Deze verzocht, hem zijne pakkaadje, zijn geladen geweer
met dubbelen loop en zijne label to brengen, - altemaal benoodigdheden, zonder welke men geene reis in Rusland, hoe
klein ook, durft ondernemen . De waard lachte, en zeide, dat
hij zich in zijn huis volkomen veilig achten kon ; maar vol .
deed niettemin aan zijne begeerte . Hierop volgde de wensch
om een goed avondeten en goede ligging ; en de waardin be.
loofde, voor beide to zulien zorgen . Intusfchen had zich
een klein meisje, van cen behoeftig, maar Loch innemend
voorkomen, in de kamer, waar de vreemdeling op en seer
ging, begeven, en bij den haard plaits genomen . Naauwe.
lijks zag deze hair, of hij ging naar haar toe, en vroeg naar
verfchillende zaken ; doch bet meisje bleef vreesachtig en
fprakeloos .
De geheele verwi;dering van den gebaanden weg, bet alleenzijn in deze ellendige hut, bet donkere en v erfchrikkelij.
k e van den nachr, en bet gebrek nan onderhoud, fchenen den
reiziger, bij aanhoudend nadenken, grond tot ongerustheid
op to leveren. Er ftegen bij hem barge voorgevoeleus op,
welken hij echter, ais man, geen gehoor gaf, maar moedig
beftreed . Ilij ping al rookende op en veer, en fpeelde tus .
fehenbeide met bet kind, aan hetwelk deze kleine opmerkzaamheid zeer fcheen cc behagen .
Nu werd bet avondeten opgebragt, in zuurkool met fpek
F f 5
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en pannekoeken befaande. De waard noodigde hem vzien .
delijk ,, daarvan gebruik to waken , en verwijderde zich dawn
Op weder, om, zoo als hij zeide, voor zijnen welkomen gast
gene zachte ligplaats, boven, op een afgefchoten kamercje,
gereed ce maken . Deze bedankte hem voor zijue zorg, en
beproefde bet, van de gereedgemaakce fpijzen lets to gebrui.
ken ; maar bet was hem oumogelijk ; zija vorige eetlust bad
hem geheel verlaten . Her ftomme kind hield hem nog heeds
gezelfchap. Hij trok her vriendelijk near zich toe, om bet
cenige flulljes van den koek ce geven, welke bet met woeste
graagce en blijkbare vreugde verflond . Zelfs fcheen bet,
alsof de band der tong daardoor werd losgemaakt : want,
terwiji her zijne wangen fireelde, envreesachtig near alle zij.
den rondzag, zeide bet zachtjes tegen hem : „ Lieve man l
gij geeft mij van uw' koek, en Loch moet gij ferven .
Van ijzing rezen hem de Karen ce berge - en juist was
jjcij voornemens, nadere inlichting over deze vreesfelijke en
raadfelachtige woorden van bet kind to vragen, toen de deur
werd geopend en de kastelein binnentrad . Deze verwonderde zich zeer, dat bet eten zijuen gast niet gefmaakt had .
Doch thans ontdekte hij bet meisje, cn toornig bevel hij
inaar de kamer to verlaten, dewijl bet tijd was om near bed
to gun en moeder reeds op bear wachtce. Her kind ging,
Ail weenende, de kamer uit .
Her was wel reeds middernacht, toen bet onftuimige wear
ophield, de wolken zich verfpreidden, en een fchoone winternachc oncfond . De reiziger had zich met den waard in
ten korc gefprek ingelacen, toen deze hem vermaande zich
ter rust ce begeven ; hij zelf ging met bet licht en de pakkeadje vooruit, terwijl de gast hem met een beangst harc
volgde. Hij vond een klein en Diet zeer warm vertrek voor
hem gereedgemaakt . De waard wenschte hem eenen goeden
nacht, en ging been .
Thans had de reiziger tijd, om over de raadfelach .ige woor.
den van bet kind na ce denken . De eene gedachte verdrong
de andere. Dathijberlsvznhadeorms
denaars was, fcheen hem genoegzaam zeker. Hij overwoog
due met veel bedaardheid en kalmce van geesr, wat hem in
dezen bagchelijken fland van zaken to doen fond . Goede read
was bier duur . Hij durfde bet Diet wagen , zijne reis verder
voort to zetten ; daar hem dit zou verraden en aan de moorde.
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dbtiaars blootgefield hebben . De Ilotfom van zijn wikktn en
wegen was bet befluit, dat hij den nacht wakende zou doorbrengen . Bovendien viel hij hog op de volgende list . Hij
Hoot met veel ger*as de deur, fiopte bet fleutelgat toe, en
deed bet licht nit ; de mean verlichtte de kamer . Hij maakte
van zijne beddekusfhns eene menfchelijke gedaante, trok die
zijnen pels son , zette hear zijne units op , en leide hear zoodanig in bet bed . Hij onderzocht voorts zijn geweer met
dubbelen loop, en plantfte zich daarmede achter de dear bij
de kagchel , zoodat de deur bij bet openen hem voor bet
gezigt des inkomenden verbergen moest; Aldus verbeidde
hij eenen geruimen tijd, met een kioppend hart, den afloop
der zaak ; en reeds begon hij to gelooven, slat zijne vermoedens ongegrond waren, en het vreesachtige kind, in deszelfs
eenvoudigheid, hem welligt noodeloos had beangst gemaakt,
toen een zacht gedruisch op den trap hem de grootfte opmerk
zaamheidd en voorzigtigheid aanbeval, dear eenige perfonen de
kamer fchenen to naderen . Hij luisterde, en de deur werd met
eenen looper geopend en bleef openftaan , zoodat de reizigerr
geheel son bet oog van den waard onttrokken was, die nu
met een geladen geweer bij bet bed kwam en op eenigen afftand ftaan bleef. flier leide hij eon, en fchoot op de ge .
daante, die in bet bed lag ; doch -- vigil ook zelf oogenblikkelijk dood ter neder , door een tweede fchot, hetwelk de
reiziger hem gegeven, en hem van achteren getroffen had .
Een pijnlijk flenen bewees bet verfcheiden des moordenaars .
Dit tweede fchot was opgemerkt geworden, en de helper
van den waard, een lafhartige knecht, vlugtte . Het bijgeloof
verhaastte zijnen gang . Hij geloofde met fpoken en booze geeaten to doen to bebben, en deze vrees fcheen hij eon do vrouw
van den gevelden waard, die waarfchijnlijk, beneden eon den
trap wachtte, medegedeeid to hebben ; want beide waren
verdwenen. De reiziger geloofde nogtans niet buiten Rile ge .
vaar to zijn. Hij verfchanste, nadat de helper des moorde .
mars van den trap getuimeld was , de deur van binnen , en
brags bet overige van den nacht in bet gezelfchap des doo .
den ligettaams door ; want hij waagde bet niet, •zijn kamertje
to verlaten . Alzoo wachtte hij den dag of, en , tot Rile ge .
luk, verfchenen met denzelven een Rental Rusfifche voerlieden, die hij nit bet venier om hulp en bijfland aanriep Zij
hietdon Ail, fchoten to zijner redding toe, saner vonden gee?,
mensch

kennen, een goed hart en begaafdheden in haarvond, zich

436

DE AANKONDIQSTER DES DOOM

mensch beneden in huis ; zoodat hij nu weldra uit zljnen
treurigen toeftand verlost werd .
Hij deelde hun thans bet verhaal van dezen angftigen nacht
en van de wijze zijner bevrijding mede, en toonde hun ook
bet l ;jk. Doch bet meest beklaagde hij zich, bet kind, dat
ziju leven gered had , niet aan to treffen . Zij deden daarop
gezamenlijk huiszoeking, ontdekten veel, dat hen op bet
vermoeden van weleer gepleegde moorden bragt, en vonden
sevens, tot groote vreugde van den geredden man, bet kind,
balf bevroren en bevende van angst, achter eenen hoop hooi
verfcholen . Vol dankbaarheid nam hij bet in zijue armen,
beloofde bet to zullen medenemen , en als vader voor bet .
zelve to zorgen . Door de minzame ha,udelwijze dezes mans
bemoedigd, en vernemende, dat hare wreede voedflerouders
ontweken waren, verhaalde bet meisje menige bier gepleegde
gruweldaad, en wees ook in een' hoek des huizes eene
bijt in bet Peipus-meer nan, waarin de vermoorden, om alle
verdenking ce verwijderen, geworpen werden . Zij maa)fte
zich zelve als de ongelukkige dochter eens zoodanigen ver .
moorden bekend, en trof de barren van alle aanwezigen door
bare onfchuld en tranen . Vol hoop , liefde en dankbaarheid
bechtte zij zich nu aan haren aanftaanden verzorger .
De voerlieden broken, tot waarfchuwing voor volgende
reizigers, dit moordhol tot den grond toe of ; bet lijk werd
aan de burgerlijke overheid der naaste plaats overgeleverd,
benevens een naauwkeurig fchrifcelijk verhaal der gebeele ge .
beurtenis, door den reiziger opge(teld . Hij liet ook bet
kind, zijne redfler, aldaar tot no zijne terugk .omst van Nar.
wa, alswanneer hij haar mede buiswaarts nam, zich barer
met der dead aantrok, en haar eene goede opvoeding liet geveu . Het gevoel van erkentelijkheid jegens dit meisje ont .
week noolt zijnen boezem . En toen hij naderhand haar f eet.
de
ook de aanleg tot eene goede huisvrouw reeds vroegtijdig
bij haar ontwikkelde, zoo koos hij haar tot de gezellin zijns
]evens .
Dankbaarheid, liefde en wederkeerige hoogachting ziju de
grondzuilen van bun huisfelijk geluk ; en zij vervgilen ieder,
die hen kent, met verbaziag omtrent de wegen, longs welke
de Voorzienigheid fomtijds de menfchen tot elkander brengt .
Met de hartelijkfte deelneming in bet geluk dier, op zulk eene
zeld.
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zeldzamee wijzevrbond,chtge n odrpegn
ten dank voor bet vriendfchappelijk onthaat, bij hen geno .
ten, verliet ik des anderen daags deze gastvrije woning ; weldra wenkten mij de torens van Lijjiands vriendelijke hoofd.
fiad, van welke 1k zoo langen tijd verwijderd was geweest .

MICHAEL ANGELO.

M

ICHAEL ANGEL O was de lieveting van Paus J U L I U S
II, die, in weerwil van zijn driftig en heerschzuchtig gemoed , de edete, onafhankelijke ziel van den kunflennar to
fchatten wist. Doch B R A M A NT E vond middel, hem bij
den Paus to benadeelen . J U L I U S had M ICH A8 L bevolen,
om, zoo dikwijls hij geld noodig had tot de hem opgedragene vervaardiging van 's Paufen grafteeken, zich onmiddel .
lijk tot hem to wenden . Toen nu eenige blokken Carrarisch
marmer op den Tiber waren aangeltomen, liet MICHAEL de ,
zelve op de St . Pieters-plaats brengen, en ging naar hec
Vatikaan, om bet benoodigde geld of to halen . Men zeide
hem, dat Zijne Heiligheid niet to fpreken was . Iiij berustte
daarin voor ditmaal ; doch, na eenige dagen, ging hij weder
near bet Vatikaan. In de voorzaal, echter, trad hens een
bediende in den weg, die hem zeide, dat bij niet binnen
konde gelaten worden . Ben Bisfchop , daarbij tegenwtordig,
vroeg den man, of hij wel wilt, wien hij voorhad? ,, Zeer
wel," was bet antwoord ; „ doch ik doe, wat mij bevolen
is ." - „ En gij," hernam in I C H A e L, „ zeg gij aan den
Paus, dat, als hij mij voortaan iets to zeggen heeft, hij mij
dan kan laten afhalen ." Daarop ging hij naar huis, beval
twee bedienden, welke zijn geheele gevolg uitmaakten, al
zijn huisraad to verkoopen, lleeg to paard, en reed nog lien
zelfden avond tot aan Poggibonzi ; een dorp, over de grenzen van den Kerkelijken Staat, eenige mijlen van Florence.
Na eenige minuten ziet hij vijf postboden van den Pans aankomen, met het bevel, hem, gocdicbiks of met geweld, re .
rug to voeren, waar zij hem ook vinden mogten . ANGEL O
verzekert hun, dat hij hen alien zal laten oml engen, ingevalle zij niet dadelijk zonder hem weder terugkeeren . Thans
beproefden zij bet, hem door bidden to bewegen ; en, toen
ook

438

1MICHAeL ANGELO .

out dit niet bielp, hieldeu zij zich tevreden met bet ver
zoek, dot hij den brief des Paufen, dien zij hem moesten
overhandigen, wilde beantwoorden, en wel geplaatsceekend
uit Florence, opdat de H . Vader gelooven wogte,dot bet bun
onmogelijk ware geweest, hem, tegen dank, tereg to voo .
ren. M I CH A eL gaf dezen lieden op dit punt genoegen,
en, welgewapend, vervolgde hij zijnen weg . Naauwelijks
to Florence nangekomen, ontving de Confalonier een zeer
dreigend brevet van den Pons ; doch S O D E R I N I zag hem
met blijdfchap in Florence terug, een overgroot belong er in
ilellende, dot hij de befchildering van de raadzaal, naar zijne
beroemde reekeningen, voltooide . M I c II A e L gal aan dit
heerlijk gewrochc de grootftevolkomenheid . Intusfchen kwam
een tweede, en fpoedig danrop een derde brevet . S O D E R IN I ontbood M I C H A e L bij zich. „ Gij hebt ten unzien
van den Paus gehandeld," zeide hij, „ zoo als geen )toning
van Frankrijk bet zou durven onderneiuen ; wij wilien met
den Pans, om uwencwil, niet in oorlog geraken ; maalt u dus
tot de afreize gereed ." Daarop was M I C H A t L A N GEL 0
bedacht, zich naar den Keizer van Turkije to begeven . Deze
Vorst, bet optwerp gevormd hebbende , eene brug van ILon,
flantinopel tot Pera to leggen, had, door een' Franciskaner
monnik, hem fchirterende aanbiedingen laten doen . S o D zRINI gaf zich alle moeice, om hem in Italic to houden ;
hem vooraellende, dot hij to Konjlantinopel een nog veei er.
ger despotisme ondervinden zou, dan to Rome, en dot hij
hem, ingevalle hij voor zijne perfoonlijke zekerheid beducht
mogte zijn, de waardigheid van Afgezent der Republiek verfcbaffen wilde. Inmiddels behaaide de Pans, die krijg voer.
de, gewigtige voordeelen ; Bologna gaf zich son hem over ;
en hij kwam zelf aldaar, om zijne vreugde wegens de ver .
overing eener zoo groote ftad to betoonen . Dit voorval gaf
M I CH A eL AN G E L O den moed, om hem to naderen . Hid
kwam to Bologna, en, in de hoofdkerk ter misfe zijnde,
werd bij door dezelfde boden, die hij, eenige maanden to
voren, zoo ruwelijk had afgewezen, aangeliouden . Zij £praken hem beleefdelijk nan ; doch voerden bem niettemin near
bet paleis, waar de Paus zijnen intrek genomen bad, en op
dien flood juist aan den maaltijd zat . Zoodra j u L I u s hem
zag, riep bij hem zeer toornig toe : „ Gijbadc one
booren to komen, en wacht tot wij biJ u koment" Ma<crlA-
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ca A a L A M G E L o knielde, en bad om vergeving . „ Mija
rAisfip ontflond niet nit flechtheid," zeide hij, „ maar Hit
groote mismoedigheid . Ik kon de behandeling, welke alit is
bet paleis Uwer Heiligheid wedervoer, niet dulden ." J u.
L I U S , zonder to antwoorden , verzonk in nadenken en was
bewogen, totdat een Bisfchop, die door den Kardinaal so .
D E It I N I, broeder des Confaloniers , om de verzoening to
bewerken, was afgezonden, bet woord nam , zeggende tegen
den Pans :„ M I C H A e L ANGEL o heeft door onwetendheid
gefeild ; olle kunilenaars, zoodra zij buiten hunne werkplsats
zijn, begaan dergelijke fouten ." Woedend fprong J U L I v s
op, en bragt hem, met zijnen flaf, eenen flag in den nek
toe, zeggende : „ Gij befchimpt hem, zoo als wij zelve
hem niet befchimpen! Gij zijt een weetnieti Uit mijne oogen i" En toen de bedremmelde Prelsat Met gezind fcheen
oar henen to gain, dreven hem de dienaren met vuistfiagen
voort. De toorn van J U L t v s uitgewoed hebbende, gaf hij
M I C II A E L zijnen zegen, deed hem nader treden, en gebood
hem, Bologna Met to verlaten, zonder 'zijne bevelen of to
wachten . Weinige dagen daarna liet hij M I C H Ae L roepen,
en zeide hem : „ Ik beveel u, mijne beeldtenis to vervaardi .
gen : bet moet een kolosfaal flandbeeld zijn, hetwdik gij llellen zult op de poort van St. Petronius ."
Tegelijk wees hij
hem, to then einde, de fom van duizend dukaten tan.
Nadat MICR APL A N G E L O, nOg vddr de Paus Bologna
verliet, bet model in klei vervaardigd had, kwam J U LIU S
in zijne werkplaats . De werkmeester verzocht hem , to be.
palen, wit hij hem in zijne linkerhand geven zou ; een boek
of zoo iets? - „ Een boek?" hernam de Paus ; ,, voor den
D . een zwaard ! Ik verfia mij Wet op boeken . Maar zeg
mij," voer J U L I U S fpottend voort , de aouding van den
regterarm, die zeer befisfend was, bedoelende, ,, geeft rw
flandbeeld den vloek of den zegen?" - „ Her bedreigt dit
olk," antwoordde de kunftenaar, ,, ingevalle bet zich niet
wijsfelijk gedraagt."
M I C H A E L A N G E L O arbeidde zestien maanden son dit
ilandbeeld, hetwelk driemaal maer dan levensgrootwas ; dock
bet olk gedroeg zich niet wijsfelijk, want, nadat bet des
Paufen aanhang verdreven had, nam bet de vrijheid, bet
ilandbeeld to verbreken : alleen bet hoofd mogt der woede
ontgaan ; men vertoonde bet nag na verioop sonar eeu ' ; bet
woog
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g zes honderd pond .
Het gedenkfluk had vijf duizend
woog
dukaten gekost . 'De Hertog A L P B o N s u s van Ferra,'a kocht
bet metaal , en lief er fchoone kanonnen van gieten, die
bij de Julianen noemde, terwiji bij bet hoofd in zijn Mufeum eene plaats gaf.

DE MOEDER EN BET KIND .

M oeder! met een hart zoo gloeijend,
Wichtjef als 't lenteroosje bloeijend,
Waar beftaat een band zoo clerk,
Als die u verbindt vbbr 't leven ?
Gij, Natuur! hebt hem geweven ;
Liefde! 't is uw fchoonfte werk .

Dan, als 't vruchtje, nog verborgen,
Wacht op 't wekken van zijn' morgen,
Moeder! leeft bet van uw bloed ;
En, de wereld ingetreden,

Koestert gij de zwakke leden ;
Is 't uw melk .air, die bet voedt .
Om den clam van eik of linden
Kan geen klijf zoo vast zich winden,
Als bet kind zich om u klemt ;
Aan uw' boezem rust zijn koontje,
En daar words bet eerfle toontje,
Op de fnaren, die gij femt .

Komt de zoete flaap hem flreelen,
Sluit hij , na 't verrukkend fpelen,
Zachtkens bet zijne oogledn digs ;
Moog' dan ook de nacht genaken,
't Moederhart blijft hem bewaken ;
't Moederoog hehoeft geen licht .

Elk geluid doer 't harre bonzen :
't Mugje mag niet flrafloos gonzen ;
't Vlerkjes .reppen zelfs wekt 1 aar ;
En in 't fchier onmerkbaar luchtje,
En in 't fluistren van een zue-htje
Hoort zij 't naderend gevaar.

Ziet
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Ziet zij lip en koon verbleeken,
't Lachjen uit bet oog geweken,
Voelt zij op de ontvleeschte wang
't Vuur der koorts zijn krachten rooven :
Help, o Vader van hierboven l
't Valt bet moederhart to bang .
Als, nog waggelend en zoetjes,
't Struiklend kind zijn teedre voetjes
Op het pad des levees waagt,
Leidt haar hand bij elke fchrede,
Gaat haar zorg beftendig mede,
Hoedt zij, als hem Teed belaagt .
Speelt de kracht nu door zijn fpieren,
o ! Zij weet deia band to vieren,
En verwijdt allengs zijn' kring :
Maar, wat jaren hij moog' tellen,
't Moederhart blijft hem verzelleu ;
't Klopt deeds voor den lieveling .
Moeder! mogt hem ftorm beloopen,
Altijd zijn uwe armen open,
Waar gij 't bitterst Iced verzacht .
o! Wat doornen dan ook fleken,
Spoedig is de pijn geweken
Want uw troost heeft tooverkracht .
Moog' fortuin ook bloemen ftrooijen,
Alles vrolijk voor hem tooijen ;
Voelc hij nimmer aardfchen drult :
Honigbeken mogen vlieten ,
Aan uw borst komt hij genieten ;
Daar eerst fmaakt hij zijn geluk .
Weet de min ziju hart to ontvonken :
In den arm der ga gezonken,
Schoon zij hem ook roosjes baar';
Warme liefde moog' hem ftreelen,
Met de moeder moet zij deelen
Want dat hart klopt ook voor haar .
IUNGELW . I$20. NO . 9.
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Ja, de hen zorgt voor haar kieken ;
't Voglenheer, met zachte wieken,
Dekc bet jong in 't donzig nest :
Dan, zij laten 't zorgen varen,

Weet bet eerfte zeif to garen,
Zweeft bet laatfle in 't luchtgewest .
Mar die band verduurt de jaren ;

Lijdt niet door 't geweld der baren,
Als de florm der rampen woedt ;
Breekt niet bij bet treurig fcheiden ;
Vaart tea hemel op met beiden ;
Blijfc een onverganklijk zoet .

II . VAN LOOHEM.

1820 .

RANGERS . TROOST .

Als des jonglings gloeijend harce
Zich ontboezemt in een lied,

En zijn vreugden en zijn fmarte
In gezangen overgiet ;

Kalmer mag de traan dan vlieren,
Hier om ramp en lot gefchreid,
En ziju minfle vreugdgenieten
Wordt verboogd tot zaligheld .

Wellust is 't, de lier to fnaren
Slechts voor God en zich alleen,
Zorgloos wie er lauwerblaren
Slingere om zijn flapen been ;

't Lied is uit bet hart gevioten,
En in 't harte keerc bet wear ;
't Bedelt om geen gunst der grooten,
Recenfenten-lof nosh eer .

Wang dan in 't gedruisch van 't leven
Nooit bet diepgevoelde lied,
Waar de nijd aan 't woord blijft kleveu
En op duel noch harce

ziet ;
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Waar bet vaak, een feel der winden,
In de dunne lucht verklinkt,
En geen' enklen vriend kan vinden,
Wien een traan in de oogen blinks .
Mar eischt bij bet onheils-loeijen
's Naasten leed uw hulp en troost,
Last dan vrij uw zangen vloeijen,
Schoon go roem noch lauwer oogst .
Dan, door 'c edelst doel gedreven,
Wacht gij kalm uw vonnis af ;
Andren mogen beter geven,
Ook go gaaft, was God u gaf.
Moogt gij dan den' traan flechts droogen,
Heelt gij flechts gene enkle wond,
Schooner blinkt u dit in de oogen ,
Dan de roem van 't wereldrond .
Stil aan d' eigen' haard gezeten,
Als de kreet des tasters ftijgt,
Vindc ge 't loon in uw geweten ;
Medelijdend laths ge, en - zwijgt.

9 Jnnij,

1820 .

no
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DE MAARSCHALIt VAN VILLARS EN DE ADVOCAAT .

De Maarfchalk

VAN V I L L A R S wilde zich eens van de ka .
mer eens Advocaats, met name T H I E R R I, aan de zaal van
den Krijgsraad flootende, met geweld meester maken . De
Advocaat leverde bij den Hertog-Regent bet navolgende verzoekfchrift in : „ De Advocaat T H I E R R I geeft met verfchul.
digden eerbied to kennen : dat de Heer Maarfchalk V A N V I LL ARS, geene vijanden meer to flaan, of eenigen vrede meer
to fluiten hebbende, thane de kamer eens armen Adv -ocaats
belegert . Ho verbeeldt zich , dat de piaats bij de eerie op.
eifching zich zal overgeven ; maar Suppliant heeft vast beflo.
ten, vooraf bet grof gefchut of to wachten, betwelk onder
de bevelen van uwe K . H . itaat . Hetwelk doende," enz .
De Hertog zond deze aanklagt aan den Maarfchalk, en deze, dezelve gelezen hebbende, zeide : ,, Ja, ja, Inij blijft
niets over, dan bet beleg op to heffen . Het is evenwel
voor de eerile mast in mijn ganCche leven!"
DE
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DE FRANSCHF. AKAMWSTEN,

DE FRANSCHE AKADEMISTEN DOOR EENEN GRREGTSBIENAAR
VERKLOEKT.

V olgenszijnen
de gewoonlijk aangenomene meening, heeft Mont.
naam ontleend van eenen tempel, dies de Ro
fnartre
.
meinen eertijds aldaar aan hRnnen God MARS gewijd badden .
S A U V A L verzekert, op den 24 Mei 1657, bij de inwijding
eener Abdisfe, Madame D E GUISE, overblij ffels eens tem .
pels in den tuin der proostdij ce hebben gezien . Ook be.
weert men, dat aldaar, op bet einde der zestiende eeuw,
op fommige plaatfgn, fteenen van eenen tempel van MARS
gelegen hebben, en wet bijzonderlijk eene zoo groote
en vaste terms, dat H E N D R I K IV, bij de belegering van
Parijs, zich daarvan bediende, orn zijn gefchut to rigten . In
bet jaar 1779 werden er uitgravingen gedaan tusfchen Belle .
ville en Montmartre . Men vond eenen fteen, then men waardig keurde door de leden der 11cademie des Sciences onder.
zocht to word o n. De letters van bet opfchrift flonden in de
volgende orde :
I
C
I
L
C
E

H
M

I
N
D
E
S A N
E S
De Akademisten bevonden zich in de grootfle verlegenheid .
Maar, wie kon bet denken? de geregtsdienaar of bode van
Montmartre was alleen in ftaat, dit opfchrift to verklaren,
en dat wet op deze wijze : ICI LE CHEMIN DES ANES (bier is
de weg der ezels) En inderdaad, deze ieeen diende ten teeken voor de arbeiders, om langs dezen weg nit de fteengroef
met hunne ezels het gips to halen .

O

ZONDERLING EERBEWIJS AAN EENEN DICHTER.

nder de eerevruchten, welke de groote H A L L E R van alle
kanten voor zijne treffelijke gedichten inoogstte, was voorzeker de zeldzaainlle die, welke hij van Vorst R a D Z I V I L,
Bevelhebber der Poolfche troepen, ontving . Deze Vorst, namelijk, wist zijne voldoening niet beter nit to drukken, dan
door den Dichter bet patent van Generaal-Majoor bij zijn
leger toe to fchikken !

ME NG E L TAE R K
REDEVOERING, OVER DEN INVLOED VAN 'S MEN .
SCHEN ZEDELIJKHEID OP DE VERLICHTING
VAN ZIJNEN GEEST.

Door
Mr.

E

A . SIEWERTSZ VAN REESEMA,
Advocaat to Rotterdam (*) .

r is welligt geen onderwerp , hetwelk zoo dikwijls
is behandeld, en nog telkens bij herhaling in allerhan.
de formen zoo ntenigmaal wordt voorgedragen , als bet
betoog, dat de beoefening der fraaije kunften en wetenfchappen geenen nadeeligen , maar in tegendeel eenen
allezins voordeeligen invloed heeft op de zedelijke vorming der menfchen . l\'lisfchien is bet niet to veel ge .
zegd, dat, federt de welfprekende R o 6 s s E A u, door
eene ijdele eerzucht gedreven, eens het tegendeel be .
weerd heeft , al de gehoorzalen van alle letterminnende
en zedelievende maatfchappijen ter wereld bij herhaling
van de redenen zijner beftrijderen hebben we&rgalmd ;
ja, er zal wel bijna geen redenaar gevonden worden,
die niet eenmaal, regtftreeks of van ter zijde , dezen toets
heeft aangeraakt ; en ik zou durven verzekeren , dat,
zoo ik u , mijne hoorders ! thans met dit onderwerp
wilde bezig houden, ieder uwer mij zoude kunnen toeroepen, dat hij van de zaak vblkomen overtuigd is, en
mij gaarne bet reeds honderdmaal gehoorde betoog wit
kw jtfchelden .
Vertrouwt dan ook vrij, M . H . ! dat ik mij thans
aan deze proeve niet zal wagen, en geenen kamp aan .
van(*) Uitgefproken in de Rotterdarnfche Afdeeling der Maatfchappij : Tot Nut van 't 41gemeen,
MENGELW . Is2Q . N0 . 10 .
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vangen, welke inderdaad, door bet ontbreken van tegenftanders, overbodig ggeworden is . En waar zoude
hij dit ook meer zijn dan bij u, welker vereeniging zelve op de overtuiging gegrond is,dat de befchaving van
veriland en fmaak de zekerfte leidsvrouw is op den weg
der deugd, en welker pogingen ter verfpreiding van
ware verlichting de ondubbelainnige bewijzen zijn van
deze overtuiging ?
Maar bet verband, dat aldus tusfchen de verlichting
van den geest en de zedelijke vorming der menfchen beftaat, heeft nog eene andere zijde, welke niet alleen
minder in bet oog valt , maar misfchien wel voor velen
een geheel nieuw voorwerp ter befchouwing oplevert .
Bijaldien, namelijk, die verlichting zulk eenen merkeJijken invloed kan hebben ter bevordering der deugd,
gelijk wij aannemen, zoo geeft een dieper inzien van
dat verband ons aanleiding om to vragen , of, daaren.
tegen, de deugd, de zedelijkheid der menfchen ook we .
derkeerig eenen merkbaren invloed hebbe op de verlich .
ting van hunnen geest? of bet nuttig, ja of bet noodig zij, een goed, een braaf mensch to wezen,ow een
verlicht mensch, een uitftekend kunflenaar, een uitne .
mend geleerde to kunnen zijn? En terwijl velen uwer reeds,
op bet bloote hooren dezer vraag, bij zich zelve beflisfen, dat bet misfchien nuttig moge wezen, maar Loch
zeker niet noodig is, zoo wit ik gaarne bekennen, dat
ik een ftellig en uitgewerkt betoog van die noodwendigheid nog nimmer' heb aangetroffen . Maar, even als een
itraal, die plotfeling bet duistere zwerk verlicht, vond
ik echter meermalen de felling dezer noodwendigheid in
de gefchriften der wijzen . Mannen, die bekend waren
met al de vermogens des menfchen, en met al de wijsheid der wereld, hebben ons dezelve toegeroepen, in
die oogenblikken, waarin zij vol waren van de hoogfte
bewondering der geestbefchaving . Wilt gij daarvan,
tilt vele , een enkel voorbeeld ter uwer overtuiging? C Ic F R o, dat hoofdfieraad der wijsbegeerte en der welfprekendheid, zeif toegerust met at de fchatten van vernuft
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nuft en geleerdheid, zou in de verdediging van L . C A Rbet woord voeren na den beroem .
den P O M P E J U S . Dit gaf hem aanleiding, om van de .
zen to gewagen : ,, Hoe treffend, o regters ! " .zeide hij,
„ hoe treffend de welfprekendheid van P o M P E J U S is
• door hare waardigheid , hoe vermogend door hare
• kracht , hoe wegflepend door haren overvloed , dit is
„ gisteren, niet door de ftilzwijgende getuigenis van
• uwen geroerden geest, maar door uwe onwillekeu .
„ rige dock blijkbare bewondering geopenbaard . Nim„ mer ook heb ik iets gehoord, dat met meer fcherp .
• zinnigheid gezegd is van bet regt, met meer fchran .
• d erheid voorgedragen nit voorbeelden, met meer we• tenfchap van volksverbonden , met fchitterender oor.
• deel van oorlogen, met meer waardigheid van bet
• gemeenebest, niets met meer zedigheid van zich zel• ven, met meer flerlijkheid van de zaak, van de mis• daad . Zoodat ," this volgt hij den vloed zijner be .
wondering, , zoodat bet voorwaar bij mij als waarach„ tig geldt, hetgene door fommige beoefenaren der let• eren en ftudien gezegd , maar door velen niet geloofd
• is, dat hij, wiens ziel van alle deugden vervuld is,
• ook daardoor gemakkelijk volvoeren kan alles , wat
• zijn geest zich voorftelt ."
Oordeelde dus ten van de blinkendfte vernuften der
oudheid over bet nuttige, ik zal u wegens bet noodige
alleen bepalen tot onzen beroemden W Y T T E N B A C H,
welligt den geleerdften onzer tijdgenooten, en die met
deze geleerdheid eenen fmaak voor bet fchoone vereenigt, welke hem onder de fraaije geesten eene eerfte
plaats bekleeden doet . Toen deze , in zijne lofrede op
den uitmunrenden IL U H N K E N I U s, dat gedenkteeken
van welfprekendheid f'ichtte, hetwelk beide heeds onvergetelijk maken zal , en hij daarbij de bewondering
van deszelfs den--den paarde aan die van deszelfs geest ;
toen riep ook hij , weggefleept door de fchoonheid dier
zamenfmelting, en als door eene hoogere ftemming geleid, in vervoering uit : „ Voorwaar, zoo is bet ook,
11 h 2
„ dat
!. E L I U S B A L B U S
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• dat niemand , dan een braaf mensch , een waarach• tig geleerde zijn kan ! "

Zoo er lets waar is, M . H . ! in de uitfpraken dew
zer waarlijk groote mannen , dan kan bet nitt anders
zijn, of die waarheid moet eene aanfporing worden ter
vereering en betrachting der deugd, vooral bij diegeue, welke onverfchlllig zijn omtrent hare eigene fchoon .
heid en waardigheid, maar hot hoogfte belang (tellen in .
de verfiering van den geest en de verfijning van den
fmaak voor bet fchoone : zij moet een licht doen op .
gaan voor die ftelfels van opvoeding, bij welke men
alles laat beftaan in de opvulling van bet hoofd, zonder eenige dadelijke waarneming en leiding van de roerfelen des harten . Zij moet de overeenftemming van bet
ware en bet goede en bet fchoone voltooljen, en, b4
de bewondering van de harmonie tusfchen onzen aan •
leg en onze beftemming, tevens onze liefde tot de deugd
verhoogen, onzen eerbied voor den Schepper van hemel en aarde vermeerderen .
Uit dit oogpunt wensch ik thans met u over dit on .
derwerp to fpreken ; niet omdat ik de opgegevene ftel
ling in iederen zin tot de mijne make, maar omdat zij.g
mij toefchijnt zoo naauw verwant to zijn aan vele voor
ons hart en oordeel belangrijke waarheden , en van foul..,
mige zijden zich zoo aan to bevelen, dat ik meende
daarin genoegzame floffe to vinden, om to zamen een
uur van genoegelijk onderhoud door to brengen . Op dezen grond hoop ik op uwe toegevende aandacht to mo .
gen rekenen .
Laat mij daartoe de flelling eerst een weinig ophelde .
ren, en dan dezelve aan uw oordeel mogen toetfen .
Wanneer men in de opgegevene (telling van zedelijk,.
held of braafheid des menfchen fpreekt , dan, mijne hoor .
ders ! fpreekt men geenszins van volmaaktheid . Deze
is niemands deel onder de zonne ; en bet laat zich dan
ook reeds van voren verflaan , dat , indien gij mij, uit
de ge1'chiedenis of nit uwe eigene ondervinding, foms
eenigen wildet aanwijzen, die den naam van geleerden,
van
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van kunftenaren of van fraaije geesten dragen, en ech .
tdr niet volmaakt zijn , ik u deze geheele bew1jsreden
kan toe,geven , zonder dat gii daarom iets in bet minfte
gevorderd ztjt . Do menfchelijke natuur brengt hare eigene zwakheden met zich ; de hartstogten en zinnellike
begeerten kunnen zich boven de rede verhefien ; de wil
zelfs kan feilen en bezwijken ; en de mensch, wien zijne rede en vrijheid gegeven zijn, om over die zwakheden en hartstogten en begeerten to waken, kan voor
dat feilen en bezwijken verantwoordelijk zijn voor den
regter(toel der onbevlekte heiligheid, zonder dat wij
nmenfchen daarom nog kunnen of mogen befluiten, de .
zen medemensch geheel van de rij der goede, der brave menfchen nit to fluiten .
Een braaf mensch is, in de oogen des wijzen, hij,
die God vereert, bet goede bemint, bet kwade haat,
zijne medemenl'chen liefheeft, en wiens wil zich door .
gaande bepaalt , om to Ilreven naar eene hoogere vol .
maaktheid en reinheid van zeden . Geene overlegde boosheid bevlekt zijn geweten ; hij verheugt zich niet in bet
liiden der onfchuld ; hii is niet nit op bet vermogen of
op de ecr ziins naasten, maar op hetgene goed en lie .
felijk is en Wel luidt ; zijne misftappen en afdwalingen
zijn hem feed, en wekken in hem een levendig berouw ;
zijne oogen zoeken, wat edel en fchoon is ; zijn geest
breidt zich uit tot het doel zijner beftemming ; zijne
band doet, wat zij vindt to doen . In een woord, bet
zedelijk gevoel is in hem levendig en werkzaam .
Niemand, vertrouw ik, offchoon hij zich voor braaf
houde, zal weigeren, deze bepaling der onvoltnaaktheid op zich toe to pasfen . En zoude bij dan, bij bet
opmerken dier onvolmaaktheid in eenen anderen, bet
vonnis der uitwerping uitfpreken? Dat ware niet naar
de wet der liefde ; dat ware tevens (lrijdig met hetgene
door een gezond oordeel words voorgefchreven .
Er zijn toch twee zaken , die volftrektelijk'van elkan .
der moeten onderfcheiden worden, en welker verwar .
ring maar al to veel aanleiding tot misverftand geeft ;
H b 3
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namelijk, bet voorfchrift der zedeleer wegens ons etgen gedrag, en bet voorfchrift van dezelve wegens de
beoordeeling van den naasten . Niemand, wien de deugd
beilig is , heeft nog immer de feilbaarheid des menfchen
vaorge(teld als een deel der zedeleer , als eene verfchoo.
nende bijdrage tot de regelen onzes wandels, als een
verzachtend bijvoegfel op de geftrengheid dier wet, wets
ke zich in ons geweten hooren doet, en Karen hooges
ren weerklank vindt in hetgene gefchreven ftaat : geene
menfchelijke redenering is in ftaat, de verantwoorde .
lijkheid weg to nemen, welke kleeft op de min(te afwijking van hetgene door rede en godsdienst bevolen wordt
die verantwoordelijkheid is den menfchen onuitwisch.
baar, en alleen de hand der hoogfte Liefde kan bare
fporen wegnemen . Maar daarom mag de mensch, in
de beQordeeling zijns naasten, van wien hij niets dan
de uiterlijke daden ziet, en in wins boezem hij niet
kan indringen ; daarom mag bij, zelfs bij eene erkende
zekerheid van begane, foms van herhaalde , afwijkingen,
niet tot eene volftrekte afwezigheid of werkeloosheid
van cen waarachtig zedelijk gevoel befluiten . Groot is
de Move tusfchen volmaaktheid en onzedelijkheid : de
beste mensch is hij, die zich bet minst nabij de laatfte
bevindt, en in wien bet levendigst verlangen naar de
eerfte werkzaam is .
Ben levendig en werkzaam zedelijk gevoel, onbevlekt
van opzettelijke boosheid, zietdaar dan hetgene door
de opgegevene ftelling als nuttig, ja noodig words ge .
acht, om zich met vrucht to kunnen bevinden in de
velden van fmaak, verlichting en geleerdheid .
Gelooft niet, M . H . ! dat dit vereischte van weinig
beduidenis z1j . Ben levendig en werkzaam zedelijk ge .
voel, wet to onderfcheiden van eene bloote afwezigbeid van opzettelijke boosheid, een levendig en werk •
zaam zedelijk gevoel, aan die afwezigheid verbonden,
is bet kenmerk van eene hoogere zielsverheffing, dan
welke aan bet gros der menfchen gemeen is . Dat levendig en werkzaam gevoel , toch , is geenszins bet deel
der
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der onverfchilligen , die , zonder onzedelijk to ziin , ech.
ter in de bevordering van bet goede geen dadelijk belang
flellen, of daartoe hunne pogingen aanwenden ; bet is
bet niet van die ligtvaardigen, bij welke de belangen van
godsdienst en deugd , zoo niet op lageren , althans op
geenen hoogeren trap geplaatst zijn, dan de belangen
der wereldfche eigenbaat of eerzucht of zinnelijke veri
ftrooijing ; nog minder is bet dat van hen, die, als verbonden aan bet ftof, niet dan toevallig en als door
nooddwang gedreven worden,om aandachtig to zijn op
bet hoogere en bet oneindige . Neen, een levendig en
werkzaam zedelijk gevoel is als eene vlam , die bet binIten{te doorgloeit, en al de vermogens en uitzigten des
menfchen bezielt : wat zijne oogen mogen ontmoe .
ten, wat zijn verftand moge opvangen en omvatten,
wat zijn geest moge bereiken, plat gevoel doet hem,
bij alle andere waarnemingen, ook boven ailes die zijde
opmerken, volgens welke bet befchouwde Gf een bewijs
is van de fchoonheid der deugd, of voedfel geeft aan
bet geloof in zedelijkheid en godsdienst, Gf eene uitbreiding aanwijst van hare zegepraal , Gf eene beloo .
ning en verheffing vooripelt van hare volkomenheid .
Geloof en hoop en liefde zijn de grondtoonen van dat
gevoel, en hunne overeenftemming verheft hetzelve bo .
ven de grenzen van bet itof, en geleidt bet naar bet
oneindige van bet ware en bet fchoone . - Zietdaar, hoe
de wijzen zich den braven mensch voorftelden, niet onfeilbaar, maar echter van zulk een levendig en werkzaam zedelijk gevoel doordrongen en bezield .
Is dat gevoel nu noodig, om uit to munten in bet
gebied der fchoone kunflen en wetenfcbappen ? Dat
ftelden zij, mijne hoorders! dat wordt door velen, die
met ernst de verlichting bevorderen, geloofd, en door
lien op vele vakken van fmaak en geleerdheid in bet bijzonder toegepast . Zoo is bet in veler niond, dat alleen
bet hart den welfprekenden vormt : zoo worden de onbaatzuchtigheid, de losheid omtrent wereldfche belangen, de ruimte van geest, welke veelal in de fchoonekun .
H h 4
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kunftenaren en geleerden wordt opgemerkt, als zoo vele bewijzen aangehaald : zoo worden zelfs wel eens de
zwakheden vergoelijkt van fommige kunltenaren en ge .
letterden, die , door eene to geringe beperking van de
levendigheid hunner zintuigen, zich laten wegUepen tdt
cene laakbare losheid ; die door het zinnelijke hunner
kunst wordt opgewekt .
Het zoude de ruimte des tijds, dien uwe aandacht
mij vergunt, verre overfchrijden, G . H.! indien ik dit
alles in deszelfs bijzonderheden wilde ontwikkelen ; maar
behalve dat ik geenen lust mag hebben, om uw gedulci
op de proef to ilellen, zoo zoude alles, wat ik v66r of
tegen voorbeelden , welke aan dezen of genen kant zouden ktmnen worden bijgebragt, zeggen zoude, inderdaad onnut zijn . Voorbeelden kunnen bier niet be{lisfen, omdat niemand de waarachtige innerlijke gelteldbeid van eenen anderen kan beoordeelen, of in ftaat
is, om midden door den fluijer, dien vele bijkomende
-oorzaken op dezelve werpen kunnen, door to dringen .
Daarom vooral zullen wij ons nu alleen bepalen, om
de zaak in het algemeen en van voren to beoordeelen ;
en wanneer wij door die beoordeeling geleid worden tot
de overtuiging, dat een levendig en werkzaam zedelijk
gevoel voor den fchoone-kunftenaar en geleerde niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk is , om vruchtbaar
to zijn in arbeid des geestes , dan zal daardoor genoeg •
zame zekerheid gegeven zijn, om op to bouwen, en
ons zelve, in eigen gedrag en leiding van anderen , naar
to rigten .
.Het is mij niet to doen, M . H . ! om met eene
fpitsvondige redenering eene wonderfpreuk to verdedi .
gen, maar om u, zoo veel mogelijk, met eenige, niet
geheel onnutte, wwarheden to onderhouden ; en daar .
om zal ik u dan al dadelijk, nu wij ons op deze hoogte
bevinden, toeftemmen, dat mij de opgegevene itelling
geenszins voorkomt in elken zin waar to zijn . Er is
een groot deel van ons weten, bij hetwelk bet tamelijk
onverfchillig is, of wij zedelijk goed of fleclit zijn, en
waar-
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waarin onze vorderingen geenszins van de zedelijke ver .
beffing oozes gemoeds kunnen afhangen . Dit is althans
zeker bet geval bij al die kennis, welke volitrektelijk
het werk is der bloot zintnigelijke opmerking, der
redekunst en des geheugens, zoo als de taalkunde, de
meetkunst, zelfs de iterre- en natuurkunde . Want,
offchoon deze van hare zijde den grootllen invloed kunnen hebben op de verhooging van bet zedelijk en gods .
dienftig gevoel, door den kring onzer denkbeelden uit
to breiden, en ons tot de vurigfle erkentenis van eenen
almagtigen en heitigen Schepper en Onderhouder van
alles to verheffen, en offchoon zij dus hoogstzedelijke
vruchten ten gevolge kunnen hebben, zij behoeven bet
zedelijk gevoel zeker niet dadeliik als oorzaak of als voedfel ter vordering . Voor zoo ver nu bet weten, of de
geleerdheid , zich alleen tot haar bepalen moge, zonder
van dezelve eenige toepasfing op andere betrekkingen
to waken, zoo zoude die geleerdheid onbegrijpelijk groot
kunnen zijn, zonder dat daartoe een levendig en werkzaam zedelijk gevoel vereischt werd , of aan dezelve
zou kunnen toegefchreven worden . In eenen volftrekten zin gaat dus de flelling zeker niet door .
Maar er is een andere, en fchoon dan betrekkelijke,
echter, daar dezelve tot de hoogfle onzer belangen be .
trekking heeft, een hoogere zin, in welken alle wetenfchap kan befchouwd worden ; en bet is in dezen , dat
zij door de wijzen, die ons tot deze ftofe geleid hebben,
befchouwd is . Bij hen geldt al bet werk van zintuigelijke
opmerking, al de oefening der redekunst, al de arbeid
des geheugens , op zich zelve befchouwd, alleen als
middel der waarachtige geleerdheid, der ware weten.
fchap . Zij zijn wel voor dezelve onm is haar, en hoe
grooter zij zijn , des to uitgebreider kunnen derzelver
vruchten wezen ; maar alle kennis en wetenfchap is in
hunne oogen ijdel en onnut, en Karen naam onwaardig,
indien zij niet in betrekking ilaan tot de ontwikkeling
en oplporing van bet oogmerk der fchepping en van de
beflemring des menfchen . Tot dat doel moeten, naar
H h 5
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bunne inzigten, alle middelen worden heengeleid ; tot
die kennis uroet alles in betrekking komen ; van die
kennis moet alles deszelfs waarde ontvangen . En in
dezen zin, nu, vertoont de zaak zich, zelfs ten aan.
z ien der eigenlijke wetenfchap of geleerdheid, uit een
ander oogpunt, hetwelk ook bovendien, nit zijnen ei .
gen' card, op alles, wat de fchoone kunflen aangaat,
zijne toepasfing heeft ; in dezen zin beveelt zich de
ilelling van vele kanten aan, door hare waarheid en
belangrijkheid.
Meent gij nu, M . H .! dat deze zaak geheel vreemd
is aan dezen kring ?
Zegt gij, dat gij geene geleerden of fchoone-kunflenaars zijn noch heeten wilt , noch ook uwe kinderen
bet wilt laten worden ? Zegt gij , dat daarheen geenszins de weg leidt, dien gij voor u zelven of met anderen bewandelt , wanneer gij naar verlichting flreeft ? In •
derdaad, M . H . ! dan bedriegt gij a zelve, en gij
vreest den naam, terwijl gij de zaak zelve behoirden
wilt. Het is wet zoo, dat men geleerdheid veelal atleen die uitgebreidere kennis noemt van vele gebeurde
en gefchrevene zaken, die bijna eenen afzoncterlijken
hand in de maatfchappij vordert, om bereikt to kunnen
worden ; bet is wet zoo, dat de fchoone kunflen eene
bijzondere gave en bijzondere oefening vereifchen in
den kunflenaar, zoo hij op dezen eernaam wit aanfpraak maken ; maar bet is toch ook even wear, dat
alle geestbefchaving, zelfs van den geringften omvang,
in derzelver wezen, volkomen gelijk is met de uitgebreidfte geleerdheid, en dat zij alleen in uitgeflrektheid
van elkander verfchillen ; bet is even waar, dat de be.
fchaving van den fmaak, die gezocht wordt in de voortbrengfelen der kunnen, welke door anderen worden beoefend, van geenen anderen aard zijn kan, dan die,
welke den kunflenaar zelven bezielen moet. De minne
kennis, die gij wenscht to verkrijgen, zoo zij kennis
wezen zal, de minfle fmaak, welken gij poogt to erlangen, zoo hij fmaak zal ztjn, moet van denzelfden
clam
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ftam wezen, van welken de uitgebreidfte geleerdheid,
de hoogfte kunstfmaak wezen moet, indien zij zelve
lien naam zullen dragen . Hetzij gij begeerig zijt naat
de kennis van gebeurde zaken , die in vreemde of oude
of uwe eigene levende taal befchreven zijn , of naar
waarheden van godsdienst, zedekunde, wtjsbegeerte,
wetenfchappen, welken naam zij ook dragen mogen,
of de voldoening zoekt van uw inwendig haken naat
bet fchoone, dat u behagen doet fcheppen in de fchoone kunflen ; hetzij gij bet geenen anderen naam wilt geven, dan dat gij ftreeft naar verlichting en fthaak, --dat, wat gij begeert, is in deszelfs aard ddn met bet
weten des geleerden, met den fmaak des kunftenaars .
Alle wetenfchap , alle verlichting, alle fmaak is bij
ieder een uit kleine deelen zamen evloeid geheel ; hoe
grooter derzelver kring is , des to meer verlicht bet eene
deel bet andere, en wordt bet geheel verhoogd in waardij ; en alleen om die meerdere waardij wordt eene hooge bewondering aan die mannen toegewijd, bij welke
die kring bijna geene grenzen fchiint to hebben , en wordt
bun bii uitzondering, zelfs in hunnen naam, de fchatting dier bewondering gebragt ; maar , de kring zij groot
of klein, zij moet van bet ware en bet fchoone vervuld zijn .
Dat alles is immers zoo, M . H . ? Als gij naar verlichting fireeft, dan ftreeft gij immers naar de ware?
Begeert gij kennis, gij verlangt geene valfche, die geene kennis is? Bedoelt gij fmaak, gij tracht niet naar
wanfmaak? Gij beoogt niet die bastaardteelt, die, even
als bet klatergoud , dat bet kind vermaakt , alleen den
fchijn beefs van bet wezen? Verlangt gij uwe kinderen ..
of kweekelingen , of anderen , tot kennis of fmaak ge.
leid to zien, gij beoogt ook voor hen geene bloote vertooning, zonder innerlijke waarde? Welnu, offchoon
dan ook uw of bun Band in de maatfchappij niet opzettelijk daaraan alleen verbonden zij ; offehoon gij boven •
then eenig bijzonder beroep aankleeft, dat a bet levens .
onderhoud verfchafFen moet, en ook hen daartoe opleidt ,
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ieidt, -- in den waren zin van bet woord tracht gig
echter, door naar verlichting to ftreven , deelgenooten
to worden, en hen deelgenooten to maken, van ware
,geleerdheid, van echte kunst en wetenfchap . Maar dan
moet gij ook daarbij verzekerd zijn, dat zonder een
werkzaam en levendig zedelijk gevoel geene wezenlijke
vordering to wachten is, zoo min voor u of hen, als
voor den opzettelijken beoefenaar .
Het is toch maar zoo, M . H . !datenklfs
rots geene welige planten kan voortbrengen, offchoon
ook door de koesterende zon befchenen : even min kan een
voor bet goede onverfchillig gemoed door de ftralen van
kunst of wetenfchap worden bevrucht tot kennis der
waarheid ; zij glijden of langs bet ijskoude hart, en blij
ven zonder gevoig . Maar deze vergelijking zelve is nog
niet eens voldoende, want de zon komt op, befchijnt
de aarde, en doet in den vruchtbaren grond de levende
beginfelen der planters ontfpruiten en opwasfen ; maar
zoo gaat bet niet bij de befchaving en verlichting der
ntenfbhen. De mensch moot zelf de wetenfchap zbeken ; zij zoekt hem niet : de mensch moet het oog der
ziele openen voor den indruk van' bet fchoone : voor
den ongevoeligen bettaat er geene kunst. Ik behoef bier
geen koel betoog our to dragen ; ik kan mij op de in.
fpraak van a aller ondervinding beroepen ; en zoo hier
eenige getuigenis noodig zij, dan mope die van cenen
man u vergenoegen, die als geleerde, als wijsgeer en
als dichter evenzeer beroemd is . „ Wien geene zon
„ in bet hart verrijst," dus zeide de onvergelijkelijke
PET R A R C HA, „dien blijft bet oosten duister, al rezen
„ook tien duizend zonnen uit de kimmen ." Maar welke is
rlu die zon, die in ons b'Fnnenite moot verrijzen,M . H . !
onl, in betrekking tot het oogmerk der fchepping en
bet doel onzer beftemming, to kunnen bevrucht worden door de ftralen van wetenfchap en kunst, en in
dezen naar ons verlangen to vorderen ter verlichting
van onzen geest ? Voorivaar die zon is bet levendig en
werkzaam zedeli k gevoel, hetwelk de wijzen vereischten ,
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ten , om in kunst of wetenfchap to kunnen vruchtbaar
zijn . Dat gevoel is in ons , van de geboorte aan , eene
vlonk, door de hand der Goiheid geflagen, om ons een
licit to worden naar de eeuwigheid . Van welk een land
of van welk eene luchtfireek de menfchen zijn molten,
bet zedelijk gevoel is hun alien gegeven ; maar door de
ontwikkeling en verhooging van hetzelve wordt betook
voor alien eene lamp , die alle kennis , zoo zij een wezenlijk verhonden geheel zal opleveren, verlichten moet ;
en als hetzelve in hoogere ftemming en onwedrhouderi
zich verbreidt, dan wordt bet als eene zon voor de geheele wereld onzes innerlijken levens .
Hoe toch, Dl . H . ! zoude iemand, zonder een ]even .
dig en werkzaam zedelijk gevoel , in wezenlljke verlich.
ring, geleerdheid of iinaak kunnen vorderen, of bet
daarin tot eene merkbare hoogte brengen , of zich daarin zoo onderfcheiden, dat hem daarvan de naam, als
eene fchatting zijner verdienften, gegeven werd? Is hg
onverfchillig omtrent zijne zedelijke beftemming, dan ;
ken hij niet in de gefchiedenis de leiding zoeken ofvin .
den van eene befturende Voorzienigheid ; dan kunnen
geene groote daden hem trefen en opbeuren, geene
wandaden hem bet verachtelijke der ondeugd doen be .
fefPen, en geene zegepralen der regtvaardigheid hem tot
troost in bet leden verftrekken . Nimmer words de ge.
fchiedenis hem een licht der waarheid : zij blijft hem
eene bonte galerij van onzamenhangende bedrijven . De
wfi}sbegeerte kan voor zulk eenen niet anders zijn, dan
eene ijdele goochelarij met woorden en figuren en won .
derfpreuken, wel vermogend om de oogen der menigte
to verblinden en van de waarheid of to leiden , maar on•
magtig om den mensch op den weg des levens to on .
derfteunen en in zijne hoop op de toekomst to geleiden . De
natunrlijke historie is hem niets meer dan eene nieuws .
gierige opzameling van dieren en planten en mineralen .
De godsdienst zelf kan hem niets anders zija, dan een
band voor onkundige of ligtvreezende zielen , daar henm
de. grondkracht ontbreekt, op welke hij near een eeuwig
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wig en alvermogend Wezen opziet, in hetwelk hij de
hoogfte liefde hoopt to aanbidden . De kunflea leveren
hem niet dan blinkende ventooningen , ijdele praal en
angelouterden glans : hij blijft hangen aan hare uiterlij .
ice gedaante. Hem is de dichtkunst niets meer dan eene
vermakelijke zamenvloeijing van klinkende woorden, de
welfprekendheid niets anders dan eene kunst om to
misleiden, de toonkunst flechts eene handige nabootfmg van geluiden : hij miskent haar wezen, en alle vordering in hare echte fchoonheid is hem onmogelijk .
Maar wanneer, daarentegen, een levendig en werk.
zaam zedelijk gevoel den mensch bezielt, dan wordt
hem alle wetenfchap een heiligdom, waarin hij de vervulling zoekt van hetgene zijn binnenfte hem als wen .
fchelijk en bereikbaar voorftelt . Dan is de ziielegrootheid, die hem de wereldgefchiedenis in doorluchtige
voorbeelden aanwijst, een prikkel ter eigene volma .
icing, een fpoorflag ter verdere ontwikkeling zijner kenIs : -dan is zijn oog onafgebroken gevestigd om de narnur der levenlooze en levende dingen to leeren ken.
men, niet om hen zelve, hetwelk geenen blijvenden
Leerlust , geener ware eerzucht zelve kan voldoen, maar
om bet verband, waarin zij ftaan tot al bet gefchapene, tot de geheele orde van wezens, die de fchepping
vervullen : dan is de nafporing der menfchelijke wijs .
beid hem eene nimmer eindigende loopbane ter verbete .
ring van zich zelven, en ter verbreeding en opheldering zijner uitzigten : dan is de godsdienst hem eene
fakkel naar de volkomenheid des Eeuwigen, wiens wezen liefde, wiens affchijnfel liefde, die geheel en on.
veranderlijk de liefde zelve is : dan vindt hij in de kunften de veredeling van dat zinttelijk weeffel zijner ge .
waarwordingen, hetwelk in hem met zijn zedelijk ge+
voel zamenvloeit, en beide doet fireven naar eene op
deze wereld nooit bereikte, maar eens in hoogere kringen to vervullene oneindigheid : dan is de verlichting
hem geen dwaallicht, maar meer dan middel ; zij is bet
doel van zijn leven : dan fmelt, midden onder de ver.
lei-
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leidingen eener kortzigtige wereld, bet oogmerk, waar •
voor hij beflaat, in elke daad, die hij bedrijft, in elke
gedachte, die hij waagt : dan zoekt en flreeft hij telkens
naar meerdere en meerdere kennis, om in dat oogmerk
wijzer, naar dat oogmerk beter to worden : dan wordt
alles, wat beftaat, en wat beflaan zal, ts+n voor zijnen
geest ; en zoo hij dan zijne eigene gewaarwordingenzou
moeten uitfpreken, h,w3 zou zeggen, dat alles in des •
zelfs doel edn en eeuwig wordt : dan roept hij uit met
den w isgeerigen dichter : „ Hemel en aarde zijn flechts
„ e6n toon ; de geheele gefchiedenis is maar een ge• luid, 1k boor dezelve ruii'chen en murmelen in mija
• hart, en van mijne lippen ilroomen zij in lofzangen .
• Wat baatte mij de blik in de natuur, wanneer niet
• deze mij grooter en edeler maakte ? De Schepper plaats
• fle groote beelden voor ons oog, opdat onze geest
• groote vormen in zich zoude opnemen ; en de fchoon• heid van menige verachte veldbloem is den wijzen
• een fpiegel van zijne eigene waarde en zuiverheid .
„ Wie zich niet onflerfelijk gevoelt in bet ontzettend
• duister van bet eikenbosch, wie bij de liefelijke geu• ren der oranje- en mirtebloefems geen voorgevoel
• heeft van eene gelukkige toekomst, o dien mangelt
• de fchoonfte gave, dien ontbreekt gij, goddelijke ge .
„ voeligheid! "
Kiest nu, mijne hoorders! of gij bet doode en onza .
menhangende weten, dan wel dat levende kennen en
gevoelen der zigtbare en onzigtbare dingen, geleerdheid, fmaak, verlichting noemen wilt. Doch bier valt
geene keuze, bier is geene twijfeling, daar uw hart en
uw verftand beide reeds voor de laatfle bellist, en bet
uitgemaakt hebben, dat ook gij , in den hoogeren en
edeleren zin , geene kunst of wetenfchap of geleerd.
heid huldigt, dan welke door een levendig en werkzaam
zedelijk gevoel ondertleund, en alleen door deze bevorderd en voltooid words. Maar dan maakt gj ook de
flelling, over welke ik tot u gefproken heb, tot de
uwe ; en dan is bet oak geene dweeperij of overdrevene
be-
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begeerte, M . H . ! wanneer ik van u verge, dat gij in

de oefening van u zelve, maar vooral ook in de vorming der aan u toevertrouwde jeugd, hetzij gij die van
God, hetzij gij die van de menfchen ter opvoeding ontvingt, met onafgebrokene aandacht de nu door ons

overwogene waarheid in her oog houdt . Sedert vele ja.

ren beet de tijd, waarin wij leven, de eeuw der ver-

lichting ;

endamistofchn,datozekin

deren then niet behouden zouden . Maar die naam is niet
to behouden, wanneer er alleen zoude gedacht worden

aan de verfiering van den geest, en van de jeugd aan,

de teedere hoofden met wetenswaardige zaken tot over .
vloed zouden worden opgevuld, zonder dat, hoe groo .
ter die opvulling zij, met des to grooteren ernst worde

gelet op de zedelijke vorming van bet hart, en de op •

wekking van een levendig en werkzaam zedelijk gevoel .
Ik weet her, dat her niet ontbreekt aan zedekundige
lelfels, die,met meerdere of mindere naauwgezetheid,

ook tevens der lieve jeugd worden ingeprent : maar de.

ze zelve zijn in hunnen vorm eene wezenlijke geleerd •
herd, die zonder bereiding van her kinderlijk gemoed
geene vruchten dragen kan . Geen van buiten to leeren

Ilelfel bedoel 1k , maar een werkdadig gadef aan van de
eigene gevoelens der jeugdige barren, een betemmen

der opwellende neigingen, een opleiden der ontkiemende zaden van deugd en welwillendheid . Dat is noodig,
ja onmisbaar, zoo gij ooit vreugde beleven wilt van de

icennis , die gij hun geheugen aanbiedt , en van de fcherp.
te, die gij, door een getladig vijien, aan hun oordeel
geeft : dat is noodig, zoo gij dat geheugen en oordeel

niet tot cent ledige pronkerij , ofeenen onmenschlieven .

den vitlust, of eene broeilcas van ontijdig en onzalig

ongeloof of verwaande halfgeleerdheid wilt zien opwas-

fen . En zoekt hierbij, o ouders en onderwijzers! zoekt

hierbij niet naar vreetnde voorbeelden, welke go zoudt

moeten navolgen ; gij vindt ze toch in uw eigen vader •
land, onder uwe vaderen . Want de verlichting onder
ons moge meer algemeen onder alle llanden verfpreid

wor •
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worden dan bij ooze voorouders, en dit inoge goed
en lofwaardi ziin ; de 1-Iemel geve , dat bet wezen
Bier verlichting maar iltii~l aan dat der hunue moge gelijken ! Geen volksh -ogtnned_l fpreel :t uit mij, ofi'choon
il, bet tot het hoo ;;ile ficraad van mijn leven rel.ene,
een Nederiander to zijn geboren ; maar daaromtrent beroep il, mij op alien, die de gei'chiedenis der vereld en
der befchaving kenn=en , dat geen olk der latere tiiden
nieer mannen van grondige en uirgeflrekte geleerdheid
heeft opgeleverA , dan Nederland . AVaren onze E R A Si u s en D E G R O O T en n o r R 11 A A V E niet de lichten
der gehecle tivereld, , eder in zijn bijzonder en aangelegen va';? 1Vaar zijn al de wetenfchappen, al de nude
letteren met meer geluk beoefend , dan-onder ons ? `ti elk
olk firceft ons no,-, heden in de fchoone kunilen en
wetenfchappen to boven? A'laar hoe nu zijn die manner, die ons vaderland zoo luisterrijk verfierden, gevormd? o , A-1i;ne howlers ! hunne eerile jeugd is niet
prijs gegeven aan cone zee van onverilaanbare zaken, zelfs niet gewaagd aan die van ilelfelmatigc heipiegeling in her zedekundige ; want , terwiji or bijna
geen olk is op to noemen, of bet heeft ziin elgen zedekundig flel(el gehad, naar de namen van menfchen
genoemd, nimmer had Nederland een zood :nig, nim .
mer eenig ander dan dat vast c H u 15 T U S ; maar dims
werkdadi`ge le:sien werden door vaders en moeders en
onderwijzers , als een voorbereidende deeicm , geprent
in de harten der jeugd ; en dat zij daarin beklijfd hebben, dat is door de uitneme)ide zedelijkheid en gods .
dien(ligt,cid dier onilerfelijke fieraden van onzen vaderlandi*chen roem boven alles bevestigd . Laat dan, ook
naar d at voorbecld, de aankweekin ;; van het zedelijk en
godsdien(lig geveel ons alien ter harte gaan , zoo vele
wij voorilanders zijn der verlichting : laat de waarheid
ons flec ;is voor oogen zijn, dat de geestbefciaving,
zonder deuga, cener iidele waterbel gelijk is, maar dat
elke vorderin`r in deuga ook e :ne vordering in geestbeBIERGrLW . I :na . :`+' ., . 7'a .
fcha1T i
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fchaving voorfpelt ; en laat ons zoo, met al ons doen
en met al oils weten, ftreven naar liet heil, dat nooit
vergaat !
RESCHRIJVING VAN DE DUIKERSKLOK EN EENER

NEDERDALING DIET DEZELVE .

(In eenen Brief van Dr . HADIEL, Hofraad van den Keizer
van Rusland, aan Prof. P I C T z T .)

Z

ie bier, A1i_inheer, de bijzonderheden, naar welke
gij begeerig waart, omtrent hetgene ik waarnam, terwijl ik mij, nit nieuwsgierigheid, in eene Duikersklok
op den bodem der zee begeven heb .
Het was to Ilowth, niet ver van Dublin, in lerland,
dat men cen fleenen hool'd bouwde, ten einde eene
nieuwe haven voor de paketbooten en andere vaartui •
gen to maken, die den overtogt van Ierland naar Engcland doen .
Mcn bedient zich thans in Engeland, voor die •foort
van werk, van een werktuig, hetwelk de beroemde In.
genieur R E N N I E heeft doen vervaardigen volgens de
grondbeginfels van wijlen Mr . S RI E A TON , die van
dezelve het eerst met goed gevolg heeft gebruik gemaakt .
Deze werktuigen liebben geenszins de gedaante der
oude duikersklokken, maar be(laan uit een enkel fluk
gegoten ijzer , in de gedaante van eene langwerpige
kist , die van onderen open , gewoonlijk 6 voet lang,
4 breed en omtrent 5 hoog is . IJet onderfte gedeelte is
het diklle van ijzer, ten cin le het werktuig genoegzaarn
to bezwaren, om bet water uit zijne plaats to flooten ;
geliik het dan ook, zonder bijvoeging van gewigt, nederdaalt . Het bovenife gedeelte van deze kist is doorboord met 12 gaten, waarin even zoo vole glazen, aan
de eene z1jde vial: en aan de andere bolrond, geplaatst
zijn, die, terwiil zij bet licht doorlaten, fterk genoeg
zijn, om eene zeer zware perfing to wederflaan . Voorts
is dat zelide gedeelte nog doorboord met een bat van
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omtrent een' duim , aan hetwelk een,- buigzame lederen
buis hevestigd is , beitemd om de zamengepertL-, incl,t
van boveo, door middel eerier perspomp, in de kiok to
brengen . Dit gat is van binnen in de look met eene
lederen klep gelloten , die de lucht Met daaruit to wij-0
ken . Van hinnen ziin desgelliks, ter wederziide, twee
banken met voetbankjes aangebragt, op ieder van welke twee perfonen kunnen hlaats nemen ; en van het
midden der zoiderin, hangt eene ketting seer, gefchikt
cm iteenen daaraan to hang;en, die men tot op den o .
dem der zee wil nederlaten , of van daar ophalen .
De kiok, in welke ik nederdaalde, king in he* mid'
den aan cene iterke ketting, en werd beftunrd door
middel van eene kraau , die op eene iteilaadje rustte . De
fteenen , die men wilde nederlaten, hingen aan de ket .
ting, die hiuncn in de kink vastzat, zoodat de (teen
zich een wcin~- onder den benedenrand der kiok bevond, 1)c pcr ;onen , die mode of willen dalen , komen
met eene fchuit onder de kiok, welke hoog genoeg boven
bet water hangt, our daarin op to klimnien . Op die
wiize plaatlte ook ik mij daarin, benevens twee werklieden : de kink daalde zeer langzaam . Toen wij omtreat 4 of -; voet ondcr dc oppervlakte van bet water
waren, begon ik eenige pun n de ooren to gevoelen,
die at heviger werd naar mate wij dieper daalden . Ik
begon to vreezen , dat die eens geheel onverdrageiijh
zou women , en pnogde, door middel der Euftachiaanfche buis, eenige lucht in bet binnenite des oors to
brengen , om deardoor bet evenwigt to herftellen met
de lucht, welli.e but trommelvlies van buiten drukte.
Bet duurde eenigen tijd, eer ik hierin kon flagen, en
zelfs kon ik dit gevolg alleen bij het regteroor verkrijgen . De lucht , die met zekere hevigheid daarin drong,
deed de pijn oogenbUkkelijk ophouden ; maar dezelve
word van oogenblik tot oogenblik heviger in bet linkeroor . Toen wii ter diepte van i5 oft6 voet gekomen
wares, had ik eer, gewlel, alsof men met geweld een'
Molt in dat oor itirr . Eirndelijk gelui:tc bet viii, om
o0
a

464.

IIESCIIRTJVING VAN DE DUIKERSKI.OK

ook de lucht aan die zijde in to brengen ; en ik hoorde
toen eene foort van knal , die zeer aanmerkelijk was ,
en oogenblikkelijk alle pijn deed ophouden .
Ik heb omtrent drie vierde uurs op den bodem der zee
doorgebragt, die daar ter plaatfe nabij ;o voet diep zal
zijn , ten cinde bet work aldaar gade to flaan . Ik was verbaasd over de hoeveelheid lichts, die nog in de klok
doordrong ; il: las, en maakte aanteekeningen, zonder
bet mint a bezwaar . Ik bewonderde de vaardigheid der
arbeiders, om de fleenen zoo juist to plaatfen, alsof
Let in de open lucht gefchiedde . De teekens, om de
klok to bewegen, beflonden in een bepaald getal ha .
merflagen tegen de wanden der look ; en hot miste nim .
mer, of deze teekens werden verilaan, hoezeer de work .
lieden , die boven waren, vrij wat geraas inaakten : in
de klok kwam ons echter Been bet minfle geluid, dat
boven gemaakt word, ter pore .
lk had verwacht cenig bezwaar in de ademhaling to
zullen ondervinden, veroorzaakt door eene lucht, zan7engeperst met een gewigt , dat bet dubbel is van dat
des geheelen dampkrings ; ik heb echter in dit opzigt
niet bet miufte ongemak befpeurd . En daar men gedurig verfche Iucht in zoo groote hoeveelheid nederwaarts
dreef, dat een aanmerkelijk gedeelte derzelve van onderen uit de klok ontfnapte, zoo was de lucht binnen
dezelve even zoo gefchikt voor de ademhaling als daar .
buiten .
Ik moet bekennen, dat, wanneer ik bet ilukje 1eCr
befchouwde, dat de luchtklep vormde, die eene zoo
geweldige drukking des waters tnoest wederftaan, ik
niet zonder alle ongerustheid wns ; bedenkende, dat,
zoo eens eenig vreemd ligchaam doze klep belette zeer
digt to fluiten , wij in 6~n oogenblik verdrinken moesten .
Bij bet opilijgen ontwaardee ik op nieuws de pijn in
de ooren, veroorzaakr wordende door de uitzetting der
lucht in derzelver inwendige Molten ; maar dit ontwijo
ken der lucht uit hoofde der bijkans kegelvormige -adaante van de Euftachiaanfche hnis, veel gemakkelijker
go-
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gefchiedende dan bet indringen, zoo befpeurde ik fchthr
bij iederen voet rijzing eene luchtbel, die uit bet oor
in den mond trad, en telkens de pijn deed ophouden .
Daar de opening der Euftachiaanfche buis naar den-mond
gefloten words door middel eener zamengedrukte buis,
die, als ware bet , den dienst eener luchtklep verrigt ,
Zoo is bet zeer moeijelijk om de lucht aldaar to doer
binnentreden bij de gewone drukking der lucht ; onder
de klok, echter, was de enkele werking der doorflikking hiertoe voldoende ; bet fchijnt, dat alsdan de be .
weging van de fpieren der wangen den mond der buis
opent, en de zamengeperfle lucht dan reeds den door .
togt bewerkt . leder kan hij zich zelven de proef semen van dit indrijven der lucht door bet oor ; men be .
hoeft dan flechts de neusgaten toe to houden, en met
een' gefloten' niond cene fterke ztuiging to doen ; de lucht
treedt alsdan uit de inwendige holten der ooren in den
mond, en men gevoelt eene ligte pijnlijke gewaarwording. Om deze to does cindigen, is bet voldoende,
bet lpeekfel dour to 11ikken ; alsdan treedt, namelijk,
de lucht weder door de buis van Eattachius naar binnen, en bet evenwi ;t is herfteld . Men moet echter bekennen , dat deze handelwijze niet even gemakkelijk is
voor iedereen . flierdoor ben ik op de geda .cbte gekomen, dat deze duikersklok misfchicn tot geneesmiddet
kon dienen voor doofheid, die uit veritopping van de
Euflachiaanl'che buis ontltaat . In een gefisrek met de
werklieden, die dagelijks ouderwater werkten, vernam ik , dat ook zij cene foortgelijke gewaarwording in
de ooren hadden ; en een hunner zeide mii, dat, wanneer de pijn zeer hevig was , hij dan fomtijds eenen flag
hoorde, die naar een' pistoolfchot geleek, en dan ook
deze pijn deed ophouden . Te Pl mouth gebruikt men
eene foortgelijke kink, om de haven to reinigen : can
werkman, die gedurende verfcheidene maanden amder
de kink gewerkt had, was daardoor aan dit verbiiif zoo .
danig gewoon geworden, dat hii zich niet wel be ond,
wanneer bij in de vrije lucht ademde.
I i 3
Ik

466

BESCHRIJV7NG VAN DE DVIKBRSKLOK .

1k geloof de eerfle to zijn geweest, die met eene
deter kiokkcn uit enkele nieuwsgierigheid is neergedaala ; doch federt hebben no- andere perfonen, en
zelfs vrouwen, het gewaagd, dezen onderzeefchen
togt to doen (*) .
(*) Eene dezer vrouwen was Lad HARDY, de echtge .
genoote van den herovmden Admiraal Van dien Imam . Doze
Dame heeft m'i verklaard, dezelfde uitwerkfelen van de druk .
icing der lucht ondervonden to hebben . l)rie perfonen daalaen me.L hair in de klok neder . Een dezer nieuwsgierigen,
ecu be ;aard en vrij gezet man, had daarvan nog meer to lij .
den dan zij 7elve . De ademhaliag was voor bet overige vrij
oil g--aak1zedjk ell bet iicht op 35 voet diepte nog v oldoen.
d e om eeneo brief met gemak to lezen . Deze proef word
genomen op de re-de van Pl rnoutk .
TWEE U1TSTAPPEN NAAR DEN VESUVIUS .

D oor
II . B. VAN MILTITZ .

I.

Ilet was op den ti Oct . rRlg, des morgens ten 6 ure, dat
wij onze wandeling aanvaarddeu . De dageraad lachte ons
uitnemend iciiuon en vriendeitjk toe . De hemel, door geen
wolkje verduisterd, fpande het donkerblaauwe tapijt aan hot
gewelf hoog boven onze hoofden uit. De grond was met
hot geurigst groen, en de zee, door de verblindendile weerknatfing, met den goudgioed der zoo bedekt . In de haven
liuurden wij, met den meesten f'poed, eene bark, die ons,
bij eenen gunfligen wind, binnen een uur tijds, dwars over
de golf, naar Portici brags . To Rejna, waar de weg links
tegen den b rg oploopt , werden wij van de ezeldrijvers, die
ons hunne dieren aanhoden, mec hevigheid belegerd en be.
ilormd. Uic honderd monden tegelijk flegen de zeldzaamfle
loffpraken over de eerlijke Ian -ooren op, en zeer verfchillend was de prijs, waarvoor zij dezelve ons wilden laten ;
wij boden echter, volgens den ons gegevenen wenk , nog
twee derde minder, dan de mir,fte eisch was geweest, maar
zagen ons danrop van alle wcder veriaten, en vreesden
reeds, dat wij genoodzaakc zouden zijn cerug ce keeren,
otn
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om steer to bieden, toen wij eensklaps een p=r knapen vas
i5-i8 jaren In vollen drat ons achterna zagen rijden . Zij
flegen dadelijk af, en boden rau, ons voor den bedongen'
prijs to zullen geleiden . Terwijl de eene zich nog met eenen
kleinen voorraad van levensmiddelen belaadde, dreef de atl.
dere, met de vreemd(le geluiden en aanfporingen, de beide
fomari, waarop wij zaten, voor zich henen . Langs eenes
r1eenachtigen, dikwerf zeer fleilen weg, fegen wij door wijm.
gearden en plantfoenen op . Alles hing vol met druiven, die
wel goed, echter niet uit(tekend waren. Mijn reisgenoot,
een kruidkundige, befpeurde bier in her groeijend rijk niecs,
war hij niet reeds in den omtrek van Napela, en zelfs to
Rome, gezien had .Darentgzwfdbierngvls
ders om ons been, die wij, bij nadcre befchouwing, als kostbare voorwerpen der Iufektenkunde herkenden . Eindeiijk
kwamen wij , zeer vermoeid van den zeer heeten dag en van
bet zitten op de fmalle ezels, in de kluizenarij aan . Wie
denkt bij dit woord niet tertlond aau eerie met mos begroei,
de hut, uit takken en boomfchors ruw zamengevoegd, eta
in welke een crucifi , eerie biezen mat, een doodshoof4
en houten nap her geheele huisraad des kluizeuaars uicmakeof
Hier was dezelve echcer geheel anders ; want daze zooge.
naamde kluizenarij had niecs van eerie kluis , dau hate afge,
zonderde Jigging . Zij is veelmeer een tamelijk groot , fte .
vig, wit bepleisterd gebouw, in hetwelk, behalve eenge
verblijfplaatfen voor vrecmdelingen en hunne leitkheden , oelc
eerie goede keuken en fielder en ceo zcer ruime tai is son
to treffen . De kluizenaars (want er zija er twee, benev+eas
een jongen) hebben genoeg to doen met de vreemdelingen
op re pasfen, die, nit allerlei nati6n, onophondelijk, van
bet begin van Augustus tot aan bet einde van Julij , dage .
lijks, fomtijds in drie en vier parcijen - tegelijk, hier aankzs+
men. ffet onthaai is geheel niet flecht, en de prijs is matig .
De kluizenaars zelve zijn vriendelijke, vrolijke, vergenoegde
lieden ; met ddn woord alles, war men begeeren kan, 4lechts
geese kluizenaars . Een zachce en wartne wind blues de vet•
dorde bladeren van de hooge kastanjeboomen, onder welke
wij fpijsden, tusfchen de nabijgelegene graffleden der voor .
malige klnizenaars (*) . En dit fombee ruifebeii Monk one
a/a

(*) Toen in 1625 de pest in Napels zoo vreesfelijk woed ..
I i 4
de,

468

TWEE VITSTAPPEN

als roepflemmen nit bet Geestenrijk in de ooren . - Niet
ver van dic verblijf begin-, de groeijende natuur nit to flerr
Yen ; en men bevindc zich weldra in eene (-,reek, die van de
beroemde campi P1iIegrci inderdaad net veel verfchilt . De
grond beflaat nit vulkanifche asch, dikwijls ellen hoog, en
nit lavaliukjes . Verbazend groote puimfteeneu en lavaflakken
liggen bier wild dooreen in de wonderlijkite gedaanten, als
lponsachtig, dropfleenvormig, als nieren, of als in takken
vereenigd . Van zangvogels is bier even min als van boomen
eenig (poor meet aan to treffen . Op veto plaatfen ilijgt er
rook nit den frond, nit openingen, die, wanneer men de
band daarin fieckt,brandend beet zijn . Slechts tweederiei foort
van planten, de ganzenvoet (c!renopodium) en de alfem (ab.
f,zt,rziurzr), komen bier en daar in deze woestijn van flakken
voort, en flechts cenige ongehleurde torren en vliegen vergezelden ons door den dikken, fomtijds verilikkenden zwaveldamp . Wij boudeo, daar thans bet eigenlij1 a klimmen be .
gon, onze beesten aan eenige uicllekende takken van lava,
en flegen nu eens langs trapssv j
s gevortnde flakken, clan wer der door cone zee van asch, in welke wij bij iederen flap
opwaarts weder twee nederwaarts gleden . 1k kan verklaren,
dat de gemzenjagc op den 1llattcnberg en Crindeltvald, in

2tvitferiand, mij niet half zoo bezwaarlijk gevallen is, als
hot belzlimmen van uezen keel vaH astir, die naauwelijks
soon voet boven de zee verheven is, terwiji de eerstgenoemde gebergten wet 4, ja 6ooo veer boven hare opper .
vlakce uitfleken . 1-Iierbij kwamen nog de wolken van rook,
zvelker verflikkende zwavelreuk, in de nabijheid van den top,
zoo hevig werd, dac wij dikwijls onze zakdoeken voor den
neus houden en ons diep raar den grond buigen moesten,
om deze warrelende dampen, door den wind op ons range .
dreven, to laten voorbijgaan . Eindelijk hadden wij eene klei.
rte vlakte bereikt , die zich reeds van verre door haar pnrperen citroenkleurig bekleedfel had astngekondigd . 1let was de
zwavel, die hier, in alle fchakeringen van rood en geel, in
grootere en kleinere brokken, in de roudte verfpreid lag . Bij
bet
de, werd deze pleats her toevltigtsoord van velen, en tot
eene kluizeuarij geftichr . Destijds zal dezelve dan ook wet
inderdaad eene kluizenarij geweest zijn,
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bet opeamelen van eenige dier ftukken ontdekten wij eene
opening, wel ter breedte eener el, uic welke zij to voor.
fchiin trod . Het was eene boa di fuoco, een zich vormende
bracer. Ingewvrpene fteenen kionken meermalen, en bereikten
eerst op eene ontzettende diepte den grand, terwijl een
heete damp nit deze kolk opfteeg . Hier rnstten wij een wei.
nig uit, en lieten eenige eijeren op zoodanige kleiuere ope .
sing koken, waartoe flechts weinige minutes noodig waren.
Engelfchen badden bier den vorigen dag rostbesf gebraden : .
Bet uitzigt van bier is een der fchoonfte, die men zich vet,
beelden kan . Beneden ons lag een vruchtbaar veld, gefchakeerd van het heldertle groen tot in bet dankerbruin der
versch geploegde akkers ; cut veld was bier met w)jtugaarden
en gilds met ri en van ooft en moerb .ezienbownen doorfneden . Breede en woelige wegen, op welke nu eens- zwatbe
ladene en hoogbewielde vrachtkarren laingzaatn vctorMjghrgen,
en dan weder prachtige rijtuigen en vlugge karrikels fnei
voorbijvlogen, verlevendigen deze vlaltte, die, in bet aeelkleurig gewaad der rijktle groeikracht gedost, zieh ter eene
zijde tot non de heldergroene golf, en ter *Were, wt nan
de prachtige hoofdflad uitflrekt, welke op de wiize sees
amphitheaters is opgeboswd
Daar de daken van al de 300
kerken dezer fl:Ad, behalve alleen de toren degli Cwrmifi,
rond gewelfd en met een geel verglaasfel overtogen,zljn, betgene in de zon als goud blinkt, zoo geleek dezelve veel naar
eene Ooscerfche &ad met zoovele Minarets . - Welk een
verbazend uitgebreid gezigc heeft men van dez© pleats! Ter
regterhaud zweeft bet oog van den uiterilen hoek d er Apenniinen,
longs Caferta, capo di Monte en St. Eltno,- ik noem flechts
de hoogfe punten op, -- tot aan den buitenaen kant van
kaap Po/lippo, al waar men de fchool van TI >r G I L I U S (la
fuoola di Virgi}o) als een donker punt aantrefc . Voorwaarcs ziet
men de geweidige zee in hare unovcrzienbare uitgeflrektlieid,
digt anti bet land groenachtig van kleur, waar verderweg,ntt
in 'den zonnefchijn met een' goudglans, en dan in bet donkere fpelende, onder de fchaduw der wolken . Op hare_ effene
oppervlakte trekken groote driemastfchepeu Ilatig voorbij , of
zweven brigantijnen en andere ligtere vaartuigen, even all
zwnluwen , daarhenen .
Graauw en verfchrikkelijk verheffen
zich de rotfige warden van bet kiifpen-eiland Capri load .
regc in de hoogte . Wij flonden all vastgenageld aan deze
I i 5
pleats,
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pleats, en hadden bijna her geheele doel van onzen uitftap
vergeten, wanneer niet de donderende itookplaats des vul .
kaans in onze nabijheid ons hetzelve had herinnerd . Wij maakten terftond toebereidfelen, om den krater deszelven to beklimmen . De vreesachtigheid of luiheid onzer gidien ried
ons deze onderneming, ais her gevaarRjk(le waag(luk, af ;
wij hadden, helaas! eon pear flechce geleiders getroffen . De
brokken, die voor onze oogen nedervielen, waren irderdaad
zwaar en groot genoeg, om zelfs een geflacht van reuzen to
kunnen verpletteren . Bovendien verhacide men ons, dat bier
een vreemdeling door den fleenregen gedood, en ginds eeu
under door den trouweloozen groud was verzwolgen gewor.
den . Wij flonden juist een oogenblik to overleggen, toen de
fteenregen weder eenen aanvang nam ; mear nu bemerkte ik
ook duidel!jk, dat de hevige wind, die ons gun(lig was, de .
ze fteenen zoo flerk van ons afdreeF, dat zelfs Wet een enkele op den rand des kracers nederviel . Ik maal:te mijnen
vriend hierop terftond opmerltzaam ; doch deze had niet alleen hetzelfde waargenomen, nicer zijn fcherpziend oog had
ook reeds eeu voetpad near de kruin ontdekt , waarvan bet
fpoor eerst then zelfden dag fcheen gemaakt to zijn . Ja, wij
meenden zelfs, tot fcbande van ons, dralers! bet fpoor van
een' kleinen vrouwevoet in de weeke asch to hefpeuren, en uo was er geen houden can! Terwiji de lafhartige Italia.
wen ons toeriepen , dat zij als Ckristiani voor ons zouden
bidden, dewijl wij toch onvermijdelijk moesten omkomen,
hadden wij den tusfchentijd van beide uitbarllingen, die al .
toos eenige minuten duurde, ons ten nutte gemaakt , en we .
ren reeds drok can bet klimmen . De weg , hoe moeijelijk
den ook, was fpoedig afgelegd . De formin was ons gunflig ;
want wij flonden reeds boven op den rand, en nog bad er
geene losbartling pleats gehad . De wind dreef den rook
weg, en nu zagen wij in den vreesle!ijk grooten, zwarten
trechter van asch, die met zwavelfloffen bezet was . In de .
zen trechter of to klimmen, gelijk weleer GiiTHE en voor
weinige jaren nog andere reizigers gedaan hebben, was ons
niet mogelijk ; want de gefteidheid van den krater verandert,
gelijh men weet, bijna dagelijits . Een enkele flap flechts in
denzelven zou ons onverwijld in den vlammenbrakenden af.
grond hebben nederg;eftorc
Wij beproefden zeifs dit dolle .
manswaagfluk niet cens, weltevreden dat wij bier konden
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ftaan . Thans fteeg er eene digte zuil van rook in de hoogse ,
en tusfchen dezelve fcheen de rosgele gloed door, terwijl de
grond van den onderaardfchen donder beefde ; en, met een
gets, alsot' eene verbazende prop nit de keel des afgronds
gerukt werd
brak er een regen van asch en fleenen in onbepaalde gedaante los , en kletterde als hagel voor ons nedr.
Wij ware's intusfchen eenige fchreden teruggeweken, omdat
de boog des worps in zijne rigting ons fcheen to naderen ;
onze voorzorg was echter overbodig, want niet cen enkele
fleen viel binnen den omtrek near, in welken wij geftaan
hadden . Nadat wij nog acne losbar!ting hadden afgewacht,
keerden wij terug, onze kloekmoedige gidfen hartelijk nit .
lagrchende. Geheel ons nederdalen beftond in een gedurig af.
waarts gliiden op de hehken in de dicpe asch, door welke
onze laarzen a1s gekorven werdeu . Denzelfden weg, tot welIten wij al klimmeude drie vierde nurs noodig hadden, legden wij thans in een kcvartier if . Wij beklommen daarop
weder, welvoldaan, onze lan ;:ooren, ktvamen, al pratende,
ongemerkt, langs den tameliik eenzelvigen weg van de k'ui .
zenarii tot Refina . Aldear verruilden wit onze trage fomari
tegen de vlugge paarden eens karrikels, en haastcen ons, bij
bet ondergaan der zon, de woelige zetelitad binnen to rijden .
II .
Wij waren tot nan bet einde van Slagtmaand gekomen, en
de winter had reeds federt cenige da en begonnen zijne reg .
ten to doen gelden, daar de regen van 's m3rgens vroeg tot
's avonds that ftroomswiis van den hernet nederviel, en de
nachten in onweders en ilormen onfluimig loeiden . IIet water drong van alle kanten, door de kwalijk fluitende glazen
deuren, die in alle groote huizen de pleats der venders bekleeden, in huis, en werd door de vioeren van gebakken te .
gels gretig ingezogm, hetwelk cene hoogst onaangename,
nattigkoude temperatuur in de kamers, die van flookplhatfen
geheel ontbloot zijn, deed geboren zvorden, en menigen ver.
langenden zucht over de drooge , warme en welflnitende ver.
blijven in bet vederland deed onttlaan . Wien din nog bovend
dien, gel ;_jk mij, he : lot re benrte v :el, van nabij eenen tuin
to wonen , uit we1 .mn de wind, in ziin dolzinnig livl, de
verdorde bladeren der thins kale acacien, populieren en kastan-
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tanjeboomen tot aAn de glazen der tweede verdieping op .
joeg, dien moest de bekoorlijite droom eener eeuwige Lente, die in deze f'reken zou heerfchen, al fpoedig ontvallen .
Bet is ligt rnogelijk, dat ik door deze betuiging vele reizi .
gets, die enkel op den naam van Italic reeds in verrukking
komen, heb in bet harnas gejaagd , zoodac zij liever alle
daarmede flrijdige berigten voor ongetrouw verklaren, dan
dezen droom op to geven ; ik wenschte echter, dat deze lieden bedenken mogten, dat er even min eene monopolie in za_
ken des gevoels befhat, volgens welke flechts eenige weinige uitverkorenen bet regt zouden hebben, over dusdanige
voorwerpen to oordeelen, als er eene vaste regelmaat is aan
to treffen ; die ors verpligten zou, even zoo als zij daarover
to beflisfen .
Ik moot bekennen, dat ik geheel niet wel to moede word,
toen ik reeds federt 14 dagen in bet midden van de fchoone
flraat Toledo eene breede beck van regenwater zag flroomen,
over welke de voergan,gers door de fachini (lactdragers) , die
bij fecht weer daar !feeds gereed flaau, op de armen moes .
ten gedragen worden . Ik werd echter in deze mijne metereologifche overdenkingen gefloord door bet berigr, dat des
vorigen avonds ten tt ure eon Engelfclze brigantijn digt bij
de haven gefirand was . Eon ge,irnnd fchip, dacht ik zoo bibJ
mij zelven, is toch eon fchouwfpel, dat men niet dagefijks
zier . Ter(lond werd de overrol, aangefchoten, eene paraplui medegenomen, en eon karrikel nangeroepetr, oni mij
naar de moelje to brengen . Daar huurde ik eene bark, en
net mij , om den vuurtoren been, naar die reolts van lavarotfen roeijen, aldaar opzettelijk tot befcherniing van de haven
tegen hot flaan der golven opgerigt, en waar de Engelsc4mags
lag . I-let leverde eon zeer vreemd gezigt op . Het was eerier
vrij groote brigantiju, met baccala, eene foort van floltvisch,
geladen, die gelukkig van 1Vew or•k tot bier toe gezeild, naar
door de donkerheid, ilorm en onwedr nit deu koers en op bet
,fraud geraakt was . Ilet fchip lag op de regterzijde, en zoo
diep , dat de topper der masten den grond raakten ; door den
gedeeltelijk verbrijzelden bodem drong bet water daarin .
Eenige Napolitanen wareu bezig de lading in barken over tLOL
brengen ; eene wacht van foldaten bewsarde de orde en vei .
ligheid . De lading, op 40,000 zilveren ducati gefchat, was
terflond door eene maatfchappij van kooplieden, die zich van
de
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de verlegenheid des Kapiteins bedienden, voor 6ooo derzeive
gekocht . - Terwijl ik dit fchonwfpel een' tijd lang had ga.
degeflagen, was bet weer intnsfehen wat bedaarder gewor
den. Ik werd op eenigen affaud een groot fchip gewaar,
dat met voile zeilen op Napels koers hield. Ik had reeds
meermalen bet genoegen gefmaakc, den Courier van Palermo
en andere zeef .hepen een eind wegs to gemoet, en met hen
terug to varen, ten einde ze regt op mijn gemak to kunnen
befchonwen . Ik gaf dus mijnen roeijers bevel, mij bulten de
haven to brengen. Zij wares biertoe ook zeer genegen, maar
voorfpelden mij , dat wij regen en form beloopen zouden,
omdat de frecco nog Reeds warm van Afrika gverkwam . Ik
wilt, dat de lklarinari voorzigtige en bekwame zeelieden zijn,
en dat men alsdan in eene kleine boot minder dan in een groot
fchip san gevaar is blootgefleld ; voorts zouden wij terttond
rerugkeerea, zoodra de wind begon op to zetten, en hierop
itaken wij gerust in zee . Ik bemerkte echter weldra, hoe
zeer de gisfing van afilanden op zee bedriegelijk is . Het
fchip, dat mij niet boven een kwartier uurs van ons verwij .
derd fcheen, was 3 b 4 »riglien (4 nurs) van ons af, hoe .
zeer wij deszelfs zeilen duidelijk konden onderfeheiden . Eirt .
delijk hadden wij betzelve dan toch bereikt . Hec was een
Amerikaansch vaertuig, Spreau genaamd, zoo ik wel gelezen heb, waarfchijnlijk almede met gedroogden visch betaden. Eene tamelijke wijl voeren wij met fit weer naast het*
zelve . Mast op eenmaal betrok de hemet ; de wind verhief
zich, en bet tooneel veranderde oogenblikkelijk van gedaan .
te . De kleur der zee veranderde, van heldergroen in don .
kerbtaauw ; de golven liepen gedurig hooger, en de windvlagen volgden al heviger en fneller op elkander . De Kapicein
van bet fchip, met eenen fcheepsroeper in de hand, fond
aan de regterzijde, en gaf een commando, hetwelk van een
doordringend fluitje beantwoord werd . Terfond was in bet
touwwerk sties in beweging ; bij nile masten klom men op,
en was men bezig, bier de zeilen los to makes, daar re reven ; in een paar minuten was de geheele gedaante veranderd, en bet reusachtig gevaarte zweefde als een vogel met
breed uitgefpannen vteugels , die ter wederzijde zeer laag hinges, door de zwartblaauwe golven . Met onze kleine boot
hadden de eletrencen weldra gewonnen feel . De form werd
,vu zoo hevig, dat wij bet zeil moesten afnemen, en ilt ge .
nood-
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noodzaakt was, mijn' hoed vast to binden, to gaan zitten,
en mij met beide handen vast to houden , om niet regen den
grond geworpen re worden . Bij iedere hevige windvlaag verzekerden mij de Marinari, dat er piers to vreezen was . Ik
befloot dus, de zee bij deze gelegenheid regt naauwkeurig
waar to nemen. 11, keerde mij om, met den rug naar de
roeijers, zoodat ik den wind in let gezigt had , hield mij aan
bet roer vast, en leek aldus in den verbolgen' vloed . Voor.
zeker moet een eigenlijke orkaan zeer verfchrikkelijk zijn om
aan to zien, daar reeds deze vents gros/a (harde wind), gelijk mijn fchipper hem noemde, zulk een ontzettend gezigt
opleverde . Zoo ver mijn oog reikte, zag ik, behalve onze
lUeine bark, niet een enkel fchip op de vlakte van dit woeste element. De kleur des waters veranderde, naardat de
hemel meer of min met wolken bedekt was . Met een dof en
donderend geluid ruischten de golven om ons been, maar
geenszins met korte, gebrokene golven, zoo als men mij de
Middellandfche zee had voorge11eld, maar in ouafzienbaar ]an .
ge, voorachtige, golvende lijnen, die, met verbazende fnelheid, als in witte (Irepen, ons van verre achterna iilden, en
dan op eenmaal tot eenen waterheuvel van 6 k 7 ellen (want
zoo hoog fchenen ze mij toe) aangroeiden, met een blin .
kend wit fchuim als met eene kroon gefierd ; nu eens hieven
zij de boot met zich in de hoogte, dan weder wierpen zij
dezelve met dubbele fnelheid in de diepte, zonder dat er
nogtans, wegens de hijzondere inrigting dier hoogen, veel
water infloeg . Wij waren nog tainelijk ver van land, hoezeer men de roei ;ers, die blootshoofds en met opene borst
roeiden, wel in hun zweet kon baden . Ik befpeurde eenen
aanval van zeeziekte, then ik niet kon hopen to boven to
zullen komen, en maakre dic dns aan den eenen Marinaro
bekend . No , mo , riep hij , pan n'acq di mer. (Terliond wat
brood in zeewater .) Hierop nam hij nit zijn buisje, dat op
den grond lag, een fhik brood, doopte let in zeewater, en
gal bet mij . Een onaangename, bitterzoute fmaak I Intus .
lchen hieip dit middel inderdaad ; de ongefleldheid ging over,
en , toen wij aan wal kwamen . was ik weder volkomen wel .
Het flechte wedr, dat, wel is waar, voor bet groeijend
rijk zeer heilzaam was, hield intusfchen aan, en belette alle
wandeling in den omtrek . Op zekeren avond was ik bij een'
mijner bekeuden, dic in de wijk van Santa Lucia woonde,
en
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en bet uitzigt had op de zee en op den Vefuvius . Wij fton .
den voor bet vender, (het was des avonds 8 ure) en vergeleken de weersgefleldheid alhier met die van ons vaderland in
dit jaargetijde, toen wij een dof geluid, als dat des donders,
hoorden . Daar wij hier dagelijks onwedr gehad hadden, zoo
verwonderde ons dit geenszins . Plotfelijk, echter, ftegen
twee geweldige blikfeinllralen van de kruin van den Vefu .
vius in de hoogte, op welke terfiond eene breede vuurzuil
volgde , die zich vrij hoog verhief, en aan de regcerzijde
des bergs eene ftreep var gloeijende lava, in de rigting van
Torre del Greco, achterliet . Dit was blijkbaar eene losbariling geweest, gelijk ons de Marinari , die de vreesfelijke
uitbarlhngen van I`o'o9 en i8i2 gezien hadden, almede verzekerden. Zij was intusfchen flechts de aankondigfter eener
veel flerkere uitflrooming, die den volgenden morgen, oar.
ilreeks .} ure, plants vond .
Sedert ik mijnen vriend verlaten had, hadden ftorm en on .
wedr op eene voorbeeldelooze wijze gewoed . Ik kan mij
niet herinneren, ooit zulke aanhoudende en heldere blikfemflralen gezien to hebben ; en van oogenblik tot oogenblik ver.
wachtte ik, dat de ftorm onze glazen deuren verbrijzelen zou .
Eindelijk (want ik was opgeflaan om licht to vragen) kwam
er een dreunende flag, en gevoelde ik eene zonderlinge be .
weging door mijn geheele ligchaam, even alsof ik op de
teenen gezet werd . Ten geli.jken tijde hoorde ik een dof ge .
fchreeuw op de flraat . ,, Een fchok van aardbeving," zeide
ik bij mij zelven, en was even ongewis, wac ik doen, als
wat er volgen zou . Intusfchen was er licht gebragt ; de be.
woners des huizes hadden de flraatdeur opengemaakt, en nu
vernam ik, dat er werkelijk eene aardbeving gevoeld, en sevens eene zenr flerke uitbarfting des vulkaans daarmede gepaard geweest was . Er had zich inderdaad een zeer breede
Broom vuurs aan de zijde des bergs eenen weg gebaand .
Het olk, dat federt de laatfle ondervindingen buitengemeen
angflig was, liep huilende en fchreeuwende tangs de ilraten,
en zong litanijen . Doch , den Hemel zij dank! de gevreesde
gevolgen bleven weg ; er kwamen geene fchokken meer, en
de lava nam eene meer guntlige rigting . IntusCchen was de dageraad aangebrokcn, en deze uitbarfling fcheen eene geheele
verandering der lnchtgefleldheid voortgebragt to hebben . Er
woei thans een koude landwind uic het hoorden ; de regen
hield
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hield op ; een zuiver blaauwe hemel blonk liefelijh over de
zee en bet land : zoodat ik des avonds van den volgesden
dag, den 26 Nov . , den togt uaar den Vefuvius, in bet ge .
zelfchap van mijnen vriend, ondernemen kon .
Het was 7 ure, toes wij , met bet vallen van den avond ,
to Refina, aan den voet des bergs , aankwamen ; en reeds op
den weg derwaarts had ons de lava, die als een vunrkieurig
lint langs den rand des bergs nederliep, een prachtig fchouwfpel opgeleverd . Mijn reisgenoor, beter dan ik onderrigt,
vroeg terftond naar den gids S A L V A D o R E, den minzaamiten, kundigften en meest befchaafden van alle . Hoezeer
hot eenige moeijelijkheid inhield zijue woning to viuden,
werden wij toch eindelijk bij hem gebragr . En offchoon hij
op then dag reeds tweemalen den berg beklommen had, zoo
was hij Loch terftond bereid, ook oils to geleiden ; en, terwijl do fonzari gevoederd werden, zagen wij ceps in zijue
woning road . Behalve eene zeer hupfche vrouw en lieve
ldnderen, eouden wij bier ook nog eene fchoone verzameling van vulkani'.che flofFen, in cone wetenfchappelijke orde
gerangfchikt, die hij verkoopt ; voorts eenige afdrukfels van
munten in heete lava, en verfcheidene levende fchorpioenen,
die in den omtrek van den Vefuvius gevangen waren, om uit
dezelve de bekende fchorpioenolie to bereiden, welke men
voor bet bette tegeugift tegen de fmartelijke fleken dezer
dieren be!'chouwt . Lets over 9 ure aanvaardden wij, in onze
mantels gewikkeld, en door bet helder licht der voile maan,
die de voorzorg der medegevoerde fakkels nutteloos maakte,
befchenetl, ouzen togt, en kwamen, na verloop van coil
goed uur, bij de kluizenaars . Wij ontmoetten onderweg eenige terugkeerende Engelfchen, alsmede den bekenden Spaanfchen natuurouderzoeker en delfflofkundige, den Ileer VAN
G I M B E R NAT , die weleer to Tre burg geftndeerd heeft, en
zich thans to IVapels onthoudt, waar hij , behalve ceuige all .
dere werken, ook op den Vefitvius eeuen toefiel opgerigt
heeft ter verdikking der dampen , en tot bet opvangen van
de zoutzure lucht (gaz muriatique) ; zoo luidde althans zija
berigt . -1-hoe zeer verfehilde de gewaarwording, die ik thans
gevoelde, bij bet betreden van do woning der kluizenaars,
van die, welke ik anderhalve maand geleden ondervond!
Toen was hot drukkend beet , en de weg met menfchen be .
dekt, die in de nabijgelegene wijngaarden de druiven inza .
u el.
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melden . De kluizenaars ginger in bet dunfte gewaad vbbr
bunne woning of en aan, waar wij onder de fchaduw hunner
boomer ons gelegerd hadden en tafeiden . Druipende van
zweet, en hoed en rok Onder den arm, hidden wij destijds
den berg beklommen . Thans was, daarentegen, alles doodsch :
behalve eenige weinige vreemdelingen, troffen wij geen enltel menfchelijk wezen op den weg aan . De kluizenarij,
reeds gefloten, word eerst na herhaald kloppen geopend . Bevende van koude, (want er woei een fnerpend koude wind)
achtten wij ons hoogst gelukkig, bij een holder brandend
vuur ons to kunnen verwarmen , en uit den voorraad der kluizenaars door eenige ververfchingen ons tegen de ongemak .
ken, d'e ons nog wachtten, to kunnen wapenen . Wij braken cindclijk op, en , nadat wij een Bind wegs gereden, en
daarna ooze ezels, even als destijds, en wet aan dezelfde
iavaflultkeu , vastgehonden hidden, gingen wij eenen geheel an .
deren wet; op. De uitbar!linghad,namelijk, dekruin des bergs
ter nedergeworpen, en hierduor bet merkwaardige nu aan de
andere zijde des bergs verpiaatst . Dwars over lavabiokken,
van welke fommige der laatst uitgeworpene zeker eenige duizenden centenaars wogen, on over nog rookende lavavelden,
the echter, bij den toen waajenden harden wind, binnen g
dagen tijds bijna bekoeld waren, en door asch van eenige el .
len diep, geleidde ons de kundige gids, langs bet moeijelijkfte voetpad, dat ik ooic beklommen heb, naar de merkwaardigfte plaits . Wij hidden haar reeds in de verse door
de vuurroode wolken van rook gekenmerkt ; maar hoe oneindig word onze verwachting door hetgene wij zagen nog
overtroffen ! Onze ecrile gewaarwording was die eerier flour .
me, eerbiedige verbazing, en eener bewondering der vreesfe .
lijke grootheid des Almagtigen, die zich reeds op dezen kleinen aardhol zoo luisterrijk openbaart . Wij zagen tranen der
verhevenfle aandoening in elkanders oogen, en enkele afgebrohene rvoorden wares alles, was wij, tot in bet diepst der
ziel getroffen, elkander konden toefpreken . Ach ! dat her
mogelijk ware, u met woorden to fchetfen, wit wij toes
met onze oogen zagen ! Wij flonden vlak mast den vuurilroom, die, ten minfle 6o voet breed, zijue gelijkmatige
flof, nu eens van eene donkere koperkleur, dan weder geel,
en dan wit gloeijend, lan s onze voeten henen, met eene ge .
matigde fnelheid, in eene verbazende kom van rotfen flortte .
MENGEL%V . i$ao, eo . I? .
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Slechts met moeite konden wij met onze wandelaokken, die
terfiond met een holder lichc braudden, holten in deze flof
lwren, welke echter dadelijk weder aangevuld waren . Er
was geen golfllag to zien ; maar bet was eetl flatelijk voor .
bijtrekken, en als voortfchuiven, waarmede de beweging de .
zes firooms is to vergelijken . De bron deszelven lag, vol .
gens de fchatting van onzen gids, 150 voet boven ons, en
Wij flonden onder
was eeue opening in de zijde des bergs
dezelve op eerie brug, door de verkoelde lava eener vroege.
re uitbarfling gevormd , en genoten aldaar bet boven alle be,
fehrijving verhevene fchouwfpel van eenen vuurval! Want
gelijk bet water, bij eenen waterval, zich,inverbazende boe .
veelheid, in eerie geul of engte van rotfen zamendringt, eu
zich over dezelve ter nederflort, zoo was bet bier bet geval
met eerie Diet min verbazende hoeveelheid vuurs . Vreemd
oaken de zwarte wanden van lava of mast dien helfchen vuur .
gloed ; terwijl zij nog heden op bet zonderlingst met versch
gevallene fneeuw bedekt waren, welke in de holten was blij ..
ven liggeu. Gelijk bij eenen waterval bet fchuim gevormd
en ook weder verfiouden wordt, zoo was bet bier met de
fcorie, of de fponsachtig doorboorde flakken van verbazende
grootte, die aan de oppervlakte van dezen vuurflroom gevormd, maar ook weder ingezwolgen werden . Van tijd tot
tijd flortten zich konde lavarotfen, ter grootte van een
huis, door den onderaardfchen gloed ondermijnd, in dezen
afgrond ; en, terwiji wij haar dan op dezen vlammenden weg
,naoogden, zagen wij haar eindelijk zelve in eerie laaije vlam
opgaan en verteren . Ook thaws was de wind ons gunflig, om
de wolken van damp, die ons zouden verllikt hebben, weg
to drijven . Wij konden ous Diet verzadigen van bet gezigt
dezes naar een wonder gelijkenden fchouwfpels ; want hoezeer bet aangezigt als verfchroeid en de rug door en door
koud was van fneeuw en wind, zoo bleven wij nogtans den
geheelen nacht door op den berg . Groote brokken koude
lava, zoo zwaar als wij met ons drieen flechts tillen kon .
den, in dezen flroom geworpen, fchenen op denzelven nog
geenen indruk to waken, maar dreven, waar bet effen was,
gelijkmatig daarop voort, of wentelden, waar bet fleil
was, even als veren ballen, zonder eenig gedruisch, mede.
Zoodra de wind ophield, vertoonde zich cerfloud eene on.
doordringbare v< olk van rook boven den vloed . Toeu wij
naar
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waar de voormalige, doch nu ter net rgevelde krujn des bergs
wilder opkUmmen, kwamen wij digs voQrbij de opening , nit
welke de lava voortkomt ep van waar zij eerst eenige fcbre .
den voortgaat tot aah de rots, over welke zij ter nederfiort .
Deze opening geleek in gedaante en grootte naar eene fchut .
fluls van middelbare groocte . Het gelukte ons, door midi
van eenige socsbrokken, een gedeelte van bet bedekfel derzel e
to verbreken, en nu zagen wij eeo nict zeer breed kapaal,
uit hetwelk de ftof zeer langzaam opwelde . Zij moet der.
halve (iets, dat wij evenwel niet zien konden) nit verfcheidene
boven en onder elkauder z :ch bevindende opGtuugeugelijktijdig
zich ontlasten, om eene zoodanige cascade to kunnen vor .
men . Welke ontzaggelijke menigte dezer iloffe is reeds op .
gewarpen, en zal nog, in den loop van 14 dagen of 3 wekeh, (want zoo tang duurt gewooulijk deze uitvloeijing) on .
ophondelijk dag en nacht opgeworpen wordeu! - wij icon .
den nu aan den krater, en zagen oak hier cen verwonderlijk
flhouwtooneel, waar van cenen zachteren acrd . De donker.
blaauwe, geheet van wolken bevrijde hemel fonkelde van
duizenden fterren, en de grond onder onze voeten was, even
gelljk bet Somma- en dpennij»fche gebergte, dik met versch
gevallene fneeuw bedekt . De voile maan blonk hoog tan den
llkmel, en verzilverde, als ware bet , de koepels der kerken
van 1Vapels, zoowel als de zee, tot in de verte, zoodat wij
zetfs de grijze rotten van Capri konden onderfcheiden . Ne.
vent ons donderde bet onophoudelijk in de ingewanden van
den krater, die van tijd tot tijd, door een zwavelgeet liche
ontiloken, asch en fteenen uitwierp . Stilte rustle rondom op
de ganfche natuur . Waat]ijk I toen wij door aldus , op zwarte
lavarotfen gezeten, van onderen door den hetfchen gloed des
vnriigen flrooms rood bef henen, en van boven door den zit .
erglans der maan beftraald, in onze mantels gewikkeld, met
ernftige ftilzwijgendheid dit zeldzsam fchouwfpel aanftasrden,
was bet ons, of wit de heldengedaanten van 0 s s I AN zagen
voorbijzweven .
Her was goed, dat wij, na dit nachtelijk tooneel, niet ter .
!fond wederom in bet gewoel der gewone wereld verplaatsc
werden ; want daardoor kreeg onze verbeelding did, om den
reusachtigen maatftaf der natuur nit de hand to leggen, en
denzelven voor de kleine ellemaat, waarmede men de voorfchrifceu der welvoegelijkheid onder de menfchen uitmeet, to
K k 2
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verruilen . Stilzwijgend keerden wij naar Refina weder, waar
wij den wagen aantroffen, die ons naar Napelr terugbragt ;
en bet was reeds volkomen dag, toen wij, hoogst vermoeid,
de flad binnenreden .
BRIEF AAN DEN BEER P . DE RAADT,

A L . M. et Phil. Doct.,

WEGENS EENE BESCAULDIGING, TEGEN PE$TALOZZI
TE BERDE GEBRAGT .

Weled . Heerl

M et groot genoegen ell geene mindere deelneming las ik

in
.
Letteraeff.
1820,
Meng
.
bl
.
221
en
254,
uwe
beVaderl
de
rigten van de Opvoedingsgeflichten van F E L L E N B E R 0, en
in bet bijzonder ook van bet daarmede verbonden Wehrligeflicht. Het verheugde mij , nit zoo naauwkeurige berigten,
iets meer van eenen man cc vernemen, die alle aanfpraak heeft
op de hulde zijner tijdgenooten . In bet bijzonder trok ook
Inijne aandacht de vergelijking tusfchen bet Wehrlit
geficht
van F E L L E N B E R G en bet Clind -gefticht van PEST A L O Z.
z1 (bl . 264 volg .) Terwiji aldaar deze vergelijking ten voordeele van F E L L E N B E R G uitvalt, trof mij de befchuldiging : ,, dat P E S T A L O Z Z I in zijn Armengeflicht de kinde .
„ ren zorgvuldiger opvoedt, en bun onderwijs niet inrigt naar
„ den (land, waarin zij geboren zijn ; terwijl P E s T A L o Z Z I
„ gezegd words F E L LEN BERG van wreedheid en on.
~, menschlievendheid to befchuldigen, daar deze hen, die
„ door bet noodlot tot de laagfle klasfe der menfchen ver .
„ wezen zijn, niet aan dien Iagen Nat tracht to onttrekken
en boven denzelven to verheffen ."
Hec zij mij vergund, Mijnheer! tegen deze befchuldigingen
eenige bedenkingen, met alle befcheidenheid, in bet midden
to brengen, in de hope, dat gij dezelve wel zult willen opIosfen. Ik zal , daar mij bet geluk , om beide deze merk .
waardige Inilituten to bezoeken, Diet heeft mogen ten deel
vallen, de toeviugt moeten nemen tot hetgene mij nit de
werlien Van P E S T A L O Z Z I zelven bekend is geworden .
Indien iic mij niet bedliege, hebben de Armengeflichten
van PESTALOZZt en FELLENBERG geheel van elkander
ouderfcheidene bedoelingen , en zal ilieruic alleen de volledige
verdediging van P I S T A L 0 Z Z I ligtelijk zijn op to maken .
Het
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heeft, volgens

uwe opgave, (bl . 259) ten doel, ,, zoowel, om aan de

„ hoogere flanden to toonen, hoe men de befchaving der or .
„ men kan bewerkfielligen, als ook, om , door hun die bron .
nen van geluk aan to wijzen, welke hun hand zelf aan .
„ biedt, hen bekwaam en gefchikt to maken tot het getrouw
,, volbrengen van die pligten, welke bet vaderlijk Opperwe .
„ zen hun heeft voorgefchrcven ." Met Edu woord : F E LLENBERG heeft, in zijn geflicht, ten doel, om individu's,
uit den (land der armen zelve, to vormen tot nuttige leden
van then hand ; waarhij hij zich tevens ten oogmerk flelt,
cm nit de dus onderwezenen (bl . 262) zoo vele arbeiders to
treklcen, als hij tot bebouwing zijner akkers noodig heeft .
Geheel andere en , mag ik mij dus uirdrukken, wijdflrekkender en hoogere bedoelingen fchijnt mij coe, dat P ES T A .
Lozza bij zijn Armengeflicht leiden . Hij bedoelt, nawelijk t
niet de opvoeding der armenkinderen tot leden der mast .
fchappij in bet algemeen , maar in bet bijzonder de opvoe.
ding en vorming van door hem aangenomene kinderen der or.
men tot opvoeders en opvoederesfen van de kinderen der or .
men en elleudigen.
Reeds ten jare 1817 had hij dit op bet oog . Ten gevolge
eener verbindtenis met den boekverkooper COTTA, zou de
opbrengst der inteekening op zijne werlten daartoe eeniglijk
en geheel flrekken ; terwijl daarna de eigendom zijner wer.
ken overging op den Heer COTTA zelven . In bet berigt
van inteekening van Maart 1817, waarvan ik toenmaals flechts
de hoofdvoorwaarden der inteekening, waartoe ik door hem
verzocht was , in de nfeuwspapieren heb kunnen opgeven,
drukt hij zich deswege Dog :lechts in algemeene bewoordin .
gen nit . Ilierdoor echter verkeerd verflaan zijnde, alsof hij
de hulpe der menschheid had ingeroepen ter verbetering van
zijne eigene omflandigheden, verklaart hij zich, op de tref .
fendfle wijze, nader , in cen berigt van den 6 Junij 1817 ; be .
tuigende daarin, met ronde woorden, dat hij, aan ontberin .
gen gewoon, voor zich zelven Diets vraagt of behoefc,
maar al bet voordeel der inteekening eenig en alleen wil doen
flrekken ter realifering van zijne denkbeelden omtrent de ver .
betering van den nood en de ellende der armen ; terwiji hij,
onzeker van de hoegrootheid der opbrengst, beloofc, zich,
op zijuen 74fleu geboortedag, bepaald en openlijk gun bet
K k 3
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publiek to zullen verklaren . Dit ook deed de waardige grijze,
in eene op den 24 Januarij
8ip gehoudene redevoering,
welke hij mij de eer deed vervolgers toe to zenden. Had
ik deze redevoering bij de hand, ik zou dan in ftaat zijn,
bet hoofddoel van bet Clind armengefticht met zijne eigene
woorden op to geven . Daar ii : echter deze, v66r eenigen
tijd , ter Teen zond aan een' mijuer vrienden in Aid Holland,
moot lit mij keeren tot eene andere getuigenis, ten einde daartiit bet doel van bet Clind gefticht aan to wijzen. Deze is,
namelijk, die van zijnen medehelper, den achtingwaardigen
JOS. S C H M I D, welke, in her mij toegezondene berigt van
inteekening op zijne vweiken, onder andercu bet volgende
zegt : „ Der Ercrag gegenwiirtiger Subfcription ist zu der
„ ou PEST A L 0 Z Z I geftitreten, jetzt in Wirklichkeit ge• fetzten, Armenanftalt fiir die Bildung von Erziehern and
„ Erzieherinnen beftimmt . - Soll der arrnen and verwaisten
• Menge fo welt aufgeholfen werden, dass fie fish befahigt
„ finder, fich felber zu helfen, fo musf n - nein fie rnisfen
„ zum hochften Dienst der Armuth, in der That, mit der
grosften Kraft der Wahrheit, mit der hochften Liebe,
• Weisheit and Frl, iheit angefprochen, beuutzt and dafiir bis
„ zur Begeisterung belebt werden ."
Uit her bovcnflaaude, gelijk ook tilt hetgene er verder
voigt in dit berigc, blijkt, naar mijn inzien, duidelijk, dat
her doel van p Z S T A r, o Z Z I eenig en alleen is , om armen ce
vormen, ten einde zij op hunne beart de vormers en opvoe .
ders van arnien zullen warden, en eeninaal, door eigene ervaring, bekend met den wren hood en de ellende der armen, de mneesc getehikre werktuigen zullen zijn, ter wegne .
ming van dezerr uuod en deze ellende.
1)aar nn F E L LEN B ERG 's Arinengeflicht ten doel heeft,
om de individuele armenkinderen, aan zijne zorg toever .
trouwd, to vornien tot gefchikte en zedelijk goede arbeiders
en handwerksliedeu, fpreekt hec, naar mijne gedachten, van
zelf, dat vortn en ftoffe van onderwijs in beide geflichten
even zeer inner verfchillen, als derzelver hoofddoel verfcheiden is, en dat er 7ich tusfchen deze twee ongelijkfoortige geilicliten inderdaad geene vergelijking mat maken .
War cindelak de befchuldiging berreft, welke p E S T A L oZz I Ban F E L I, E NB E it G zoude gedann hebben, geef ik u in
overwegin~ , of 1.-r ook gedeeltelijk cen misverfland kan
plants
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plants hebben . Zoo dikwerf toch P E S TA L O Z Z I fpreekt van
de vernedering en elleude van den Hand der armen, komt
bet mij voor, dat hi j hoofdzakelijk op bet oog heeft de zedelijke vernederin ;; en ellende dezer volksklasfe, dien dierlijken
zin en dat geniis van niie ontwiitkeling van godsdienflig en
zedeliik gevoel , hetwc'.it b ii deze klasfe plants heeft ; en ik
geloof, dat danruit zi i c bef'chuldiging to verklaren zij . Duidelijker zou dit echter warden, bijaldien men met geheel bet
verband des gefpreks bekcnd ware, waarin dezelve zij voorgekomen . Zeker is bet no-tans, Lint niets minder in de denk .
beelden van P E S T A L o z z I Iigt, dan de wegueming van alle
onderfcheid der flanden .
Ik geef deze bedenkingen, met befcheidenheid, over san
uwe overweging . Achting, diepe achting voor eenen man,
die grijs word curler de grootlie en sanhoudendfle opofferin .
gen voor bet hoogfie belang der menschheid, deden mij de .
zelve mededeelen . lioo , ,st welkom zal bet mij zijn, door dit
T ijdfchrifr , onderr ;;t to worden , in hoeverre uw gevoelen van
bet mime blijft verlchdlen .
1k heb inmiddels de cer, mij met opregte achting to onderfchrijven ,
\Vc : zd . I-Jeer !
27 J 1111ij , 18 2 0.

Uwweled . dienst . Dienaar
II . W . C . A .

DE DOOR VAN

VISSER .

DEN MAAPSC.'IIALI. VAN TTJRENNE,

(Ui : bet IIoogduit h .)

V

oigens wile Frarfche en Duitfe,'e Gefchiedfchrijvers, werd
de dood des Maarfchalks v A N T U R E N N E veroorzaakt door
een' kanonskogel , welken de Keizcrlijke Gcneraal M O N T RC U C U L I cp hem liet rid ten , toen ilij vernam , dat T U R E N.
NE hit Oostenrijkfc/ze beer befpiedde van onder eenen grooten notenboom op cene hoogte bij Ober-Achern, 3 geogra.
philche mijlen 0 . N . 0 . van Straatsburg. Waarfchijnlijk zijn
de Franfche Gefcbiedfchrijvers tot dit verhaal gekomen door
de begeerte , om hunnen geprezen' held ook eenen echten
heldendood to laten lierven ; en de 7Jzaitfcherrs namen dit ver.
llsal op goed geloof aan . Volkomen waar is hetzelve echter
geens .
K k
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geenszins . Immers, volgens bet berigt van ooggetuigen, be.
woners van bet genoemde dorp, fcheurde gezegde kanonskogel eenen zwaren tak van den boom, en deze tak verplet .
terde in zijnen vat den even beruchten als beroemden held .
Hoe gering bet verfchil van beide verhalen ook moge fchijnen, zoo words bet nogtans van eenig belong door bet bijvoegfel dier ooggetuigen, waarvan fommige nog v66r So jaren leefdeu, dat M O N T E C U C U L I den Maarfchalk duidelijk
Ilerkend, en den kanonnier, die het ftuk rigtte, denzelven aan .
gewezen hebbe, met bevel, den kogel door de kruin des
booms to fchieten, sm hierdoor den grooten held eenenkleinen
fchrik aan to jagen . Hoezeer dus de Generaal bet ]even
van den held in zijne hand had, zoo vergat hij toch zich
2elven niet ; maar zijne edelmoedigheid , zijne fijne en echt
ridderlijke denkwijze hield bet daarvoor, dat er ook zelfs in
den krijg gelegenheid tot fluipmoord is , en hij wedrftond
de verzoeking des naijvers, om zich op deze wijze van den
mededinger zijns roems, den barbaarfchen verwoester van den
Duitfehen grond, die tevens bet fcherpe werktuig was van
een heerschzuchtig Vorst, to ontdoen . Het is voorts genoeg bekend, dat de Franfchen met dezen hunnen Veldheer
tevens den cooed verloren, oin aan de overzijde des Rijns to
ftrijden ; zij begroeven zijne ingewanden in de kleine St . Ni.
kolaas-kapel to Achern, en fpoedden zich met zijn ligchaam
naar Straatslurg, zonder de plaats, waar hij viel, of die in
de kapel, met eenig gedenkteeken to onderfcheiden . Zoodanig gedenkftuk lief de Prins Kardinaal o N S T A NT II N V A N
R off A N, Aartsbisfchop van Straatsburg, bet eerst, nog
geene 6o jaren geleden, bij den notenboom oprigten ; en zijn
opvolger, de Prin s Kardinaal LOUIS R E N . E D O U A R D VAN
R O H A N, ftelde daarvoor eene nit zwart marmer fraai be .
werkte puntzuil, 33 el hoog, die op een voetftuk door
middel van metalen kogels rustte, in de plaats, en wilde, dat
een Ofitier der Franfche Invaliden de verfchillende opfchriften derzelve den vreemdelingen verklaren zou (*) . Voor
de.
(*) De Franfche Officieren, to Straatsburg komende, wa .
ren gewoon, van dear in grooten getale de St . Nikolaas .kapel
to bezoeken, en bij die gelegenheid rooden wijn en brood
aan de nagedachtenis des Maarfchalks to wijden .
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dezen man werd this daar ter plaatfe eene bijzondere wooing
gebouwd . Dic gedenkfluk kon de Kardinaal zelfs nit hoc kas .
feel van Saverne (Berg Zaveren) , alwanr hij zijn verblijf
hold, op 6 mi len affands, zien . Doch de Natnur fcheen
met den roeln van Du :tschland zich to hebben vereenigd : een
hevige wind wierp hetzelve ter seder, en bet gedenkftult is
federt evenzeer tot floi' vergaan als de held, lien bet moest
vereeuwigen .

STERKE AFKEER VAN DE VLETJERIJ

ONDER DE NIEUWERE

GRIEKEN .

Gelijk wij gewoon zijn , ter betuiging onzer genegenheid,
fomtijds de verkleiningsnamen van zekere huisdieren to ge.
bruiken, en hem of haar, die wij Iiefkozen, „ mijn hondje,
mijn poesje" c oz . t o noemen, zoo is hetzelfde ook bij
de nieuwere Grieken in gebruik ; doch de naam „ mijn
gansje" is de r nige , waarmede men een fchoon etheensch
meisje vleijend noemen nag ; daar de gars alleen, van alle
huisdieren, bij hen hoog genoeg geeerd words, cm van de.
zelve eenen vleijenden imam re ontleenen, die bij oils, daar .
entegen, voor ceu' fpot-, zoo net vocr een' fchimpnaani
gelds ; wart ook zij houden, even gelijk hunne voorvade .
ren, overdreven' lof door hoogst gevaar'.ijk .
D o DIVE L L was de ecriic , die, op zijne rein naar Corfu,
dit waarnem . Hij teekerde een lsndfchap in de nabijheid
eener hut, in welke hij vriendelijk genoodigd, en op wijn
en vruchren onthaald werd . Tweorgmnfchekid,
ren, beide zoons van den bewoner, fpeelden voor de hut ;
ell, o :u den ouderen eenig genoegen to geven , was hij niec
karig in loffpraken op doze kinderen . Toen hij echter twee .
of driemalen achtereen zijne bewonderiug over deze kinderen
geuit had, word eene oude vrouw, die hij voor de groot .
moeder dezer kinderen hield, zoo crnustig, dat zij opfiond,
de kinderen naar zich toe trok, en met onfluimigheid van
DOD WELL eischte, ht h'j de kinderen zou in bet aange .
zigt fpuwen . Dit verzoe'k kwanl den rcizi_rer zoo vreemd
vocr, dat hij begun re denken, of ook misfchien de goede
vronw bazelde . Doch haar verzoek wcr .i terlIond door den vader
en de moeder met zoo veel er. .st onder.teund, dat hij zicit
K ':. 5
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daarvan niet fcheen to kunnen ontflaan . Gelukkiglijk werd
D O ll W E L L door eenen Griek vergezeld, die hem zeide, dat
bet clenige middel, om de naddelige gevolgen zijner overdre .
vene loffpralten voor de kinderen weder weg to nemen, was,
hen in bet aangezigt to fpuwen . Hij kon dus bet aanhoudend
begeeren der ouderen uiet langer wearflaan, en voldeed,
zoo voegzaam als bet flechts eenigzins gefchieden kon, daar .
aan . Doch hiermede waren deze bijgeloovige landlieden in
geenen deele tevreden ; maar de ouders voegden daarbij nog
de volgende walgelijke handeling, die de kinderen, als dezelve vvaarfchijnlijk wegens hunne uitftekende fchoonheid
reeds meermalen ondervonden hebbende, ook met bet groot .
fle geduld aan zich lieten uicoefenen . De moeder vermengde,
namelijk, wac ftof van den grond met de olie eener lamp,
die voor een Madonna-beeld brandde, en befmeerde daarmede
bet voorhoofd der kinderen . Hierop fcheidden zij als goede
vrienden van elkander ; doch de ouders verzochten wel ern.
(lig, dat hij toch nooit wear zoo veel moois van hunne kin .
deren zeggen zoude .
DE ARME VISSCHER .

Eene ware Gebeurtenis.

In November 1807 kwam zekere arbeider, met name e o Rwonende to lardswoud, in bet kanton Me.
demblik, op den inval, om zijne fortuin met de vischvangst
to beproeven . Tot dit einde kocht hij van tijd tot tijd eenig
vischwant, en eindelijk voor drie gulden een fchuitje, tang
over fteven 7, en breed 2 voet 10 duim Rijnl . over bet
midden , fmal van boord, en van achteren zeer (pits toeloopende. Hiermede flak hij in zee , en oefende zijn bedrijf
tusfchen gezegde plants en bet dorp Lanibertfchaag, op zekeren affland van den zeedijk . Eene gelukkige vangst van
fcharren, gedurende vier dagen , verfchafte hem eenen rijk .
dom van 6 hoepen, en bet uitzigt op een goed beftaan, voor
den op handen zijnde winter, voor hem en zijn armoedig
gezin . Dit goed gelnk in den aanvang diende hem zeer tot
nantnoediging, zonder juist de gevaren to berekenen , die hem
t'rj onsgunflig weder, met zulk een klein vaartuig, zouden
hnnnen tr .,fleu . Van tijd tot tijd (tourer geworden, waagde
hij
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hij meermalen eene flerkere proev; . Dit ondervond hij bo .
venal op den i$ November van dat jaar. Dien morgen ten
aeht ure met eenen matigen zuidzuidwestewind en eene
dikke graanwe lucht zee kiezende, roeide hii naar zijnc ge .
wone plants, en vischte ijveri en vrij gelukkig voort, zon .
der zich over de ., fterk aangewaklterden wind to bekomme .
ren, wnarvan hij wein ;g of geen' hinder leed . De gol , 'e:n
zich echter verheffende, befloot hij , ten tien ure, naar i,uis
to keeren . Weldra ondervond lhij de broosheid van zijne kiel
bij zulk eenen tegeniland . De wind had zich tot florin ver .
beven. Hij moest tegen denzelven oproeijen . Ras gevoelde
hij zijn onvermogen, en, wat nog bet ergf!e was, zijn eene
riem brak anti flukken, zonder dat hii eenen anderen had,
om den gebrokenen to vervangen, noch ook hack of boom
tot fluur . Door fchrilt bevangen, wist hij aaauwelijks, Not
to zullen doen ; to meer, daar hij in de voile ruimte random
zich geen antler fchip of vaartuig zag , van waar hij eenige
pulp verwachten koude . Schipbreuk to liiden, of wel, door
eene flortzee overweldigd , zijn graf in de baren to vinden,
zie daar het uitzigt, dat hem overig bleef.
De fmart over eigene roekeloosheid werd nog vermeerderd
door bet aandenken aan zijne vrouw en kinderen, die, met
zijnen dood, in nog veel ongelukkiger toeI and, dan to voren, zouden geraken . Het was nu reeds 12 ure op den mid.
dog geworden , en bet gevaar vermeerderde elk oogenblik,
bij eene holic zee, welker golven hoe langer hoe hooger fle .
gen . Eene meerdere toenadering tot het eiland hvieringen
verfchafte hem eene flaauwe hoop . Zich, in den fchemer.
avond , nanr gisfing flechts omtrent Zoo roeden van een' kaapfland aan de zuidoostzijde van hetzelve eiland verwijderd achtende, vleide hij zich, , aldnar nan flrand to zullen geraken .
Doc'a to vergeefs . Stroom en wind gingen lams de kust, en
hielden hem at. volt ware elke nadering, door den flag van
bet water, voor hem doodeliik geworden . Het was nu geheel
avond . Daar geene ligchamelijke kracht hielp, poogde hij,
door con aanltoudend l,croep en gejammer, den een' of anderen
elnndr_r tot mcd .dongen to bewegen ; doch ook dit fchreeu .
wen nerd, door do i hefticen wind en bet bruifen der zee,
van i: :emand gol-ooor i
Reeds zeven wren lan, had hij nu
tusfchen hoop en vr . : s gedobberd , zonder cen?g bat min!(le
gun(lig uitziL~c voc then aan3aanden nacht . Lr blecf aiz0m
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niets anders over , dan zich geheel op Gods genade to men
drijven . Hij bond zich met touwen aan zijne kiel vast, in
de jammerlijke verwachting, dat hij welras aan dezen of ge .
nen oever aanfpoelen, en men, zijn lijk opvisfchende, h etzel .
v e zoude begraven . Met den overgeblevenen riem den Eleven
vlak voor den wind houdende, deinsde hij af, zonder to we.
ten , werwaarts deze koers, welken hij vier bange uren ach .
tereen volgde, hem voeren zoude . Eindelijk, door angst en
bet gedurig uithoozen van ziju vaartuig geheel afgemat,
fchijnt hij in diepen Nap geraakc to zijn. Gelijk hij van bet
omloopen van den wind, die in bet noordwesten gefchoten
was, niets bemerkt had, fond hij, bij zijn ontwaken in den
morgenftond, niet weinig verbaasd, in plaatfe van hoog
ftijgende golven, de zee zeer effen en vlak cc zien . Hec was
nu voor her eerst, dat hij bet licht van den vuurtoren be .
noorden Enkhuizen zag,hetnijvorehldfcij
vende fler hield . De ftroom van bet wasfend water bragc
hem nader bij bet flraud, en ten 8 ure ontdekce hij de glooijing van eenen zeedijk, dien hij oordeelde tot de Vrie/she
kust to behooren . Door de branding geenszins langzaam kannende uitftappen , wilde hij vrolijk aan wal fpringen, doch vie!
op de glooijing naast zijn fchuitje neder, dat van dezen foot
bet eene boord verloor, terwiji de golf over hem henen
floeg . Vol dankbaarheid voor ziju behoud, klauterde hij nu
bij de fteenen op, en bereikce at juichende den vasten groud,
dien hij reeds gewanhoopc had, immer weder to zullen betreden . Met ijzing zag hij nog eens naar bet ranke vaartuig
om, waaraan hij zich zoo roekeloos gewaagd had, en liec
heczelve aan zijn verder lot over . Niec wetende, waar hij
zich be ond, onderrigtte hem een oud man, dien hij ont .
moette, dac hij zich op den Enkhuizer dijk be ond . Na
zich een weinig herfteld re hebben, haastte hij zich, on .
danks zijne vermoeijenis, tot zijn croosteloos gezin weder to
keeren, en kwam, tot aller verbazing, op den i den to
,fardswoud in gezondheid terug, alwaar hij met opene armen
onrvangen werd, en ook thane nog woonachcig is .
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G elukkig, wien bet lot op aard'

Ecu' vriend gefchonken beeft,
Wel duizend andre vrienden waard,
En als er zelden leeft i
Een' vriend die, v ij van eigenbaat,
Doer praatzucht niet verrast,
Geen toevertrouwd geheim verraadt,
Ea op zijn woorden past ;
De rimpels hem van 't voorhoofd lacht,
Vermaakt en leert en fticht,
En to allen tijd' met nieuwe kracht
Hem aangordt tot zijn' pligt ;
Bet vonkje moeds in hem ontgloeit,
Ais hii de toekomst ducht ;
%Vien troosttaal van de lippen vloeit,
Als hij in droefheid zucht ;
En die, fchoon hem bij 't foltrend wee
Elke andre vriend verlaat,
Nog naast hem, als in 't hart der zee
De rots bij 't ftormeu, ftaat .
Dat hij, wien zulk een vriend bekoort,
Mij ftervliug zalig noem' :
Op duizend puikjes van die foort
Draag ik, o vreugde 1 roem .
En kwam in 't eerst , naar mijnen zits,
Te duur bet vinden uit ;
Nu wonen ze eenmaal bij mij in,
Eu kosten mij geen' duit .
En van m ;_iu uitgefchoten geld
Trek ii : nog intrest toe :
NTooit raken zi,j, door drift gekweld,
lift ondcrwijzcn moe .

En
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En 't plaatsje is klein, dat elk beflaat :
Ik berg ze in din vertrek ;
En nooit, zoo niemand medegaat,
Verlaten zij die plek.
En waar ik wil, voer ik hen met ;
En - is 't geen groote zaak ? -Zij zijn als lammeren gedwee ;
Nooit hoor ik tegenfpraak .
En nimmer praten zij to veel,
Of floren me in mijn werk,
Zoo ftil , wantieer ik dit beveel ,
Als waren ze in de kerk .
En al, wat voor hun oog gefchiedt,
Is veilig butt vertrauwd
Zij klappen miju geheimen niet,
Hoe rijk in onderhoud .
En fchoon van ongelijken (land,
En oud en jong dooreen,
Toch fchuilt bij hen geen flechte kwant :
Ik zend ze nimmer been !
En zijn ze juisc - ik fpreek opregc Niet al van Neerlandsch bloed ;
Toch blijft aan hen mijn hart gehecht :
Geen mensch ligt hun den voet!
Daar is er Griek, Romein, Bataaf,
En Fransch. en Engelschman,
En Vorst en vrijgelaten llaaf,
En boer en edelman .
Verheven ernst in toal en geest
Blijfc dien, hoe jeugdig, bij ;
De tijd fleet dezes fraaije leest,
Toch klinkt zijn Loon Dog l,lij,
Men zie vol waan op de oudheid near,
En achte 't pleit beflist ;
Ik ben niet van die nieuwe leer,
Maar b1?j f P t lagorist .

Vaak
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Vaak zagen in een' derden flaat
Min vrienden reeds hot licht,
En wards ieder nieuw gewaad
Oneindig veel verpligt .
En ieder nieu'v herfcheppingsuur
Verhoogt hunn' Mister meer ;
Zij luiden 't uir bij vreemd en buur,
En 't is hun roem en eer.
Raad nut, wie Inijne vrienden ziju,
En ra, wit raden kan! Gij vindc hen in geen fleschje u'ijn ;
Wel ! zoek ze in boeken dau .

Aliddelburg,

.. .

A. F . S I F F L E .

1820 .

IN HET ALBUM VAN EENE FIERE EN ZEER ONGEVOELIGE
SCHOONE .

Ja, waarlijk! de eernaam van albast
Wel voor uw' fchoonen boezem past ;
ja1 wet uw lippen van robijn,
Uwe oogen gitkoralcn zijn ;
Uw haar as ;l Muter good gelijkt,
En voor geed zijde in zachtheid wijkt ;
Uw '.la's .its blanke marmerfleen,
En arm en voet van elpenbeen ;
Uw hart een kostbre diamant,
Eelland zelf3 voor don heetlien brand : Vandaar, dat 'ij wet fchoon in fchijn,
Maar zonder 't midst gevoel moet ziju ;
Vandaar, ((la . . r.a : :s dat harre treft,
Welks trots zich immer (lout verheft,
En, fleck+s op waft vermaa! : bedacht,
Don tro .iw(ie!- miu?iaar tier veracht ;
Valldaar, dRb s :ik, ho,' good, hoe mild,
P.
DT
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D& KARDINAAL RICHELIEU EN DE HERTOG VAN EPERNON .

De Kardinaal R I C H E L I E U Was, gelijk bekend is , onder
L O D E W IJ K XIII, onbepaalde gehieder in Frankrijk .
De
Hertog VAN E P E R NON ilond, wel is waar, aan bet hoofd
des Oorlogsdepartements, doch flechts in naam, dewijl, zonder des Kardinaals bewilli&ing, ook daarin niets konde verrigt
wotden . Eens was de Hertog krank . RICHELIEU zond
een' zijner bedienden, om naar hem to vernemen . De Hertog was juist in bet gebed, toen de dienaar des Kardinaals,
ter kamer ingeleid , zijne boodfchap brags . „ Zeg uwen Meester," fprak de Hertog, „dat gij inij aantroft, zijne bezigheid
verrigtende, terwiji hij de mijne doer,"

DE

OPENHARTIGE MONNIK .

Men vroeg eenen der kloostergeestelijken van eene ver.

maarde bedevaartplaats, of bet daar zijnde Maria-beeld nog
wonderen deed . „ Ongetwijfeld," was bet antwoord . „ En
welk is bet grootfie, door de H . Maagd in deze eeuw ver.
rigt?" - „ Dat in eene eeuw, gelijk de tegenwoordige,
nog zoo vele pelgrims tot haar henenflroomen ! "
DE PRINS VAN COND9 EN, BOILEAU .

Ilet korps des Prinfen V A N C 0 N D a bellond alleen uit jon .
ge, welgemaakte lieden, van welke de oudfe op zijn best
achttieu jaren telden . Het was eene grilligheid van den Prins .
Bij eene monfering van dit korps vroeg ho aan B O I LE A U
,, Welnu, wat zegc gij er van?" - ,, Uwe Hoogheid,"
antwoordde B 0 I L E A U , „ ik geloof , dat deze manfchap
voorcreffelijk ziin zal, wanneer zij tot jaren van onderfcheid zal gekomen ziju!"

MENGELWWE RK .
DE ALGEMEENE KERK,
CF DE
FTEMME DER CHRISTELrJRE VERDRAAGZAAMHEID, (k)

En dnar ztillen er kornen van Oostev en JYesten en
van AToorrlen en Zuiden, en zullen aanzitten in het
lisningrijk Gcds . L U C A S XIII : 29.

O

Il eraan zrsl err alle bekennen, elat gij rnijne diseipelen ziit , zoo gij liefde hebt onder elkan ler . J o A RN E s XIII : 35,

p de gezegende oevcrs van den Ganges kwam een
jengdige Pundit (leeraar) zich vervoegen bij eenen eer,
waardigen dienaar van Brama . Het was bij het rijzen
van den dageraad ; purperen ilroomen vervulden het
Oosten ; eene zuivere lucht fpeelde met de witte Karen
des grijsaards, ; bet gezang der vogelen begroette de
terugkomst van 'bet licht, en bet hart van den J3ramin
ver(*) Dit IInkje is onlangs, a,fzonderlijk, to Brusfel in bet
licht gekomen . Wij vonden het niet onwaardig, oni, nit bet
Transch vertaald, bier eene plaats to vinden . Zonder jnist
elk woord en iedere verklaring voor onze rekening to ne
men, hebben wii her gelaren zoo als bet was, alleen de
aangehaalde plaarfen der 11 . Schriftuur naar onze Staten-over .
zetting, en andere kleinigheden naar deu card der tale ver .
anderende, waardoor wij hopen, dat zoo tnin mogelijk var
bet oorfpronkelijk feboon is verloren geeaan . flartelijk wen .
fchende, dat her ftakie op den grond . waar her geboren
werd, en tot deszelfs cigenlijke en eerie bedocling, veel
nuts mope tliehten, verbeelden wij ons sevens, dat her ook
bier nog wel eenige andere behoefte, dan die der nieuwsgie .
righeid en van den goeden fmaak, zou kunnen vervellern .
MizNGELW . 1820 . ;v0 . 11 .
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verhief zich in aanbidding en liefde tot het groote Wezen, dat, in de ontzaggelijke huishouding der natuur,
niet Un zijner voortbrengfelen vergeet .
Wat heeft men to denken, (met deze woorden fprak
de jongeling den wijze aan) wat heeft men to denken
van de verfchiliende Godsdienflige aanhangen, die den
Indus verdeelen ? welke is de alleen ware ? , Min zoon,"
antwoordde hem de priester glimlagehende , , befchouw
dezen grond, bezaaid met bloemen, welker liefelijke
uitwafemingen ten hemel ftijgen . Alle zijn Brama aangenaam . Zoo is het ook met de verfchiliende geloofsbegrippen . Alle beftaan flechts om tot hem tovoeren ."
Ziedaar de beginfelen der waarachtige verdraagzaam .
heid . De verfchillende gemeenichappen zijn niet anders
dan de voorhoven van den tempel, de middelen om in
to gaan in de groote gemeente van Christus ,indeh
lige en geestelijke kerk, over de oppervlakte van den
ganfchen aardbodem verfpreid , en zamengefteld uit dezulke, die, van boven zijnde, van den eeuwigen Middelaar de •m agt ontvangen hebben , om , met meer- of
mindere zui ierheid, den Goddelijken wil to kennen en
to volbrengen .
God is een geest (Joan . IV : 24 .) Hij is onafhankelijk
van al het Itotfelijke ; hij is verheven boven het gebied
der zinnen . Zijne kerk kan derhalve niet anders dan gees.
telijk zijn ; zij kan maar alleen huisvesten in de hartep .
God is licht en liefde (i Joan . I : $. IV : 8 .) Zijne kerk
laat dus enkel dezulke toe, die hem waarachtig ken .
nen en liefhebben, die in het licht wandelen (1 : 7) en
zijne geboden bewaren (V : 3 .) En gelijk Christus alleen ons deze kennis en liefde, welke wij alien verloren hebben, bij trappen kan mededeelen, zoo is zijne
kerk enkel zamengefleld uit wedergeborene geesten of
ware geloovigen .
De uitwendige gedaante, de gemeenfchap, in welker
midden de flemme des Verlosfers zich laat hooren, is
geheel bijzaak . Het wezenlijke is : geboren to zijn uit
water en geest (Joan . III : 5) , inderdaad bekeerd to ziin,
van
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van alle Heiland eenen geest ontvangen to hebben, die
het kwade kent en beftrijdt, ja die het to boven komt,
herfcheppende in deugden die zelfde driften, welke ons
fcheiden van het koningrijk Gods.
Dusdanig is de naam, dien onze Heiland aan zijne
gemeente gaf. Schoone en verhevene uitdrukking! Het
rijk Gods, bet koningrijk der Hemelen! De toefland
van den geest, die geenen anderen meester kent dan
hem, dien de engelen aanbidden , en die alleen in bezit
is van het leven, het licht en het geluk ; de gefteltenis
van den wit, wederom vastgehecht aan den wil der op .
perfte fontein, en haar zonder ophouden biddende otn
de kracht ter uitvoering van hetgene zij hem gebiedt .
Wij fpreken van geene vlekkelooze volmaaktheid -•
God alleen is heilig ; maar wij fpreken van het verlangen naar deze volmaaktheid, en van eenen trapswijzen
voortgang op den weg, welke ons, onder het geleide
des Verlosfers, moet derwaarts voeren . Wij {fpreken
van de kennis van ons niet ; van de inwendige overtuiging, dat wij zonder den 1Ieer, en buiten hem, niets
vermogcn (Joan . 1V : 5) ; van onzen vervallen' en on •
gelukkigen ftaat to gevoelen, en in ons binnenfte do
bekrompene en dwaze driften, trotschheid, nijd, toorn
en wellust, to zien en to erkennen ; van ons , met alie
infpanning des verlangens, to wenden tot dien liefde •
rijken Heiiand, die, voor ons zijude opgeoferd, de magt
bezit om ons to verloslen van onze verdorvene natuur .
Wij fpreken van onzen ganfchen wil over to geven en
to onderwerpen aan dien goeden Middelaar , en niets to
verwachten, dan van hem . Dan zal hij komen . Geroe .
pen door het berouw en het geloof, door de boete en
bet gebed, zal hij zich den ingang des harten openen , en
daar de magi verfpreiden om bet ktivade to overwinnen,
de driften to boven to kouien , en ze trapswijze to veranderen in Goddelijke deugden . Dit oogenblik is dat
der nieuwe geboorte, of der wedergeboorte . Aiwie uit
God geboren is, zondigt Wet, zegt de Apostel (i Joan .
III: 9), want zijn (Gods) zaad blijft in hem ; dat is to
zeg.
L 1 2
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zegaen, dat hij niet nicer willens zondigt, c mdat hij
thans eeu beginfel in zich bezit, verheven boven bet
verderf, omdat Christus begonnen heeft eene geflalte in
hem to krijgen (Gal. IV : ig), omdat dit ivaarachtige
licit , verlichtende elken menfche , komende in de wereld
(Joan . I : 9), thans nederdaalt in het binnen(Ie zijns
harten , hem elken dag zijne onreinheid en zijne nietir .heid vertoont, en hem zonder ophouden nieuwe over .
winningen doet behalen op zich zelven en de wereld .
Een geest (of gemoed) , aldus herfchapen , words een
svaarachtig lid des &eestelijken ligchaams van .7ezus
Christus . Hij heeft op nieuws gemeenichap met God
door zijnen Zoon, gelijk bet oog, dat geltikkiglijk de
genezing van de cataract heeft ondergaan, op nieuws
gemeenichap heeft met bet licit ; hij kent en vervulr,
naar mate der ,evade, die hem is toegeltaan, den wit
des T7aders, die in de hemelen is ; hij is de arbeider in
den wijngaard (Matth . XX : i), en de levende tempel
des Heiligen Geestes (i Cor . III : i6 .)
De vergadering der wedergeborenen, de verzameling
der ware leerlingen van Jezus Christus , flelt de heilige
en algemeene kerk daar, welke de poorten der belle niet
zullen overweldigen (Matth . XVI : 18), en met welke
hii beloofd heeft to zijn , tot aan de volcinding der eerrwcn (XXVIII : 2^.) Hij is in hen, en zij zijn in he .~n
(Joan . XVII : 2r .) Hij is de wijnflok ; zij zijn de ran .
ken (XV : 5 .) Hij is bet hoofd ; zij zijn de ledemater .
I-let is van hem , dat hot geheele ligchaam zijnen wasdoua
bekomt, volgens de mate en kracht, welke hij toedeelt
aan elk lid . (Eph . IV : IG en eld .) Deze is die gemeen.
te, welke Christus heeft liefgehad, en heeft zich zelven
oor haar overgegeven, opdat hij ze heiligen zoude,
haar gereinigd hebbende ; opdat hij ze zich zelven zort
heerlijk voorflellen ; eene gemeente, die geene vlek of rimpcl heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig ztin
e ;7 onberispelijk .
Maar, ik vraag bet elken onvooringenomen' geest,
is dit bet karakter der uitwendige kerk, als zoodanig ?

r;
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is zij heilig ? is zij wedergeboren ? is zij onberispeliik?
Degene, die haar zamenilellen, hebben zij alien den
}leer lief? Maken zij er i :un werk van, zijnen wit to
kennen en to volbrengen, zoo veel in hun vermogen
is? Gevoeien zii hunne ellende, hunne volilrekte a F .
hankeliikheid van den Veriosler? Zoeken zij then Goddelijlken Hulaud ? Ko!ren zij aan zijne voeten om ge .
reinigd . gelijk de blinden, de kuupelen, de verlamden
en de zieken haden ow genezen to warden ? Iiebben
zij van hen de magt ontvangen onw bet kwade to overwinnen door bet goede, de driften to bellriden door
de liefde? Hebben zij zijnen geest, den geest der nederigheid, der liefde, der zachtmoedigheid, der order .
uverping en des gedulds ? flelazs ! bet eigen ik is de_ -Fgod aller onbekeerde wezens, aller onveranderde gees .
ten ; de wereld is hun al ; hunne driften to voldoen,
naar bet goeddunken hunner begeerten to )even, den
fchijn der deugd aan to doen, in bet voorbijgaan eenig
goed to doen bij berekenin g , uit i;delheid , ow vertoo.
fling to maken : ziedaar hun beilaan . Daar zii aldus de
wijde poort en den breeders weg volgen (Matth . VII :
21), zou ze •j ezus Christus dan kennen?
Hoort hem zelven : lhacht u van de valfclae profeteo,
w°lke in fchaapskleerleren tot u koinen, maar van binae ;a
zijn ze grijpende wolven . lL-n hz.zane vruchten zzrlt g?:i
ze kennen . Lees , men ook eerie druive van doernen, of
vijgen van distclen? /Jlzoo ecn iceer goede boom brer, , t
voort goede vruchten, en eon kivadle boom bren?t vco ; f
kwade vruchten . Nict eon icgcl ik, die tot ;vsj zcgt
Heere, Heere, (de bloote uitwendige belijdenis) zal
sngaan in let lkoningr •iik der lac,rclen, maar die d,aar
doet den wille mijns l'aders, die in de hemeleza is .
(Matth . Vii : T5, i6, 17 en 2I .)
flat koningrijk Gods komt niet met uiterlijk gclaat .
Noch men zal niet zeggen : zie bier, of zie drat is lice
(uitwendige, nit'lluitende kerk) want ziet , hct konirgrijk Gods is binnen in ulieden (Luc . XVII : 20, 2I) .
MIJN 1 ONINGRIJK IS NIET VAN DEZE WERELD .
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Indien mijn koningrijk van deze wergild ware, zoo
zouden mijne dienaars ge/ireden hebben, opdat ik den
'oden niet ware overgeleverd ; maar nu is mijn koningrijk niet -van bier . Hiertoe beta i.k in de wereld geko .
men, dat ik der waarheid getuigenis geven zou . Een
iegelijk, die uit de waarheid is, hoort mijne/lemme .

(Joan . XVIII : 36, 37 .) Hij is mijn onderdaan ; hij be.
boort mij toe .

Voorwaar,, zeg ik u , indien gij u niet verandert, en
,vordt gelijk de kinderkens, zoo zult gij in het koningrijk der hemelen geenszins ingaan . (Matth . XVIII : 3.)
Hetgene uit vleesch geboren is , dat is vleesch ; hetgena
uit den geest geboren is, dat is geest . (Joan. III : 6.)
De ure komt, dat gij noch op dezen berg (Garizim ,
waar de tempel der Samaritanen geweest was) noch to
Yeruzalem (verfchil van gemeente , van bet tlitwendige)
den Vader zult aanbidden ; maar de ure komt en is nu,
flat de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in
geest en vaarheid, (in geest, kennende zijuen wil ; in
waarheid, volbrengende dezen wil) want de hader
zoekt ook alzulken , die hem alzoo aanbidden . God is
een Geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbid .
den in geest en in waarheid. (Joan . IV : 21, 23, 24 .)
Die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt,
is mijns niet waardig, (Matth . X : 38) is geen lid mij-

ncr kerke .
Deze geestelijke kerk, deze vergadering der kinderen
Gods heeft al de kenmerken der ware kerk ; de oud.
heid, de algemeenheid, de eenheid .
De oudheid. Zij is begonnen in Abel, wiens zuive.
re offerande den Heere welgevallig was (Gen . IV : 4) ;
de aartsvaders , de geloovigen van den ouden tijd behoorden tot dezelve. Deze allen zijn in het geloove

ge/lorven, de belofte van verre gezien hebbende, en heb .
beta dezelve geloofd en omhelsd, en beleden, dat zij gas .
ten en vreemdelingen waren op de aarde. (Hebr . XI : 13 .)
Want %ezus Christus is hedcn en gistercn dezelfde tot
in eeuwigheid. (XIII : S .)

DE ALGEMEENE KERK .

Dc algemeenheid. De ke,k beflaat in den boezem
van alle gemeenten, bij allerlei kerkzeden en plegtighe .
den. Katholijken , Griekfchen , Episcopalen, Luterfchen, Gerefortneerlien , 1\-lennonieten, Kwakers, Me.
thodisten , al on leveren leden aan de kerk Gods ; alien
tellen under zich wezens , toebehoorende aan dien God
der liefde, en levende in hem door Jung Christus .
Er zijn geenen uit ;, efloten, dan zij , die niet svillen ko .
men tot den Zoon, om bet levc ;a to hebben (Joan . V
40) ; zij , die den Middclaar des Nieuwen,herbonds verwerpen (Hebr . XII : 24), en flerven in hunne zonden .
Gedenken wij bier het ant, .oord van Christus, toen
de blinde ijver der leerlingen uhriep : Meester, wij heb .
ben eenen ~,,,ezien , die in uwen naam de duivelen uittivierp
(hij was dus Christen) , en wij hebben bet hem verboden,
omdat hij a met ons niet volgt, (dat hij denzelfden
uitwendigen pligt 'rite] niet waarneemt .) En Yezus
zeide : verbiedt hem niet : want , wie tegen ons niet is ,
die is voor ow . (Luc . IX : 49 , So .) Goddelijke Verlosfer ! dat dit antwoord gegrift zij in bet hart dergc
ne, die uwen naam belijden voor de menfchen ! Verlicht ze , o Heer! Geef hun den geest der liefde, en
zij zulien geene item hebben , dan om hunne broederen
van alle belijdenisfen to zegenen . Dan zal uw koningrijk komen, en de eeuheid uwer kerke zal fchijnen als
de zonne op den middag .
Die eeuheid is gegrond op bet groote beginfel , dat
de verfcheidenheid der form geen verfchil in bet we .
zen maakt . De tutwewlige tni-.ldelen zijn niet overal
dezelfde, maar hot in~vendr; ~e middel is hetzelfde, in
den dienst der piegcigheden als in dien der leere . Ilet
is de ilemme des Verlosfers, die ter zaligheid noodigt ;
hetzij deze item weergalme to mfdden van de pracht
der zinnebeelden en wierookgeuren , of dat zij fpreke
in eenen tempel, die geen ander fieraad heeft dan de
itilte en de eenvoudigheid ; bet is altoos de flemme der
verzoenende Liefde, en degene, die haar hooren en
volgen, hebben alien mbar ednen God, den hader, uit
welL 1 4
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velken alle dingen zijn en vii tot hem, en maar ddnefi
Ileer, fezus Christus, door welken alle dingen z~in
en wij door hem . (i Cor . VIII : 6.) Te dezen aanzien is
or maar ddn ligchaam en ddn gegst, den Hear , 66n geloof, den doop . (Eph. IV : 4, 5 .)
E; ne en Goddelijke Kerk , zijt gegroet ! Ontzaggelijke
menigte s heilig gezin, die de fleer verzameld heeft uit
alle natiia en ge/lachten en volken en talen, (Openb.

VII :9) dat zijn vrede suet u zij! Dat zijn licht u dek .
ke als een kleed ; dat zijne genade u omringe, en zic:h
verfpreide over uwe kinderen , als een majestueuze
vloed ! Snelt toe, volken der aarde ! Lereidt de wegen
des Heeren, dienaars der altaren! Onflerfelijke geesten l
geesten tot bet geluk geroepen, leent bet oor aan de
flemme der wijsheid . De feesttafel is aangeregt,
(Spr . IX :2.) waarom -,oudt gij buiten blijven? (Gen .
XXIV : 3t) waarom, met twisten over bijzaken, den
vlugtigen tijd verliezen, die u ter zaligh"eid flechts is
vergund? Maar den ding is noodig (Luc . X :42) ;
het is, in Jezus Christus weder to krijgen de kracht
om bet goede to willen ter liefde van bet goede zelf,
de kracht om God lief to hebben boven alle dingen en
den naasten als ons zelve . (Matth . XXII : 37, 39 .)
1Y1aar een ding is noodig ; bet is , to gevoelen de verdorvenheid van ons hart, to zuchten om verlosfirg,
ons met een opregt berouw over to geven aan bet ge .
Icide van lien barmhartigen Verlosfer, die in den af .
grond des lijdens nedergedaald, die gan bet krui6 ge .
forven is, om ons to zoeken, om ons op to wekken,
om ons terug to brengen, en alzoo de aarde met den
hemel to verzoenen . De boetvaardigheid en bet geloof
voeren ons aan zijne voeten . De wedergeboorte, dic
geesFelijke doop (Hand . I : 5) , welke hij beloofd heeft
al dengenen, die hem zoeken, leidt ons binnen in
zijne kerk, lift ons met hem in, doet ons deel hebben
aan zijn vleesch en bloed . (Joan . VI : 56 .) Nog een •
waal dare, onfterfelijke geesten, o mijne broeders en

zusters 1 zoekt dien goedcu Afeester, then Aefderifker4
Yer-
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Verlosfer ; roept hem aan, terwijl hij nabj is . (Jef.
LV : 6 .) Bidt, en u zal gegeven worden ; klopt, en u
zal opengedaan worden . (illatth . VII : 7 .) Welke ook
de uitwendige gcmeenfchap zij, waar zijne voorzienig .
heid u heeft doen geboren worden, gij moet alien komen langs denzelfden weg, alien beboeft gij geloof en
bekeering, om deel to hebben aan zijne eindelooze ver .
diem}en, oni door hem erkend to worden ; want, vie
op hem wil hopen, zegt zijn Apostej, die reinige zich
zelven, gelijk ook hij rein is . (1 Joan . III : 3 .) [flat
mededeel heeft de gere ;tigheid met de ongeregtigheid?
En vat gemeenfcliap heeft hct licht met de duisternis ;?
(2 Cor. VI : 14 .)
Christenen van alit gemeenten, gij die van bet Oosten tot bet %Vesten, van bet Noorden tot bet Zuiden
den naam van jezus Christus aanroept, leeft in vrede,
leeft als brooders ! Oordcelt niet , opdat gij niet geoor .
deeld wordet ; verdoemt niet, opdat Dij niet verdoemd
wordet . (Luc . VI : 37 .) Meent gij , dat ten dage des
oordeels gevraagd zal worden naar den uitwendigen
vorm, naar het hefchouwelijk gcloof of gevoelen, naar
hot onderfcheid in plegtigheden en uitwendige waarne .
mingen ? Neen , de Heer zegt bet ons flellig z er zullen
geenen can ziJne rcgterhand geplaatst worden, dan die
hem hebben liefgehad, en hebben irel gedaan aan zijne
brooders en zusters op aarde. (Matth . XXV .) Zij al .
leen zullen het koningrijk dcr henzelen beerven : hij had
honger , en zij hebben hem to eten gegeven ; hij had dorst,
en zij hebben hem to r'rinken gegeven ; hij was vreemde .
lang, en zij bebben hem geherbergd . Want, hetgene
zij aan den min/len zijner broederen gedaan hebben, dat
hebben zij hem zelven gedaan . (1\Iatth . XXV : 40 .)
De heilige Petrus, zoo ijverig voor de zaak der albemeene kerk, maar tevens zoo nederig, zoo liefderijk,
de heilige Petrus , getuige der genade, gefchonken aan
Cornelius , den Roineinfchen hoofdman , roept nit : Ik
vcrneem in der waarheid, dat bij God geese aanneminge
des perfoons is ; maar in alien volke, die hem vreest en
L 1 5
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geregtigheid wer/t, ii hem aangenaam . (Hand-X ; 34en35 .)
Met welk regt zouden wij dan onze broederen durven veroordeelen, omdat zij den Heer op eene andere
wijze aanbidden dan wij ? Bedenken wij , dat hij ons
rekenfehap zal vragen van elk woord (Matth . XII : 36 .),
dat hij de verborgenfte fchuilhoeken des harten peilt,
en onze geheimfte bedoelingen doorgrondt . Ziedaar de
werken, die ons zullen volgen (Openb . XIV : 13) ; al
bet overige zal in bet graf bedolven worden . Reinigen wij ze clan, die bedoelingen, of veeleer bidden wij
hem, dat- hij ze in ons reinige ; bidden wij hem,van in
ons to verteren alien zuurdeefem des haats, der bitterheid en der wraakgierigheid ; van ons tevervullen, ons
to doortrekken, ons to ontbranden met bet vuur zijner
zuivere en algemeene liefde . Verhoor ons, doorluchtige
Verlosfer ! help ons, Heiland vol barmhartigheid ! geef
ons uwlicht ; fchenk ons uwe zachtmoedigheid en uwe
toegevendheid ; leer ons niet to willen dan bet goede ;
leer ons met dezelfde genegenheid to omvatten al de leden des grooten, menfchelijken gezins . Gij zijt voor
alien geftorven , Heer ! Dat uw geest voor altijd in ons
wone en ]eve!
Vatten wij thans alles to zamen . Op den top
des heiligen bergs verheft zich, omgeven met ftralen
des zuiverften lichts, de tempel des levenden Gods .
Daar brandt de wierook der gebeden en bet reukwerk
der liefde . Er beftaat flechts efsn pad om derwaarts op
to ftijgen ; maar er zijn verfcheidene, meer- of minder
regtUreekfche wegen, die op dit pad uitloopen, en
langs welke gidfen geplaatst zijn in onderfcheidene
kleeding. Hunne item roept, in naam des Hoogepries .
ters, de reizigers, in de vlakte verfpreid . Hij alieen
is de Oferpriester naar de eeuwige ordening . (Hebr .
V :6 .) Hi i al teen is de weg, de waarheid en het levee .
(Joan . XIV : 6 .) Gelukkig, die hem zoekt ; gelukkiger, die hem vindt en niet wear verlaat! De voorfmaak des hemels daalt neder in zijn hart ; iedere fchrede brengt hem nader aan het Goddelijk vaderland, en
zijll

503

DE ALGEMEENE KERE.

zijn verreizen van deze wereld der beproeving zal zijn
als de kalmte van den avond, voorbode van eenen hel .
deren dag . Amen!
GENEZING EENER VERZWERING, MET BEENBEDERF R
VAN DEN SINUS MIAXILLARIS, OF HET ZOOGE-

Door J . A . V
r, , llcclarts to Iloorn .

NAADIDE ANTRUM HIGMORI .

D

B L N D E

ell 17den Junij des jaars

I S S E R

vervoegde zich bij mij
Dienstmaagd van den Heer
T A S M A N, klagende over cene finds weinige dagen ontflane pijn in de regterwang ter zijde van den neus,
welke ik verhard, gezwollen en roosachtig ontftoken
be ond .
Dit ongemak als eene afectio catarrhalis befchouwende, welke uit belette doorwafeming ontllaan was,
en zich alleen tot de zachte deelen bepaalde, bevochtigde ik een compres met eene ligt prikkelende geest,
ri;ke ontbinding, bevestigde hetzelve met het eenvou .
dig oogverband, betwelk ik ge(ladig liet vochtig hou .
den , en fchrccf inwendig een zweetmiddel voor, ten
cinde op doze wijze de krampachtige fpanning der vaja
capillaria weg to nemen , derzelver werkdadigheid to
hertlellen, en alzoo de ontfleking to verdeelen, lletwelk ouk volkomen gelukte, zoodat de Patiente den
26(len geheel her(leid fcheen .
Dan, den 4den Julij kwam zij terug, mij nu verhalende, reeds federt twee jaren, aanhoudende knagin .
gen, en bij afwisfeling hevige flekende pijnen, fchoon
meer inwendig, op dezelfde plaats gevoeld to hebben ;
dat dezelve gedurende bet gebruik van het geneesmiddel veel verminderd , doch kort daarna op nieuws toegenomen en tot zulk eene hoogte geklommen waren, dat
zij des nachts niet meer konde rusten, daar de geheele
regterzijde der bovenkaak, benevens de tanden en het
erhemelte, zoo pijnlijk waren, dat zij buiten flaat was
oin
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om lets to kaauwen ; weshalve zij nu genoodzaal:t was
om tegen dit gebrek hulp to zoeken, fchoon zij h etzel .
v e to voren verzwegen had, meenende dat daarvoor
toch geene middelen waren .
Uit de opgegevene toevallen ontileking en verzwering in den Sinus ma illaris vermoedende, onderzocht
ik deszelfs omtrek zoo naauwkeurig mogelijk, en bevond, dat de Lijderes geene de mint'e drukking op het
os jugale, veel minder op het os ma illare fuperius der
regterzijde konde verdragen, en even tmin tegen bet
palatum . Bij bet onderzoek naar den flaat der kiezen
bleek, dat de tweede van voren of de pijnlijkfte was ;
dezbftonduitweflukn,warvnelkdgane
to van een' hoektand had .
Terflondbeflotikdezlvewgtonemn,enver
rigtte dit met den fleutel , de doorboring der tandkas
echter nog een paar dagen uitflellende, vermits er g ee .
n e volkomene zekerheid van de vorming eener etterftof
was, daar ik hoopte, in geval er, volgens mijn vermoedeu, ichor aanwezig ware, dat deze bet dunne en
alsdan zeker reeds in de ulcerarie deelende beenplaatje,
waardoor bet 1lntrum Higmori van de tandkas afge •
fcheiden wordt , fpoedig zoude doorknagen , hetwelk
ook des nacbts vOOr den derden dam, waarop de ope .
ratie zoude gefchieden, gelukkig plaats had .
De Lijderes berigtte mij, nameli ;k, des ochtends,
dat zij den vorigen nacht veel flinkende en walgelijke
flof had in den mond gekregen, welke uit de tandkas
fcheen to komen . Op dir berigt de zaak onderzoekende a
bleek mij, dat er eene kleine opening ontflcaan was,
door welke cen dun ftilet in den flijmboezem konde ge .
bragt worden, terwiji zich gedurende dit onderzoek
nog eenige ichor ontlastte .
Deze opening verwijd hebbende, deed ik terflond eene
bederfwerende en deso derende infpuiting, beftaande
uit een deel Tinctura M rrhe en vier deelen AquaCl-,cis
inwendig bet Decoctum Corticis Peruvian! voor •
fchrijvende.
De .

r nT BEENliEJERF .
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Dere infpuitingen werden dageliiks herhaald, en de
Sinus ma illaris geheel met dezelve opgevuld, welke
rich weder langzaam en droppclswijze ontledigde . De
mond word aanhoudend gefpoeld met een Collutoriti
ad/lringens, vermits de Patiente zeer fcorbutiek was,
en cen aantal bedorvene wortels van kiezen in den mond
had, waarvan ik twee, welke de tandkasfen in verzwering hadden gebragt, door een' Dentist liet uitlteken .
Te then tilde waren de piinen zoo geweldig, dat ik mii
in de noodzakeliihheid be ond, de Pari~nte,des avonvs
naar bed gaande, bij opklimming van een tot vljf greinen Opium to laten gebruiken, zonder dat zij daarv n
echrer geheel in Nap geraakte, maar flechts bij de hoog1 e gifeen eenigermate inlluimerde .
Inn :sfchen vertoonde zich, in bet hol der linkerwang, een blaauwrood gezwelletic, hetwelk in verzwering gebragt werd, door de aanhoudende beftrijklug
nit het volgende lisiimentum :
R, 11?ellis rofarum tint . ? .
jicidi lI1u ;•i atici dilati dr.
Tincturcz z1l rrh :c dr . ij .
M. D .

.

Hierop vertoonde bet fpoedig eenen zuivererl grorid ;
both er fcheen geene mogeliikheid, om ]let daaruit
voorrgekomene zweertje to fluiten, waarvan, bij nader
onderzoek , bleek, dat de tweede kies van achreren , wel •
ke eenigzins buirenwaarts gekeerd ftond, de oorzaak
was ; weshalve de voorzigtigheid mij gebood, dezelve
weg to nemen, uit vrees dat de aanhoudende ter ;ing
her zweertje van eenen kwaadaardigen aard zoude doen
worden, waarna ook de genezing fpoedig volgde
Gedurende dozen tiid vulde zich bet Alntrum Higmo .
ri op met eene welige vaatgroeijing, zoodat, na verloop van veertien dagen , geene infpuitingen meer kon .
den indringen . Doze omltandigheid bragt mij in groote
vrees , dat, de uitgroeijing van eenen pol peuzen acrd
wordende, door de opligting der oogkuilfche plaar, de
te .
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terugdrijving van den binnenwand van den neus, en
de nederdrukking van bet verhemelte-deel des opper .
kaakbeens, de deftructie van bet regterzijdelijk deel
des aangezigts, met al derzelver fchrikkelijke gevolgen, konde veroorzaken . In dit geval zoude mij niets
anders overgefchoten zijn, dan bet brandijzer to gebruiken, ten einde bet uitwas in de holte to vernielen,
en daarna weder met de infpuitingen aan to vangen .
Derhalve wilde ik de Patiente, welke gelukkig veel
moed en lijdzaamheid bezat, hiervan eenigermate verwittigen, ten einde zij , uit hoofde van bet dreigend
gevaar, de kunstbewerking to eerder zoude toeftaan,
indien dezelve noodzakelijk bevonden werd . Dus berigtte ik haar, dat wij bet ongemak eenigen tijd aan
zich zelf zouden overlaten, in verwachting, dat de
goede natuur bet uitwas mogelijk tot verettering zoude
brengen ; doch wanneer dit geene plaats had, inaar de
pijnen van zoodanig eenen aard mogten worden , dat
zij bet gevreesde gevaar dreigden, zij zich alsdan de
bovengemelde kunstbewerking zoude moeten laten welgevallen : waarop zij met veel kloekmoedigheid ant .
woordde, zich ook daaraan, als zulks wezen moest,
to zullen onderwerpen.
Reeds na verloop van twee dagen kwam zij terug,
klagende over pijn in de regterneusholte, aan die zijde, welke naar den kaakboezem is gekeerd, over keel .
ontileking en hevige inwendige pijn in de linkerwang,
zeer digt aan den neus, wijzende op de plaats, waar
zich de Sinus ma illaris bevindt . Deswege zeer verwonderd zijude, onderzocht ik deszelfs omtrek ; doch
be ond, dat door uitwendige drukking de pijn niet
vermeerderde . Nu raadde ik haar, bet aangezigt warm
to houden, fchreef eetl verkoelend la eermiddel, benevens eenen ontftekingwerenden gorgeldrank voor, en
deed met hetzelfde geneesmiddel, waarmede to voren
de fliimboezem was opgevuld, infpuitingen in de regterneusholte, ten einde de nadeelige uitwerking der ontfteking van bet fungeus uitwas, binnen bet dntrum
Ilig-
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Iligmori befloten, op bet Membrana pituitaria van
bet onderst fponsbeentje en neusdeel des verhemelte .
beens to voorkomen .
De keelontlleking was reeds den volgenden dag minder, en verdween binnen weinige dagen geheel ; loch
de pijn in den linkerkaakboezem nam van dag tot dag
toe, waarom bet mij raadzaam fcheen, to onderzoeken, of Lie infpuiting niet konde gelchieden door de
opening achter bet os fpongiofum inferius, ten einde
de ontfteking tot verdeeling to brengen, of de fuppu .
ratie to bevorderen ; hetwelk mij zeer mogelijk toEfcheen, wanneer deze opening niet, gelijk die van den
regterkaakboezem, geheel gefloten ware . Dit laatfte
had gelukkig geene plaats , daar de Patiente verklaarde,
reeds bij de eerfte injectie, de verkoelende werking van
bet vocht binnen in de Wang to gevoelen, even als ;:ij
zulks bij de infpuiting door de geopende tandkas aan
de regterzijde was gewaar geworden : zoodat ik veilig
konde betuiten, dat een gedeelte der ingefpotene vloeiftof tot in de holte was doorgedrongen .
Vermits ik nu in de Lijderes eenen bijzonderen aanleg
tot chronifche ontilekingen ontdekte, en bet mij, oni
deze reden, niet onwaar fchijnlijk voorkwam, dat de
oorzaak der verzwering van den Sinus ma illaris gelegen was in de doorz,veeting der L mpha plastica , waardoor binnen denzelven cen pol peus uitwas zich ge .
vormd had, hetwelk langzamerhand tot ontileking, en,
na verloop van bijna twee jaren, tot verzwering was
overgegaan, zoo was ik bedacht op een middel, oni
dezelve zoo veel mogelijk to voorkomen . H.iertoe fcheen
mij de Murias Il drard ri o dulati bet gefchiktst to
zijn, daar dezelve bij de vorming van Pfcudo-l~lembrance, en vooral in de zoogenaamde Croup, waar de fchijnvliezen, door de fluiting der ilrotfpleet, bet dringendst
gevaar veroorzaken , van zeer groot nut bevonden is .
Ten einde echrer derzelver verzwakkend vermogen op
het kiier- en watervaatgeftel to heteugelen, en geheel
tegen faiivatie beveiligd to zijn , oordeelde ik bet raadzaair
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zaant , haar met eenen vlugtigen prikkel to verbinden,
waartoe bet Opium mij bet meest gefchikt fcheen to
zijn, en fchreef dus bet volgend medicament voor :
1t,

Muriatis H drarg ri o dulati gr . vi .
O
gpiun r..r iv .
g
Gummi ,4rabici.
Sacchari albi a . dr . ij .
M . F . Pulveres No . ij .

Hiervan moest de Lijderes des morgens en des avond??
een poeder gebruiken , om den anderen dag met de
ttina afwisfelende, waarbij nu en dan een la eermiddel
werd toegediend, vermits zij dikwijls onderhevig was
aan verftoppingen in bet darmkanaal, welke fomwij!en
zeer hardnekkig waren .
Na verloop van zes dagen, gedurende welken tiid
met de infpuitiiigen, door de linkerneuusholte, in den
flijuiboezem was aangehouden, bleek, dat de aldaar
l:laats hebbende inflammatie tot fuppuratie was overgegaan, daar bet hierdoor gevormd abces weder bij nacht
was opengebroken , zoodat de etter in de keel vloeide,
,%velke echter, volgens bet verbaal der Patiente, nu
geenen kwaden reuk of fmaak had, waaruit ik genoeg .
zaam konde opmaken, dat bier flechts eene eenvoudige
ulceratie had plaats gegrepen . De infpuitingen veroorzaakten vervolgens meer pijn , hetwelk door de meerdere gevoeligheid van bet geopend abces veroorzaakt
werd . Hiermede werd nu, in de beide neusholten,
tot op den 7den Augustus aangehouden, wanneer de
Lijderes op nieuws flinkende en kwaliik fmakende ftof
des nachts in den, mond gewaar werd . Terftond op dit
berigt de tandkas onderzoekende , be ond ik , dat bet
ftilet weder met gemak kon binnengebragt worden, en
zich vrijelijk in bet flntrum Higmori liet bewegen .
Deze, in den tijd van zeventien dagen, zoo gelukkig
door de natuur bewerkte vernieling der welige vaatgroeijing vernieuwde nu weder de hoop op eene volkomene herftelling, en verfchafte niij op nieuws gelegenheid,
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held, om de holte door middel der injectie to zuiveren,
en de fcherpe icl2or onzijdig to maken . Korten tizid daar•
na begdnnen de hevige pijnen ook trapswijze of to nemen ; er ontlastte zich den 24ften Augustus een zeer
klein heenfchiltertje ; vervolgens verminderde de uitvloeijing van ichor, en hield eindelijk geheel op, terwijl de Lijderes de drukking op de omringende deelen
nu veel beter konde verdragen, en weder zaehte fpijzen hegon to kaauwen . Thans de holte op nieuws met
bet 1 ilet onderzoekende, be ond ik, dat zich weder
een zeker weeffel in dezelve vormde ; doch de trage.
vorderingen, welke hetzelve maakte, en de verminde ..
ring der pijnen , welke zich nu alleen gedurende de in .
fpuiting en bij eene van buiten aangebra to drukkitig
lieten gevoelen, deden mij hopen, dat hetzelve van
cenen gezonden aa.rd zoude zijn , vermits door deszelfa
trapswijze aangroeiiing, eerst na verloop van vier we,
ken, en dus op den 28flen September, bet ifntrrum
Higmori weder was opgevuld .
Thans gevoelde de Patiente ., bij eene op bet jukbeen
aangebragte drukking, geene de mitafle pijn , en flechts
weinig, wanneer bet opperkaakbeen zelf gedrukt
w erd ; echter ontwaarde zij thans weder eenige flekin,
gen naar de zijde van den news , welks binnenwand ins.
gelijks meer of min pijntijk was, weshalve de infpuitin,
gen nu weder in de beide neusholten gefchiedden, vermits in den linkerkaakboezem op nieuws cen abets
was doorgebroken, hetwelk mij echter weinig verontt,
rustte, daar deze ulceratie niet verouderd was en bet
been niet had aangetast .
Hierop volgde de volkomene genezing nu ook zeer
fpoedig ; de Patiente verklaarde , dat de pijnen geiladig
afnamen, zoodat zij op den joden October geen bet
minile ongemak meer befpeurde, en alle fpijzen weder
konde kaauwen gelijk vourheen ; zelfs verhaaide zij mil I
met de tanden eene noot to hebben gekraakt, hetwellfi
ik haar echter voor bet vervolg ten flerkfle verboed .
Zonderling was hot, dat dezelfde Lijderes gel:weld
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was met twee harde gezwelletjes, een aan elke ziido.
van de onderkaak, beneden derzelver bazis, ter g root.
to van eene witte boon, welke van tijd tot tijd zeer
pijnlijk waren, en, bij bet onderzoek,voor de drukking
der vingeren wijkende, zich tusfchen de fpieren ver .
fcholen . In bet eerst hield ik dezelve voor kliergezwel,
letjes, en trachtte ze door zacht prikkelende inwrijvingen en verwarnmende pleisters to doen oplosfen ; dan,
eenmaal een' aanval van pijn bijgewoond hebbende,
waardoor de tong convulfief naar alle zijden gewrongen
werd, en de Lijderes in ftuipachtige bewegingen ver .
viel, gedur-ende circa acht a tien minuten, kwam bet
mij, niettegenftaande hunne grootte, waarfchijnlijkor
voor, dat bet zenuwknoopen waren in de benedenlte
takverfpreiding van bet harde deel der gehoorzenuw,
welke fangs den hoek der onderkaak nederdaalt, en ge .
meenfchap oefent met bet negende paar .
Dan, welke dezer beide vooronder(tellingen waar moge zijn, durf ik met geene volkomene zekerheid be .
ilisfen . Intusfchen verblijdde bet mij, door een zeer
eenvoudig middel de toevallen to zien verdwijnen . Waar.
genomen hebbende, dat alle verwarmende prikkels eenige verligting aanbragten, raadde ik der Lijderes, eene
ltrook kattevel, aan de gladde oppervlakte met zwarte
zijde bekleed§ met de harige zijde naar binnen gekeerd,
onder df kin to leggen, met dit gelukkig gevoig, dat
de pijnen langzamerhand afnamen, en ten laatfte geheel
verslwenen .
Vermits de Patiente zich den i7den Junij i8ao, en
dus meer dan acht maanden na de herftelling, nog in
volkomen' welftand be ond, zonder eenige pijn in de
zijdeiijke deelen van den neus, of ergens in de boven .
kaak, to befpeuren, en bet mij uit then hoofde genoegzaam bewezen fchijnt, dat de genezing volkomen is,
onder gevaar van wederinftorting ; zoo meende ik der
Heelkunde met de mededeeling dezer waarneming geenen ondienst to zullen doen . Te welken einde bet mij
ook toefcheen melding to moeten maken van eene ten
twee
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tweeden male gelukte genezing eener Fistula ani incorn •
pleta e terna, door middel der infpuiting en opvulling,
volgens de door mij befchrevene wijze, in bet I(lett
Deels 3de Stuk der Genees- en Heelkundige Mengelin .
gen, uitgegeven door het Genootfchap onder de zinfpreuk : 4rti Salutifera . Deze pijpzweer was echter
weinig meer dan twee duim diep en eukelvoudig,
zoodat de Patient, zijiide de Weled . Heer J . H . VAN
WICKEVOORT CRO>IMELIN, door eene dagelijk.
fche behandeling, na verloop van twee maanden her .
field was ; hebbende zijn Ed . zelf deze bewerking, bo .
en de hem voorgeflelde binding of fnede, verkozen .
BERIGTEN OMTRENT HET KLOOSTER OP DEN ST .
BERNIJARDSBERG IN WALLISERLAND, EN VAN
DESZELFS EERBIEDWAARDIGEN STICHTER .

(Getrokken uit een werk, getiteld :
ques et religieufes au

c.

Promenades philefoplil .
environs du Montblanc ; door

Predikant to GEndve, en Lid
van de Akademie van Befancon .)
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ij kwamen op den Laden Julij, des avonds ten 7
ure, in het klooster aan . De monniken, door eenen

teiziger van onze aankomst onderrigt, waclitten onsreeds aan de poort op ; en, toen zij ons van verre
waarnamen , haastten zij zich, ons to gemoet to komen .
Weldra waren wij gereed, om in de eetzaal to kunnen
treden , waar deze gastvrije paters met de overige rei .
zigers , die zij insgelijks vriendfchappelijk opgenomen
hadden, zich bevonden ; en thans waren wij in fiaat,
de waardij to fchatten van dit huis, dat als een fchat
van Walliferland, van geheel Zwitferland, ja men
nlag 'vrijelijk zeggen van geheel de menschheid, moet
worden befchouwd .
Men fielle zich dit toevlugtsoord voor, als gelegen
in eene naauwe engte tusfcben zeer feile en kale ber .
;sen , op cent hoogte van 1250 toifen Woo Franfchs
ToeM M a
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voeten) boven de oppervlakte der zee, in de luchtftreek der fl:ormen, fneeuwvlagen en gedurigen nevel,
,naar de voet niet anders dan op de barre rots of op
de fneeuw rust ; waar men, enkel, naar het fchijnt ,
om to niet to gaan, eenige ellendige keukengroenten
zaait ; waar men Diets hebben kan, ten zij bet mijlen
ver derwaarts op muilezels gebragt worde, tot zelfs
bet bout toe, waarvan men aldaar eene zoo groote
hoeveelheid benoodigd is ; en waar eindelijk de ftralen
der zon, in bet midden des zomers, ter naauwernood
zoo veel krachts uitoefenen, als elders in de eerfte dagen der lente . Wanneer men dit alles bij elkander
neemt, dan zal men zich eenig denkbeeld van dit gastvrij verblijf, der weldadigheid gewijd, maken kunnen ;
een verblijf, dat voorzeker bet boogite Iigt in geheel
Earopa, ja misfchien in de geheele oude wereld, en
dat misfchien in meer dan een opzigt den Hemel bet
nIeest nabij komt .
Deze brave geestelijken hebben eene foort van dieren,
met eerie verwonderliike eigenfchap begaafd, die aan
bun liefderijk werk evenzeer verbonden zijn, als bet
rund aan dat van den landbouwer . Het zijn honden
van een bijzonder ras en van eene groote geftalte, die
gebruikt worden, om verdwaalde ongelukkigen op to
zoeken, en in bet midden van de fneeuw den zekerften
weg to wijzen . Elken dag van bet flechte jaargetijde
vergezellen zij de bedienden, die naar de kanten van
Zwitferland en Italie de reizige-s to gemoet gaan . .Wie gaf wel dezen dieren die kunstdrift? en wie heeft
hen aan de willekeur des menfchen onderworpen ? Dat
was de Schepper, naar zijne oneindige goedheid . Maar
wit waq bet, die dit kunstvermogen heeft ontwikkeld
en volkomener gemaakt ? wie heeft betzelve tot zulke
nuttige einden weten to gebruiken? Dat was de menscl .
Hij, de mensch, is dus verheven boven de dieren, at
is bet ook, dat wij moeten toeftaan, dat zij met e eni .
ge kennis en zekere foort van overleg begaafd zijn .
Den volgenden morgn f bij mijn ontwaken, gevoelde
ik
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ik mij zonderling aangedaan, mij zoo geheel met f neeuw
en nevel omgeven ziende, alsof ik eensklaps uit her
midden van Julij in de maand December verplaatst ware. Eene geheel andere, veel aangenamere, gewaarwording was her , van op mijne legerilede , deze geestelijken , reeds bij her krieken van den dag, in hunne
kapel, hunnen vereenigden lof den Opperheer to hooren t6ebrengen . Zij openden de week , gelijk zij iederen dag aanvangen, met aan hunnen geest voedfel to
geven, dat zij fchepten uit de bronwel van alle weldadigheid en kracht . Er ligt lets bijzonder verhevens
in deze lofzangen op den vroegen inorgen ; lets, dat
den geest Gode, zijnen ooriprong, en den Hemel,
zijn aanflaand verblijf, nader brengt . En de Christen,
door zijnen Godsdienst tot heilige en grootfche denkbeelden geFemd, voelt zich door zi ne verbeelding tot
eene verrukking opgevoerd, die hem dezen eerdienst
in her verhevenile gebouw des geheelen vastenlands
doet aanzien als de hulde , die, als van de tinnen des
tempels, door den Allerhoogflen zelven gebouwd, tot
aan bet gewelf des hemels opfliigt . Men zou bijna
aeggen, dat er ten geheim vetband plaats heeft tusfchen de hoogte in de natuur en de zedeliike hoogte .
Immers naar mate de mensch de toppen der bergen nadert , en zich verwijdert van de valleijen , die hem omgaven en als infloten, naar mate zijn uitzigt ruimer en
zijn werkelijke gezigteinder grooter wordt, in die zelfde
mate fchijnt hij inter vatbaar to worden voor godsdienflige gewaarwordingen ; hij doorzweeft dan , als ware
her, die hoogere en eenzame gewesten, die de vrijheid
van den geest zoo zeer bevorderen, die her veld der
overdenking verruimen , en waar de ijver des gebeds
tot den Gever alles goeds zoo flerk wordt uitgelol .t .
In bet overig gedeelte van den morgen wandelden wij
in den omtrek des kloosters ; en bii den glans van eencn
helderen zonnefchijn , in her midden van Hooiniaand,
trokken wij over her ijs van een klein meertje, ten einde ons naar de puinhoopen eens tempels van j U P i
TER.
M m ;
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T E R to begeven , die met de fchoonfle planten der At.
pen bedekt waren . Hier zagen wij dan to gelijker
tijd bet werk der menfchen verwoest door den Tijd,
en de band des Scheppers verheerlijkt door dien zelfden
Tijd, aan welken bet opgedragen was, om de werken
Gods telkens to vernieuwen, en jaar op jaar nieuwe
blijken to geven, dat Hij, die alles voortbrengt, nooit
vergaat . - Welke wonderen vertoonen zlch aan ons
oog in die tallooze menigte van planten, die de aarde
bedekken en ons verblijf verfraaijen ! welke fchatteti
liggen er verborgen in die geringe gewdsfen, die onder
onze voeten ontfpruiten (de mosplanten b . v.) ! Zijn
piet de vergankelijkfle dier gewasien bet beeld derge .
nen onder onze broederen, die, verb6rgen en door
cene onregtvaardige miskenning teruggezet, ware verdienilen bezitten, welke alleen door God gekend zijn,
die daardoor tot de welvaart van her geheel medewericen,en hiermede tevens bewijzen, dat armen en rijken
beflemd zijn om elkander to ontmoeten ?
Welke geest moet bet geweest zijn , die bet eerst
bet befluit vortude, aldaar zulk een gebouw to ilichten! Het was die van B E R N H A R D , eenen Savooifchen
Edelman, op het kasteel Menthon, digt bij -,fnnec ,
in 923, geboren . Hij had zich vroegtijdig aan den geestelijken Itand gewijd , verliet kort daarna bet vaderlijke
huis , en begaf zich ntar Iorta, waar hij in djenst van
den Opperdiaken trad, aan wien alleen hij zich bekend
maakte . Hij volgde denzelven op , en , Grootvicaris
geworden zijnde, bezigde hij ziju vermogen, om fcholen to flichten voor bet eerfle onderwijs der jeugd .
Het gebergte was destijds nog met Afgodendienaars
bevolkt ; B E R N H A R D ondernam hunne bekeering,
en flaagde daarin ; hij verbrak den Afgod en ziine zuilen, legde in 962 de grondflagen dier beide kloosters,
welke van dien tijd aan tot nu toe beflaan op de beide
groote wegen over den berg, bekend onder den naatn
van den grooten en kieinen St. Bernhard, en liet de;elve door de reguliere Kanonikep van s T . A V Q v s-
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bedienen . De fchoonheid der bedoeling , de
grootheid der opoffering, en de menigte zijner werkzaamheden en bezwaren, zoowel als bet nut, dat bieruit ter bevestiging van bet Christendom in deze oorden
en ten voordeele der reizigers ontflond, -- dit apes to
zamen deed hem reeds bij zijn leven den naam van
llpostel der 4lpen en Trader der Armen verkrijgen.
Zich geheel toewijdende aan dit werk, hetwelk hij vastelijk wilde grondvesten , floeg hij de aanbiedingen van
een' Bisfchopszetel af, en befloot zi,,ne dagen ddd .r to
eindigen, waar zijne tegenwoordigheid niet alleen meer
noodzakelijk was, maar waar hij eene leefwijze kon
houden, meer overeenkomflig met de eenvoudigheid
van zijnen fmaak, met de flrengheid zijner zeden, en
met zijne zucht voor de eenzaamheid .
Vijf en twintig jaren verliepen er, zonder dat zijne
ouders wisten, wat er van hem geworden was . Bedevaartgangers, die, van Rome terugkomende, bet gebergte van 7ou wa en overgetrokken , en to Olen .
thon vertoefd hadden,verhaalden zoo veel van de gastvriendfchap, aldaar genoten, en van de deugden des
Stichters , en vermeldden die met zoo veel vuur en
bewondering, dat de ouders van B E R N H A R D bet
befluit namen derwaarts to gaan, in hope van doer
dezen buitengewonen man, die, naar hunne gedachten, met de voornaamfle lieden van Italie in verbindtcnis itaan moest, iets van hunnen zoon to zullen vernemen .
Zij kwamen dan ook aldaar aan, en de eerfle, die
hen ontmoette, was hun zoon zelf! Hoewel hij hen
herkende, zoo herkenden zij hem toch niet . Dit was
to regt j o z E P in Eg pte! B E t: N H A R D hield zich
in, maar ontving hen als vreemdelingen van rang, zocdat hij hun niet eene enkele vraag omtrent bet doel
hunner reize deed . Na het avondeten begaven de Kanoniken zich in hunne cellen, en de vreemdelingen
in de kamers van hun verblijf. B E R N 11A R D bleef nu
alleen met zijne ouders en eenen vriend , die hen verT I N U S
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gezelde . Welk een oogenblik voor hem! Weldra ont .
ftaat er eene uitboezeming van vertrouwelijkheid en
van fmart . RICHARD VAN bI E N T H O N en zijne
vrouw verhalen de gefchiedenis van hunnen zoon, van
gijne geboorte tot aan zijne ontwijking uit bet o uderlij .
k e huis, en openen daardoor de wonde, die, na zoo
vele jaren, niet geheeld was . Zij vragen aan bet achtbaar hoofd van dit gelicht, of hij niet lets van hem
vernomen had, nict in ftaat zij, hun iets omtrent den .
zelven mede to deelen ; zij bezweren hem, zich hunne
zaak aan to nemen, en den Hemel to hunnen behoeve
nan to roepen . B R R N H A It n , vast en bedaard in zijne
hooding, troost hen met de gedachte aan de noodzakelijkheid der tegenfpoeden voor den mensch, doch geeft
hun tevens hope, dat zij dezen hunnen zoon nog wel
tens in eenige woonplaats des vredes konden aantreffen,
als hebbende hen voorzeker om geene andere reden
kunnen verlaten, dan om zieh geheel en al over to ge .
ven aan den dienst van j E z u s C H R I S T U S . Hij be .
geeft zich daarop met lien in de kerk , werpt zich aan
den voet des altaars neder, en blijft daar langen tijd in
ftilte geknield . Terwijl hij daar zoo hartelijk bidt, doet
zich een heimelijk voorgevoel in bet hart der ouderen
befpeuren . En F. E R N H A R D, opflaande, zeide : ,Uw
„ zoon leeft . . , . Ik ben bet!" De vader werpt zich
in zijnc armen, en herhaalt de woorden van JA C o B :
„ Nu wil ik met vreugde ten grave dalen, nu ik mij„ nen zoon heb wedergezien ! "
Welk wonderlijk beftel der Voorzienigheid ! -- Weldra ontftond er nu een tweearijd tusfchen Natuur en
Godsdienst . Zijnc ouders wilden hem , den geliefden
zoon, weder net zich naar hunne haardftede gelei .
den ; zij lieten hem zelfs de keuze tusfchen den mijter
en de monnikskap vrij ; maar, volitandig in de vervulling zijnGr geloften , en geilerkt door de ondervinding
van het nut, dat God door hem wilde ftichten, was
hij zijne ouders zelf behulpzaam in bet volbrengn hunXicr oWerande, vergezelde hen vervolgens eenige uren
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op den weg, gaf bun, bij bet affcbeid, zijnen zegen,
gelijk hij den hunnen ontving, en keerde toen weder
naar zijne geestelijke kinderen terug, die hij voor de
menfchenliefde en den Hemet zocht op to voeden .
lleze groote map en ware Christen voleindde zijne
loopbaan in ico$, in het 351'e jaar zijns levens, en
ftierf onder de treffendile vermaningen van zijne geestelijken tot menfchenliefde, eensgezindheid, en medelijden met de ongelukkigen . „ Neemt iederecn'," zeide
hij, „ maar voornamelijk de armen, met vreugde en
„ milddadigheid op , en deelt van ganfcher harte met
hen , wat gij hebt ." - Sedert de tijden van den H .
B E R N H A R D, den Stichter, hebben zijne waardige
leerlingen niet opgehouden , den Godsdienst door hunne deugden, en der nienschheid door hunne toewijding
aan den dienst van ongelukkigen, cer aan to doen . In
de beste jaren huns levens zija zij dagelijks Gode geof .
ferd voor het belang hunner broederen . Getrouw aan
den regel van hunne orde, geven zij zich over aan allerlei vermoeijenisfen, koude en gevaren braverende,
die hunne gezondheid reeds vroeg ondermijnen ; zij zijn
vernuftig en werkzaam in hunne liefdepligten, want
van bet altaar der lofprijzing gaan zij, met opolfering
van zich zelve, wanneer bet vereischt words, naar
oorden, waar alles fchijnt mede to werken, om hun
karakter zekere woestheid mede to deelen, en hen
ecu treurig en fomber voorkomen to doen aannemen ;
en nogtans heerscht bii hen de teederlle liefde, ondervindt men daar het vriendelijkst onthaal , terwijl de kalmte eener Christeliike ziel op het gelaat itaat uitgedrukt,
en fmaakt men daar al de bekoorliikheden der verkeering met menfchen, wier geest even befchaafd als
hun hart beminnelijk is . Zoodanig zijn de geestelijken
in het klooster van d .-n grooten St . Bernhard. Wanneer zij zich met de wetenfchappen bezig houden,
gefchiedt zulks zonder de uitdrukkelijke vermaning to
vergeten, die hun Stichter hun op zijn doodbed gaf,
„ van toch hen niet na to volgen, die zich alleen uit
M in 5
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nieuwsgierigheid aan de wetenfchappen overgeven,
„ en die in dezelve veelmeer hunnen eigen' roem, dan
„ hunne onderrigting en de eer van j E z u s c H Ii 13T US zoeken ." „ God beware u," voegde hij er bij,
„ to alien tijde voor zoodanig onheil ! " En zij zijn gee
trouw gebleven .
Dit leidt ons zeer natuurlijk tot deze gedachte : tiVie
kan al bet goede berekenen , dat ddn eenig menscb in
ftaat is uit to werken, hetzij dan door zich zelven alleen, of met behulp van anderen, gedurende eene lange reeks van geflachten, wanneer hij gehoor geeft aan
die inboezemingen van een welgefteld hart, die hem
tot bet verrigten van goede daden aanfporen, en
wanneer hij daarbij moeds genoeg bezit om opofferingen
to doen , en belangs genoeg flelt in bet geluk zijner me .
demenfchen ? Hebben op deze wijze niet alle vrome geftichten hunnen aanvang genomen? Is bet niet op deze
wijze, dat bet penningsken der arme weduwe in bet
Evangelie oneindige malen, gedurende de achttien Eeuwen des Christendoms , is vermenigvuldigd , door de aale
moezen, welke bet aandenken aan haar heeft to weeg
gebragt? - Dat dan de weldoeners der menschheid gezegend zijn ! Dat zij van nit den Hemel mogen aanfchouwen de vruchten van hunnen arbeid ! En dat zij,
to midden der wolke van getuigen, die ben omringt,
telken reize eene nieuwe vreugde mogen ondervinden ,
wanneer, door de weldaad hunner liefdadige en vrome geftichten, een ongelukkige to meer wordt getroost, verkwikt en van droefenis bevrijd, en ook
flechts ddn afgedwaalde op den weg der wijsheid en
des waren geluks wordt teruggebragt !
„

PATRIOTTISMUS . - LIBERALITEIT .

Loo lang als menfchen menfchen blijven, dat is zoo Tang
als de beste en verftandiglle onder hen blootftaan van door
den fchijn misleid en door driften en hartstogten medegefleept to worden ; zoo lang als alle wereldfche zaken verfehil-
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fchillende oogpunten hebben, uit welke men dezelve be .
fchouwen kan, en dezelfde daad dikwijls goed of verkeerd,
ede) of boos wordt, naar mate van de wijze, waarop men
dezelve beoordeelt, - zoo lang houden wij voor eerie her .
fenfchim alles, wat de verhevenfte theorie ons immer heeft
voorgefteld over die fchoone overeenftemming van denkwijze, over die algemeene en onwrikbare eensgezindheid tus .
fchen hen, die regeren, en hen , die geregeerd worden, waarvan bet bloote denkbeeld elk edelmoedig , vaderlandlievend
hart verrukt, maar welke in eene Inaatfchappij van feilbare
wezens evenmin volkomen in praktijk to brengen is, als bet
den bekwaamilen kunilenaar mogelijk zoude zijn, een ge .
wrocht daar to flellen, waaraan bet geoefendfte oog niet bet
allerminfte gebrek zoude kunnen oncdekken .
Intusfchen heeft het Opperwezen in ooze borst een diep
gevoel van volmaakbaarheid geplant , dat ons altoos doet flreven naar alles, wat edel en fchoon is ; en, zonder dat wij
dic verheven doel, hetwelk ons beter, inwendig wezen ons
voor oogen houdt, immer kunnen bereiken , pogen wij betzelve gedurig meer en meer to naderen . Vandaar al die ver.
hevene, philantropifche voorflellingen van algemeen geluk,
van gelijkheid der menfehen, van het rljk der deugd en der
rede, welke de groocfte genien van vroegeren en lateren tijd
ons hebben aangeboden ; vandaar die edele namen van pa.
triottismus en liberaliteit, weike cc zeer miskend en mis .
bruikt zijn, en die, helaas ! Inenigmaal gediend liebben tot
eene leus, om zich tegen een wettig gevestigd beftuur aan re
kanten .
Doch bet is geenszins ons oogmerk , thans van verledene
dingen to fpreken, of aan to wijzen, hoe de beste beginfelen
tot geheel verkeerde einden kunnen aangewend worden ; iets,
dat ons nergens toe zoude leiden, dan tot droefheid en be-.
fchaming Wij flellen ons iets beters , iets nuttigers voor
wij willen onderzoeken, wat bet eigenlijk to zeggen zij, een
patriot, een man van liberale beginfelen to zijn, (want deze
beide behoorden niet van elkander gefcheiden to kunnen
worden) en aantoonen, op welk eene wijze en door welke
middelen men dit karakter tot bet algemeene nut, onder welk
eenen regeringsvorm zulks ook zijn moge, openlijk behoorr
aan to wenden .
Wij f1ellln ons een' man voor, die door z1jue middelen in
flaat
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flaac is , om overal vrij en onafhankelijk to lcven ; want
van dezulke, die, uit hoofde van eegen belang, genood .
zaakt zijn, zich aan doze of gene parcij to verbinden,
kan men bezwaariijk verwachten, dat zij over de hun voor .
komende zaken zonder vooringenomenheid zullen oordeelen
vij denken ons verder iemaud, die, met eene mime mate
van gezond verltand beggafd, tevens eene geoefende kennis
van flaat- en flaatshuishoudkunde, en bovenal een welgeplaatst
hart en een vast karakter bezic, om zich noch door vorflen .
noch door volksgunst to laten winnen of medeflepen ; - dit
sues zijn noodzakelijke vereischten voor elk, die zich met
flaatzaken bemoeijen, en in bet publiek als eeu patriot, dat
is als een liefhebber zijns vaderlands, wit optreden . De
fpreuk : ut defint vices &c. komt bier niet to pas : men moge
voor zich zelven welgezind zijn en bet beste voorhebben,
dan nog meg en moet men zich niec wagen in de moeijelijke
bean der fleatkunde, als men niec toegerust is met die wit .
penen, welke ons in den zwaren flrijd tegen trotschbeid en
baatzucht, of de zoo verleidelijke aura popuiaris, kunnen be .
fchermen .
Een man, zoo onafhankelijkk en bekwaam alq wij hem befchreven hebben, verkiest zich niet ligt eene plants ter vaste
inwoning, dan eene zoodanige, welke onder eeu betluur flaat,
dat met zijne begrippen vau orde en regt overeenkomt ; maar
dac rijk, hetwelk hij zich , na cen rijp overleg, verkozeu
heefc, is zijn vaderla.nd, fchoon hij ook in hetzelve niec ter
wereld gekomen of grootgebragt zii . Zeker is bet hem
dierbaarder, in bet land zijner vaderen to woven ; maar wall .
neer aldaar de algemeene flaatkundige inflellingen niet met zij .
tie begrippen overeenflemmen, en de liefde cot den ouderlij .
ken grond hem nogtans gekluisterd houdt, dan leeft hij fill,
betaalt fchot en lot, en bemoeit zich met geene openlijke
zaken ; want bet zoude nicer dan reuzenkrachten vereif'chen,
zich aliddn to willen flellen tegen eene magc, die men to voren weet, Ant niec goed, en juist om die reden voor geene
billijke overtuigiug vatbaar is ; 'teen : deliftobvader,
land, gepaard met de overtuiging, dat zijne pogingen kunnen
il:rekken om deszelfs welzijn to bevorderen, is bet Unige,
dat hem kan aanfporen tot eene vrijwillige bemoeijing met
jets, dat de algemeene belaugen aangaat .
Wanneer hij zich echter eenmaal in deze loopbaan gewaagd
heeft
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heeft, en ondefvindt, dat zijne pogingen niet geheel en al
vruchteloos aangewend worden, dan gaat hij rnstig voort,
en words noch door voorkomende moeijelijkheden, noch
door de afkeuring der grooten, noch door den fchimp van
eenige verflandelooze bedillers afgefchrikt ; bij prijst, wat
hem lofwaardig, hij laakt, wat heron verkeerd voorkomt ; de
bcfde tot bet algemeene welzijn is bet ~e mige, lint hem bezielt, en, om hetzelve to bevorderen, ontziet hij moeiten
nosh zorgen . Geen ti--" d is hem zoo dierbaar, then hij niet
gaarne tell nutte des lands belleedt ; geen eigen belang
zoo groot, dat hij niet gereedalijk voor bet algemeene belang
opoflert : zijn roem, zijne eer en titels zijn alleen bet bewestzijn van wel gehandeld to hebben, en, des hoods, als
CUR •r I u s , met opoffering van zich zelven, aa!I bet vadec .
land nnttig to mogen zijn .
Is hij de gelnkkige bewoner eens lands, waar de onbepaalde vrijheid der drnltpers hem de gelegenheid fchenkt, om
zijne denkbeelden over alle voorkomende zaken, niet flechts
in eene vergadering van rijksgrooten of afgevaardigden, maar
aan het algeme .en bekend to maken, dan gebruiltt hij dit
voorregt zonder achterhouding ; maar nimmtr is hij laag genoeg, om van een middel, hem tot de edelfte einden aangeboden, misbruik to maken, door het zaad van twist en tweedragt to flrooijen, en, onder deli glinflerenden dekmantel van
de belangen des olks voor to flaan, hetzelve tegen een wettig bellnur aan to hitfen, of zelfs, door bet aanwijzen van
onverbeterlijke gebreken, to verbitteren .
Wanneer hij meent eenig beftuur,, eenigen maatregel te moeten gispen, dan doet hij zulks onbewimpeld ; betoont hij
zijne afkeuring van eenig' perfoon, dan gefchiedt zulks uit
hoofde der verkeerdheden, die hij hem ziet bedrijven ; maar
simmer komt bet in hem op, eene daad to veroordeelen,
osndat zij door dozen of geneu perfoon verrigt is . Hoe verre
is bet derhalve van hem, om, in openiijke gefchriften, eenen
Raarsdienaar of beambte in een belagchelijk daglicht voor to
fellen ; hoe zeer is bet beneden hem, met iemaud, wie hij
ook zijn of wat hij ook verrigten Inoge, op zulk eene
wijze den drank to fleken, dat toevallen, die hem zelven tot
ongeluk verflrekken, dienen, om hem bij bet algemeen toc
een voorwerp van lage fpotternij to maken! Zijne taal is ondubbelzinnig en road ; en, evenmin ala hij den eeriten mi.
ris-
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nister des rijks ontziet, als deze, naar zijna vaste overtuiging, verkeerd haudelt, evenmin vernedert hij zich, om den
minften ingezeten tot bet doel eener nuttelooze en ongeoorloofde fcherts to flelleni Gebruikc hij fomtijds de fcherpe
pijlen des hekelfchrifts, dan nog moeten de wonden, die hij
toebrengt, dienen om to verbeteren, en hij kwetst niemand,
dan om hem door de fmart zelve to genezen .
Maar de drukpers, hoe edel en voortreffelijk derzelver wel
aangewend gebraik ook zijn moge, is bij hem niet bet voor .
naamfte middel ter bereiking van ziju doel : zijn eigen ge .
drag, zijne daden , zijn voorbeeld leveren her allereerst de
duidelijke kenmerken zijner beginfelen op : hij, die zijn va .
derland liefheeft, gedraagt zich in alle omflandigheden zoo,
als met zijn karakter overeenkomt, en her zijn meer zijue
daden dan zijue woorden, die van hem getuigen .
Hoe groot, hoe verheven hij nogtans in zijn openlijk ka .
rakter zijn moge, even groot, fchoon minder fchitterend,
vertoont hij zich in zijnen eigen' kring, als ingezeten en bur .
ger des rijks : een waar patriot moet noodwendig een gehoor .
zaam onderdaan, een vlijtig huisvader, een getrouw echtge .
noot, een zedelijk goed mensch zijn . Her ijverig vervulten
van die pligten, welke zijne becrekkingen in de maatfchappij
hem opleggen, is her eerfte vereischte van iedereen', die aanfpraak maakt op den naam van ceu echc beminnaar zijna
vaderlands ; en wanneer iemand, ten einde zijnen werkkri+ig
uit to breiden, of, gelijk her maar al to dikwijls verkeerde .
lijk genoemd wordt, om meer algemeen nuttig to zijn, zijne
individuele verpligtingen verzuimt, orn zich met hoogere be
langen, waartoe hij weltigt Met berekend is, to bemoeijen,
dan reeds toont hij , dat zucht naar roem, en geene ware va .
derlandsliefde, de drijfveer is zijner daden .
Doch wannee r geen ijdele fchijn hem verblindt, ais hij
waarlijk clerk genoeg is, om zich in de onafmeetbare ruimte
der flaatkunde to bewegen, en zijn verheven geest de began .
gen. van een geheel rijk sevens met zijne eigene bijzondere
verpligtingen omvatten kan, dan mag en moet bij de vermogens, die hem gefchonken zijn, tot her algemeene welzijn
aanwenden ; maar dan behoort hij tevens, als hij bet inderdaad wet met zijn vaderland meent, beflendig de wacht to
houden over zich zelven, dat geen eigen gevoel, geen to
clerk vertrouwen op zijne krachten, geene bitterheid, ais
here
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hem bet een of ander plan, dat hij tot de beste einden ontworpen had, mislukt, hem re ver drijven, of van bet regte
(poor verwijderen . Her is geen waar patriottismus, geene
echte liberaliteit, in een oogenblik, dat men cwijfelt, of de
grondwec in een of ander opzigt gefehonden zij, duizenden
van e emplaren dier grondwec to doen drukken en nit to dee .
len aan een dom gemeen, dat, op zijn best genomen, naar
de doode letter oordeelen kan ; bet is geene zuivere vader .
landsliefde, de gebreken, die men in hec ftaatsbeftuur ont .
dekt, op zoodanig eene wijze algemeen ruchtbaar to maken,
dat ontevredenheid, gemor en opftand daarvan de to voren
berekende gevolgen moeten zijn ; in geenen deele : to verbeteren, wat verbeterd kan worden, to verzwijgen, en zoo
veel nrogelijk fchadeloos to maken, wat niet voor verbetering vatbaar is, ziedaar de taak van den waren patriot ; ver•
der gnat hij niet, en wanneer ook in dezen zijne beste pogingen mislukken, dan vertroost hij zich met bet bewustzijn
van naar pligc en geweten gehandeld to hebben, en tracbt
nimmer datgene met geweld door to drijven , wat hem onmogelijlt geweest is door overtuiging to bewerkftelligen .
Zoo ftellen wij ons den man voer, die zijn vaderland liefheeft, en hetzelve met ijver en gecrouwheid in openlijke be .
trekkingen poogt to dienen . Dit karakter behoorde aan iedereen' eigen ce zijn, die zich, hetzij ambtshalve, hetzij
uit vrijen wil en ongeroepen , met flaatzaken bemoeit . Heil
den vorst , die zijnen croon door zulke mannen omringd,
zijn olk door hen vertegenwoordigd ziet! Wee bet rijk,
waar de rondborftige taal van hen, die bet wdl met bun vaderland meenen, met den naam van opreerkrecen wordt beflempeld, en geene ftem gehoor vindt, dan die, welke akin
hen behaagc, die naar willekeur over de grootfte en algemeen .
fte belangen befchikken ! Maar wee, driedubbel wee dengenen, die bet fchoonfte, hec heiligfte, dac er beflaac, de liefde tot bet vaderland , misbruiken tot een middel , om hunne
eigene, fnoode oogmerken to bereiken, .en, onder den dekmantel van liberaliteit en patriottismus, hunne baaczucht,
hun eigenbelang en verderfelijken factiegeest pogen to ver .
bergen!
Rotterdam, Julij 1 Bso .

A N O N Y ;M U S .
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VANDEL1NG BUITEN DE BARRIAREN VAN PARIJS .

(Vervolg van bl,

421 .)

De barriPre de la Chopinette, die in bet klein bet groote
gewoel van de Courtille vertoont, voorbijgaaude, komen wij
aan de
barricre du Combat.

Hier drijft de wind eenen allerwalgelijkften flank op ons
af, terwijl een onuitflaanbaar hondengehuil ons door de ooren
gilt . Beide komen nit een groot wit huis ter regterzijde
voort, van hetwelk gefchilderde honden en flieren ons vrij
nijdig aangluren . Hier zijn des Zondags en Donderdags , in
een' amphitheaterswijze aangelegden ruin, voor een pant
Franfche fluivers , flaauwe nabootfingen der Spaanfche flierengeveehten to zien . Dewijl echter dit woeste vermaak
minder in den fmaak der Franfchen, dan in dien der Span
jaarden valt, die hierop onmatig verzot zijn, zoo heeft men
bet thans vooruamelijlt ingerigt, om de groote fingers- en
veekoopers-honden, gewoonlijk bullebijters genaamd, tot
dat bedrijf kunstmatig of to rigten, waarbij dan Loch bet Wilde gebroed der ftraatjongens niet verzuimt des Zondags tal .
rijk tegenwoordig to ziju .
Regts van ons loopt bet fchoone kanaal de l'0urcq fangs
bet vlek la Villettc , hetwelk zich tot nan bet dorp les hertus uitflrekt . Wanneer des winters een sanhoudende noordewind bet water van dit kanaal met eene genoegzaam flerke
ijskorst heeft overtogen, ziet men deze kristallijnen baan met
eene menigte fchaatfenrijders en ijsfleden bedekt ; alsdan vertoonen zich de dames in hare nieuwmodifche winterkleeding,
terwiji de aanfchouwers, zoowel re paard als met wagens,
langs her kannal been en weder rijden . In 1854 wemelde de2e ijsbaan van geheele fcharen van Engelfthen ; en daar vooral de broekelooze Bergfchotten , door hurl iruiltelen, bet laid .
ruchtig gelach der aanfchouwers wekten, zoo gaf dit den
Farijzenaren , die op zulke prentverbeeldingen zeer verzot
zijn , aanleiding tot de koddigfle karikaturen, tot welke in
bet algemeen de Engelfchen dikwerf de flof moesten leveren .
Hier hebben wij nog in deze ilreek den zoo beruchten
knip -
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knip - men verIchoone deze gemeene uitdrukking! de ge •
meenfte is bier nog to fatfoenlijk - vergeten op to noemen,
waar de menschheid en neglige zich vertoont, en waar de
zetel is der bees Each tigfte onmatigheid, als zijnde de verzamelplaats van de dronkaards nit de heffe des olks In denzelven voert la mere Radis (moeder Radijs ; want dus is
de uaam, dies zij zich zelve gegeven heeft) als waardin bet
bevel . Met eerie half verfcheurde muts fcheef op de bur .
ilelige haren, en met eenen koperkleurigen neus boven den
altijd gapenden mood , steeds gereed om eenen flinkenden
walm van vuilbeltkerij nit to flooten, zit deze affchuwelijke
H E B E , in het fmeriglte gewaad , op eerie otngekeerde ton ,
voor een grout wijnvat, nit hetwellt zij onophoudelijk rapt,
met hare linkerhand de houten litres uitreikende, en de regter uitgeil:rekt houdende, otn de contante betaling dadelijk
in een' grooten geldznk to fleken, met welken zij omgord
is. Schijndoode zuipers liggen in de zijprieelen to ronken,
en dronken vrouwen zoowel als mannen tuimelen van tijd
tot tiid derwanrts henen . Hier worden gebraden haringen en
bokkings of zwarte rammenasfen nit de papieren gewikkeld ;
daar gebakken aardappelen uit de altijd frierkende vetpan op
gefchept,
, en elders falade in waschkommeu toebereid . -En evenwel was deze Bacchante, v6dr omtrent drie jaren,
bet voorwerp des gefpreks van geheel Parijs! Fiacres en ca .
brioletten flonden Boor hard dour, en bij geheele hoopen
drong men binnen hare zalen : falle en haut, falle en bas,
et fale partout, (boven- en benedenzalen, maar morfig [falej
overal) zel eens een fpotvogel . Zelfs de beau monde bet
zich hare grove lompheden welgevallen, of zich zelfs wet
door haar nit haren tempel verdrijven . Men verkocht des
tijds haar afbeeidfel langs de ftraten, en zong to hater eere
liedjes met bet volgende refrein :
e1h ! c'est la ;mere Radls
Qui fait courir tout Paris.
(Ja, o ja! 't is moeder Radijs, die brengt op hol geheel
Parijs ) De hansworst r o r, e c H E onderhield Well , Van
zijn theater op de boulevard du Temple, des avonds het ge .
nneen flechts over baar en over hare verdichte minnarijen ; ja
zij leverde zelfs de flof tot eeneYaudeville, waarin aigemeeiz
1"I a
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gelagchen werd . Zoo weinig is er noodig, om deze ilapel .
zotte Parijzenaars in eene vrolijke luim to houden! Tallooze
kariltaturen werden op hear gemaakt , order welke men, Pit
hoofde der groepering, diegene voor de beste mag houden,
zoodat zij zelfs naast de Hogarthfche eene plants verdient, in
welke zij haren voormaligen buurman op een ontbijt bij zich heefr .
Deze man was weleer eeu arme Ragomnust, die zij a tuincje
aan de nieuwsgierigen verhuurde, om over de beg een ge .
zigt to hebben in den lusthof van W re Radis, die gevoege .
lijker een varkenskot kon heeten. Thans echter, na de revolutie, federt welke hij , als eene marmot, zijnen wincerflaap gehouden heeft, is hij , als Chevalier de la Crqifette,
Ridder van de Lodewijksorde , en Maire van bet vlek la
Chapelle, outwaakt . Deze waardin, als eene andere Dana€.
de, door menfchen, die near bodemlooze vaten geiijken, om .
ringd, verfchenkt, door elkander gerekend, dagelijks van is
tot 2o vaten wijn, en nog wef nieer ; ook zou, zij, in wetrwil van den niid barer mededingers, eene aardige fomme
gelds hebben kunnen verwerven , zoo zij niet alles, onder bet
gedurig droomen van amben en ternen , in bet lotto veripeelde.
Op den weg naar de
barri?re de Pentin
lokt ons een aardig Iandhuis, met een fchaduwrijk park orn .
geven, door bet opfchriftRestaurateur, Traiteur, vriendelijir
uit . De verre weg heeft onzen eetlust opgewekt -- bier
kunnen wij , bij eene ongemeen welvoorziene tafel en cenen
rijken wijnkelder, de vuile uitdeelingen van moeder Radijs des
to eer vergeten . Men vraagt ons, of wij ook een afzor,der .
Iijk kabinet begeeren . Nemen wij dit aan, om bet intven .
dige van dic tooverkasteel eens to bezien . - Nog fneller
dan de gevleugelde bode der Goden vliegt een garfon voornit, om ons hetzelve to ontfliiiten. Bloeineogeuren wafemen
ons to gemoet ; aangenaain rollen de toonen eener fluitpen .
dule door onze ooren, en de zijden gordijnen verfpreiden
over apes eene rooskleurige fchemering . Wij haren ze op,
en nu zien wij fraaije behanefels en dartele fchilderijen ; bier
eerie flapende Venus, door Minnegodjes omgeven ; girds badende Nimfen, door Faunen en Saters beloerd . Ouze voet .
itap.
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happen drukken, zonder dat iemand bet hoort, den vloer,
met Turkjche tapijten belegd . Een zachte druk op gindfche
veer opent ons cone geheime dour in bet beholngfel, die op
den achrergrond eene zwellende ottornane ontdektj door
Argandfc,'te lampen flechts flaauw verlicht . In dit Paphos
geven de verliefifen nit de groove wereld elkander rendez.
vous.
Wij kwamen daar, wel is waar, flechts uic nieuwsgie.
righeid, niaar moesten nogtaus, hoezeer dan ook kostelijk
onthaald, de carte pa ante met twee blanke Napoleons dekken, en doze alzoo dour genoeg betalen .
De buitenzijden der ringmnren van de voorflad St . Martin
en van de daarop volgende voorftad henevens de
barriPre de St . Denis
vertooren ons eene menigte groote en kleine herbergen en
wijnhuizen. Van alle kanten wijzen ons de opfchriften op
zalen van 6o, 8o tot too converts ; regts en links leest men :
N. AT., Traiteur, Restaurateur, geeft beflelde gaslmalen en
houdt trowv- en doorpartijen, (fait notes et baptEmes.) Troos .
teloos zou ook de Parijfche burger nit den middelftand zijn,
bijaldien hij op ztinen trouwdag niet buiten de barriPre had
gefmuld, gedronken en gedan .9t . Van de kerkdeur of flaan de
lacres, met bonte linten om den hoed verfierd, onbarmhartig
op hunne arme Rofinanten, oin toch de bruiloftsgasten, alle met ruikers op de borst , fpoedig ter beflemde plaatfe td
brengen, waar de vreugde een begin zal nemen . Eerst met
bet aanbreken van den dag treks bet gezelfchap, tamelijlt ge.
reheard en geplukt, al zingende, of onder bet geleide van
eene viool, en bet waken van allerlei gekke fprongen, set
flad in. Dozen keer gelds bet den zak van den bruidegom,
of van deszelfs fchoonvader ; maar acht dagen daarna geven
de ongehuwde bruiloftsgasten aan bet jonge paar een foortge .
lijk onthnal (ils rendent le violon). Even zoo zou oak de
burgerman, vader geworden, over bet hoofd van zijn kind
eene onheilfter meenen to zien opgaan ; wanneer hij, op den
dag van den doop, niet zijne naaste bloeuverwanten, bene .
vens de peters en meters, tot eene fmulpartij hors barriPre
noodigen kon .
Ook de gilden en broederfchappen der bijzondere hand .
werken , die ieder hunnen eigen' Eefchermheilig hebbeti,
'T n to
f,O-W
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verzamelen jaarlijks, op den naamdag deszelven, buiten de
barrOre met vrouw en k oderen, om zich daar, door een
vrolijk relag, en een bal gedurende den nacht, to verma en .
Bet ongemeeu Lair jke g ld der pruikmakers, die, behalve
de kunst van bet haar to krullen, ook bet fcheermes van on .
ze barbiers weten to behandelen, was eens, uit bijzondere
genegenheid voor hunnen patroon, den heiligen L 0 n Ew IJ It,
(den as(ten Augustts , fete du Roi , underhand Napoleonsdag)
ougemeen luidruc'7tig geweest . Den openiijk dagblad k ondig.
d e kort daarcp deze gebeurtenis aan, met hot verdichte bij ,
voegfel : ,, dat de pruikmakers sin de Kamer der Afgevaar-„ digden con verzoekfchrifc hadden ingeleverd tot wederver„ krij ging van een oud refit, hun bij privilegie van a E N D R I Z
„ IV toegeflaan, dat zij, namelijk, eenen de-en mogten dra .
„ gen. Hot verzoek was hun dan ook op nienws ingewil.
r ligd, onder voorwaarde, dat zij, in plants van dragons,
„ poeijerkwasten daaraan hangen moesten ." Toen nu, voegde men er fpottende bij, de overlieden, in bet plegtig uur
van middernacht, dit bc'fluit der vergaderiug voorlazen, word
de vreugde van bet bepob?jerde gild, voor eenige oogenbliit .
ken, door deze onteereude bepaling geftoord .
Alle huurkoetfiers en flalhouders vieren bet fees-, van hunnen Befchermhei ;i„ (fete de St. Fiacre) op den gotten An.
gustus in bacchantifche woestheid .
De in deze (Ireek zeer talrijke en groote magazijnen van
brandewijn begun(tigen den fluikhandel in bet klein . Ver,
meende wandelaars , die onder hunne Weeding bet ligchanin,
met lederen flangen omwonden, de valfehe knicen hunner laar .
Zen m-et verborgene holten opgevuld, en den bol van bun .
nen hoed met eene blaas voorzien hebben, fluiken den voor .
loop , die met geweldigen accijs bezwaard is, of voor zich
zelve, Sf voor de distillateurs, binnen de find . Dic is her
gevolg van overmatige belascingen, die altijd de fluikerij ui ;lokken en alzoo!begunitigen.
De volgende
barriere Poisfonniare,
tan bet chide der voor-ftad van then naam, bevat almede eene
menigte wijnhvizen en kroegen . Hot ringlleken, bet kegelen fiamfpel, beneveris andere vermakelijkheden, zijn bier
everal aat} to treffen ; doch fpeelt men bier nooit oan geld,
maar
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maar enkel om wijn of om her gelng . Opfchriften van aller .
lei acrd, zoo als in den grooten Turk, in den goeden Drinker, in den goeden Koning, in bet Pcede Hoekje, in den Scbaar .
flijper, in de Lelie, in Hendrik IV, noodigen den drinker
ter wederzijde nit . Do nithaugborden met den titel, au petit Suisfe, ziin echter de menigvaldi ;'le ; eene fpeculatie,
gehouwd op do nabijheid der cafernen van de Z+witferfc .rte
•he fpreelovoord, ,, hij drinkc
garde, die nor "hotvolkomen
oude Franf
haedhavz ; . . Onhunde in de tnai,
als een Zwitfe, •,
onbefchaafdhcid in den omgang, en do algemeene vernchtini ;
des olks omtre :rt doze vrecmde hnuriingen, die men, nit
hoofde van hunne roodc monteri :lg, fpottenderwiize, leedcres vlsfes (de kreef ren) noemt, doen hen in doze kroegen meni
pals flagon beloopcn .
Eene doorloopende dubbele rij boomen brengt ons tot
aan de
bard° re Recbzechouart,
waar ter linkerziide de even grocte sis zaiver gehondene,
nieuw ; ;cbouwde flagtplaats voor bet vee (les abattoirs) is ;
cene inrigting, die inderdand ovcral navol ; ing verdient , v,-)Or .
al daar, W2 .-.r dikwerf midden in do 'tad aangelegde peas .
plaatfen de luchc bederven, on cenen walgelijken flank rondom verfpreiden . V66 r ors heb',}en w i bet fchilderachtig nitzigt op de lchoone hoogten van Alontmnurti •e
.tte de
ltlontmartre) ; terwijl aardige tuineu en uitgebreide akkers
ter wederzijde doze fires! : zeer b}Aoorl lk mahen .
Hebt gij lust, mijne lezers! ecu paar origindlen, die tovens veel van het karikatuurachtige 1 ;ebben, to zien, laze
ons even hij Mr . L E M A I G r z in den Kastanlehoous aangaan ;
die nardigheid kan ons ten meeste op con litre wijn van 6
fols to tlaan komen . Ziet gij ginds, onder den kastanjeboom,
dien mail met zijnen rooden neus, met holtsblokken san, en
met een zwart iederen petje op, onder zijne flesch zitten ;
en tegenover hem dien grooten man, die, net gekleed, met
ten' driekanten hoed en dikken gepoeijerden ftaart, zijne cir gear rooks? De ethic s eon oudc koetfier van t, ODE W Ij X
XVl, en de andere is weleer lijfkoetIer van n UON' PARTz, en met hem in Eg pte geweest . Beide verteren bier in
dagelijkfchen dronk, doch zonder elkander met eenen oogop .
flag to verwaardigen, enkel om elkair to trotferen, hun pen .
f oen .
N n 3
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fioen . En wanneer de eerfle dan fomtijds, met eene heefche
flem, ziju vive Henri gueutre! aanheft, accompagneert hem
gewoonlijk de andere met eenige 4rabifche vloeken, die hij
jog van zijne reis heeft overgehouden .
(Her vervolg en /lot hierna .)
LETS OVER BET VERSIEREN DER MENSCWENHUID, OF NET
PRIKSCHILDERAN .
werdrevene eigenliefde en zueht om fchoon to fchijnen
bebben, reeds van onhcugeiijke tijden aan, den mensch niet
alleen allerhande verfieriug en optooifel en verfraaijende klee .
derdragt doen uitdenken, maar hem zelfs tot bet uiterfie ge .
bragt, dot hij zijne algemeene, eigene bekleedfels, op ver .
fchiilende wijzen gekleurd en befchilderd, met zich rond .
voert, en door onuitwischbare teekens op zijne manier fraai .
jet en aanzienliiker maakt . Zucht om fchoon to chijnen, im ..
mers, beef; hiertoe veelal aanleiding gegeven : woinigen tech
Znllen zich opzetteliik leelijker willen maken, zoo als zekere
lufler (*), die, uit eene geheel verkeerde ioort van Gods .
dienfli,,heid, nit dweepzucht namelijk, hare fehoonheid pogende to vernie :igen, zich dagelijks met een not aangezigt
aan lucht en wind blootfelde, en daardoor in boar oogmerk
zoo wel flaagde, dot, in drie maanden tijds, de blankheid
van haar vel verdwenen, en haar gelaat dot .kergetl gewor .
den was .
Reeds vdbr den Zondvloed befchilderde men zich . Dot
de flof, welite men in de eerfle tijden daar oc bezigde, uic
fpiesglas werd bereid, kan men onder anderen opmaken nit
den naam, welken JOB aan eene zijner docl teren gaf, (Job
XLII : 14 .) Vocral trachtte men, door den omtrek der
oogleden eene andere kleur to geven, of dezelve iom to
krullen, in fchijn de oogen to vergrooten, waarin men
in bet Oosten eene werkeli'ke fchoonheid flelde . En in deZe latere dagen nog maakt men in S ric, Bab lonie en
1lr4 .
() C tI O M E L'9 1Poordenboek, door n e C II A L M O T Uitge . .Z!ven .
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!'rabie den omtrek der oogen mec zulk eene foort van verfftof zwart ; dock meer om de oogen voor de fcherpe zonnefi-r.l wn cc beveili,en dan wel tilt pracht : men maakt ech.
llrepen daarmcde, nit de buiten-oog.
ter ook
beckon vn;orti;omende, om aldus do opening tusfchen de
corer to doer fcLij en .
oo : ed->,i ties to
D :' Grlekj o en POmeirfche vrouwe~i entleenden van die
Lit elziF ook do ,;ewoonte om de oogleden met fpiesglas to
veriven, enaar breidden weldra di ., kunst om zich to verfieren
uit, ten eirde hot vervallen rood to herael'en en het geelach .
tige vel blanker to maken ; en dic rood en wit blanketfel booth
under de hedendaagrche, en wet vooral under do befchaafde,
volken nog (land : m-nder befcllacfdo vol! :en verwen zich niet
zelden met florkere ki .uren, maken vreemde vlekken en fire .
pen in her nanl,ezigt of op audere d .lelen des ligchaams, ja
doorkerven de buid of ileken or in , zoodat er zekere lidtee .
ke s von overbli ;ven . In Groenland verfe men
tire; op IJora-Zembla maakt men blanuwe
betangzifelwt
pen op bet voorhoofd t do kin ; fommigge .Tapanncrs gevcn
den wcnkbrr:atwwbnigen en lippen cone blaauwe kleur ; die van
her eilaud Sombreo green bet aam-rezi ;r cone groene en gele
kleur, en andere vertoonen zich wederom anders . Zwart en
wit, rood en blaauw, of green, met den woord , allerhande
kleuren, vol ens den vcrfchillenden fmaaak, gebruikt men tcgcnwoordig in ouderfchedene wereidddeglen .
Sommige vrouwen in het Koningrijit Decan laten zich bloe .
men in hot vel fn5iaei:, wriPron er I :leuren in , uit plantgewasfen geperst, en proidten met die 1 euren . De .4rabieren
laten zich oo'a zulke reokeningen (be iaive den fl:raks goneemden opfclik der oogen) op de rrmen, lippen en audere
deelen maken, en wel door her fleken met opzeuelijk daar .
toe vervaardigde naalden, in blaauw vocht gedoopt . Ook
laten zich de meeste melojes nan de trust van Senegal verfcheidene dieren en blo_men met allerhinde kleuren op z ,-)o.
danig eene wijze inpreiaen . De Negerinnen van Sierra - Leo .
na toonen dus vervaardigde witte, gele en roode ringen cm
de oogen . De Floridie'rs, in Bmerika, dragen insgelijks zulke geftokene figuren in hot aangezigt , op de armen en beenon, van verfcbillende kleuren . - J . A . F OR STY, It vond
hetzelfdo, op zijne reize om de wereld, bij de mannen op
de Markiezen .eilanden op de Paasc.'z eilanden, in NieurvZee.
N n 4
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Zeeland enz . ; en bet zoude niet moeijelijk vallen, uit verfchillende Reisbefbhrijvingeit en andere werken, Dog eene
menigte zulke en foortge'ijke voorbeelden op to rporen . De
Tannezen, zegt F O R S T E R, gemeenlijk groote, flerke, wetgemaakte Iieden, vertoonen veelal op de armen en borst gefnedene figuren, welke verheven zijn, waarfchijulijk door her
opleggen van zekere bladen of kruiden no de bewerking . In
Nleuw-Zeeland, merkt dezelfde beroemde Reiziger op, al .
want de mannen op hun geheele aangezigt fchuinfche lijnen
puncteren, en op de Markiezen-eilanden, alwaar bet aange .
zigt insgelijks door allerlei lngeprikte figuren outfierd words,
beletten de lidteekenen, door deze bewerking ontfaan, den
groei van bet boor ; en hieraan heeft men toe to fbhrijven,
dat zij, die al to flerk gepuncteerd zijn, bijna geheel geen'
board hebben .
Offehoon nu bet eerlte befchilderen, bet eigenlijk gezegd
blanketten, onder de meeste befchnafde volken in Europa
plants heeft, en de lantfe manier, welke men, wanneer bet
met infeking "a>> naald :'n gefchiedt, pointeren of puncteren,
in bet Nederduitsch prik/ehilderen noemt, meer bet gehruik
is van woesre volken ; zoo vindt 'Inen echter hiervan zeifs
in ons la d aanmerkelijke voorbeelden, hetwelk vooral blijkt
vit de volgende befchrijving van een mannelijk lijk, op eene
onzer 1-loogefcholen vobr eenige jaren ontleed . Men zag op
do borst, in bet midden, een gekroond hart, boven met een'
atlas en kruis, vastgehouden door een pair Famen, daaron.
der de letters G . H . M . S . D . L . D . Op de linkerborsc
eene fler. Op den regterarm een crucifi . Op den voorarm, son de hinnenzijde, een' vogel, son een takje pikkende, eene Fortuin en rozekrans . Op de hand de letters
G . R. M . S . Op den linkervoorarm, son den binnenkant,
een' rooketiden matrons met een meisje aan de hand , met een
hart onderflrikt, en de letters G . H . M . S . V. D . ; son den
buitenkant eenige flerren, zon en mean, met een fchip, voorzien van gekleurde vtaggen, liggende son een anker, hetwellt
op de hand fond, ook met eenige flerren, zon en maan . Onder
let fchip fond ZEEMANSTROOST 1793 en de vorige letters in
Bone bartvormige figuur. Bij hot anker was nog een visch .
\Tcicrrs op de vingers 1793 . G . 1-1 . M . S . Op de linkerI''°. , bo -~,en do knie , een zittend drinkend poor. Op de
,4'r--this=,
;P
bo v en de knie, ecn meisje met eene bloem in
de
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de hand . Ann de binnenzijde van de regterknie eels vrou .
webeeld en : AANZIrN DOE, GEDYNKE.N •
Dat menfehen , die doorgaans naatcc loopen , om zich op
to fchikken, aldus de huid verleren, last zich nit zucht tot
fchuonlie" d en pracht fleiden ; zouder joist, In CC P A U W , to
fei!en, dat deze, indien men ze nnar hunnen fmaak, en de
razende gewoome van zich to befciiitderen en to mismaken,
zoude beoordeelon
met de evenredigheid van bun ligehaam
en deszetfs leden niet fchijnen vergenoegd to zijn, en, omdat zij -zich niet zoo rijk kunnen uitdosfen en met allerhande
fraaijighcden ombangen , meer for nail bet ligchaam zelf beftedeu . Maar dat rienichen, die zich , elk naar zijnen fnat,
met uitwendige teekens kunnen opfebikken, hunne eigene
bekleedfels met onuitwischbare fi,gurcn doen befchilderen,
last zich Wet uit dig beginfels afleiden, daar zij de deelen,
welke this geteekend zijn, door de gcwone kleederen bedek .
ken . Enkele grilligheid dorhalve, of de zucht om zonderling
to zijn, geefr hiertoc eanleiding, en wel vooral bij hot
fcheepsvolk, dat in die linden, waar men zulks pleegc to
doer , zich veelal bier of daar list pr- ik/e V1deren , doch ze1den op zoo vele plaatfen als genoemd voorwerp . \Vij moeten pier nog bijvoegen, dat de figuren net geteekend, helder
en lei; endig waren .
Dr. C . M .
4
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betrekking heft op hot leven van groote mannen
words geoordeeld va ;i :i ;>mce •i belang to zijn . Vanhier, dat
de klcinile bijzonder!hedcn een gewigt bij ons verkrijgen,
waarovcr wij zelve d.i!,wverF verbaasd fllaan ; en die laelangfelling in hun lot hepaali zich niet enkel bij dat tijdvak
buns levens, iii hctivo!k zij de bewondering der wereld ge .
noten hebben, inaar ftrekt zich uit tot de mintle omllandig.
heden des hnisfelijken levens, en zelfs van hunne kindsch .
held . leder weet, dat de Koning van PruisJen, F R E D E R I K
W I LLE ai I, vin ee : e zoo gierige geaardheid was, dat zulks
in bet lage vicl ; even7eer is bet bekend, dat deze gierig'ieid
zich vooral openbaarde in de bijzoudere uirgaven our zij .
N n
net]
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nen Zoon, welke federt den naam van F R E D E R I K DEN
G R O o TEN heeft verkregen ; maar misfchien zi ;n de biizo ;:
derheden der huishouding van dezen Prins nog nimmer
:~
bliek gemaakt . Her volgende is ons daaromtrent bekend Ee
worden .
Koning F R E DE R I K W I L L E M had terllond eene jaariijk .
fche font van 36o rijksdaalders vastgefleld voor kleine on .
kosten der kamer van den Koninklij ken Prins ; hij lief even wet
Diet na, die to verhoogen tot de four van 6oo rijksdaalders,
of omtrent IIOO guldens . Deze four werd echter bij kwer .
talen ter hand gefleld aan twee Hofmeesters, den Grave V A N
FINKENSTEIN en den Kolonel VAN KALKSTEIN . Kell
Kamerdienaar moest naauwkeurige aanteekening houden van
bet gebruik dezes gelds ; en deze nota werd alle meandeu
door de genoemde Ilofmeesters geteekend . Op bet einde des
jaars brags men de rekening van her geheele jaar oanJer de
oogen des Konings ; en, nadat de Vorst die zorgvuldig glad
nagezien, fchreef hij zijne gedachten daaronder . Bet register,
dat nog beflaat, begint met de maand November 1712, eindibt
met de maand Maart 1729, en loopt dus van bet acht le tot
bet achttiende jaar vqi F R E D E R 1 K . Bet blijkc dairuir, dat
deze Prins, tot zijn zeventiende jaar, geene de mingle befchikking over geld had . Men vindc fleehts op deze List van
tijd tot tijd de kleine four van ddnen gulden, anti den Prins
voor kleine uitgaven ter hand gelleld . Wij willen onzen Lezeren een klein gedeelre van deze lijst voor oogen leggen,
met verzoek daarbij indachtig to zijn, dat de Duitfc,ze gros .
fcie i
fluivers Ha/I., en de rijksdaalder 24 grosJchen, dus
36 fluivers, bedraagt .
UITGAVEN VAN 1719 . Op den 3 September. Aan de Ar .
menkas, 16 grosfehen . Tenzelfden dirge . Aan den jager, voor
den bond, 2 rijksdaalders . Den 6 Sept . Aan Z . K . H . den
Kroonprins, 16 gr . Den io . Aan de Armen, 16 gr .Den 17 .
Aan de Armen, 16 gr . en op den fchotel, 16 gr . Den 21 .
Aan den Jager, die de globes naar Berlijn gebragt heefc, i
rd 8 gr . Den 24. Aan de Arnlen , i rd . 8 gr. Den 25 . Ann
ii A N N E K I N G, die bet groene kleed gemaakt heeft, 2 rd . Den
27 . Aan de meid in de herberg, bij bet vertrek van Wuster-.
hanfen j6 gr. en voor bet in orde brengen van de pijp, 4
gr . De Knmerdieaaar j U M M E R S E A C H heefc uitgegeven
Aan twee Lakkeijen van hunre Majesteicen den Koning en de
Ko-
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Koningin, die den Puns bediend hebben, I rd . S, gr. Voor
twee verldooicn 16 gr . 6 W poeijer , 12 gr. Voor knoopen
aan de flopkouien, e „r . Voor t2 ellen flaartlint, It 22 gr.
de cl , I rd . 6 gr . To Mittewald , 2 gr . Te Mitteivald in
de Aimhus . I gr . Aan den Commisfionair, die de honden
near Berlin hecit bezor,, d , 12 gr . Voor bet fliipen van den
harisvanger, 2 gr . AA-an wit koord voor de zweepen, 4 gr.
Ann hem , die ze bvfr-ld en thuisgebragt heeft, 2 gr. Ann eenen
jongcn , di! op het •e ld door de honden gebeten is, q4 gr,
Aan eenen Musketier van het twe de bstaljon, die aan Z . H .
verzocht heeft, kevader van zijn kind to willen zijn, a rd .
Voor eene levende O lip, 2 gr . Ann eenen herdej, die den
dooden hood wegLebragt heeft, i ;gr, Voor kruid , en drink•
geld aan den Kauonnier , die to Sc,'aahendorf gevuurd beeft, 4
rd . $ gr . Voor bier 2^
:n de domestieken des Korings aldaar,
3 rd, Voor een roodborstje, 4 ;;r . Voor ipijkers en vloeirpapier, om de globes in to pat,lcen, 4 gr . Vordefchn
ten op de leest to zetten, I gr. Aan eene vrouw, 2 gr .
Aan eenen Jager, d,c de uniform gebragt heeft, 2 gr . Ann
de oude waardin to Wusterhaufen , 16 gr .
Geheel 22 rd .
II gr.
De Graaf

VAN FINKENSTEIN. C. W KALKST`EIN .

Op deze wijze waren de rekeningen van elke maand ogge .
maakt . Op bet einde des jaars voegde men er nog eene al .
gemeene op , elling bii , order welke dan de Koning zijne goedkeuring Itelde . In de volgende woorden was deze goedkeuring over den jare 1,19 vervat : ,, Ik ben tevreden over de• ze rekeningen, en voldoe dezelee voor bet tegenwoordige ;
„ maar zoo in bet vervolg mijne Laklteijen, Koetfiers of Ja .
• gers eenigen dienst bij F R I T s hewijzen, moet men ze
• daarvoor niet betalen ; want F It ITS of ik, dat is hetzelf.
„ de . Voor bet overige ben ik over zijne zuinigheid zeelr
• tevreden .
„ Berlijv, den 4 Januarij

1720 .

,, FREDERIK WILLEM ."

Men bleef pier in gebre+ ;e , de bevelen des Konings nit to
voeren, en gaf this in bet vervolg Been drinkgeld meer aan
de bedienden van Z . M . ; ja men voerde eene zoo groote be .
zui .
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zuin'tging in, dat er altoos op bet einde des janrs nog een
klein overfchot in kas was . De Koning betnigdr din oow
steeds zijne goedkeuring. Bij her einde van t ;2o Cciwef hij ;
Ik ben voldaan ; ik teeken dus alles, en ben tevreden,
,, Potsdam, den 4 Januarij 1 7U-"
Op bet einde van 1722 fchreef hij de volgende woorden :
„ Ik ben zeer voldaan, en geef kwitantie ." En op bet ein_
de van 1726 . ,, Voortreffeliike buishoudeliikheid t "
Dat mag inderdaad huisiroudelijkheid, dat mag een goed.
koope Kroonprins heeteu l

IIET ZWVIJNENSPEL VAN TIVOLI,

De enkele naam van dit fpel is reeds voldoende, om aan

to wijzen, welk dier bet voorwerp en tevens bet flagtoffer
daarvan is . Een zwijn, namelijk, wordt met allerlei b .,,nte
klenren befchitderd, met linten verierd, en met een klokje
oni den hats behangen . Op hetzelve words alsdan jagt gemaakt, tvaarbij bet doel is, om bet dier to grijpen, op den
grond to werpen, en this vast to houden . Om eehter deze
poging den jagers ten uitertle moeijetijk to maken, worden
deze van bet gebruik der oogen en der voeten tevens beroofd ; to welken einde elk hunner in een' naauwen linnen
zak gefloken wordt , die geheel ondoorzigtig is, en boven op
bet hoofd met een' grooten knoop wordt vastgebonden, d e
tegelijk als helm dient tegen de flagen hunner makkers, die
hen bij geval treffen mogten . Twee gaten daarin dienen om
de armen door to fleken, welke daardoor hot vrije gebruik
behouden . Met floklten gewapend, zijn zij alsdan gereed den
sanval to doen, zoodra bet zwijn losgelaten words ; waartoe
deze vermomde jagcrs, op eenigen affland van elkander, it,
eenen kring geplaatst zijn. Nanneer bet klokje de aannade.
ring van den bust doet kennen, ziet men, hoe zij zich alien
in postuar ftellen om op den vijand of to gaan, hetwelk ech,
ter, da r zij weg ns de za mver nigde voer n iet ga n kun,
nen, in een gedi rig i'pringen, gelijk de kikkers , beflaat ; ook
verliezen zij door bet geringfte beletfel of den kleinflen (toot
hun evenwigt . En wanceer zij elkander olitmoeten, trachten
zij
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ltij wederkeeria de een den anderen van bet doel to verwij+
deren en op de kampplaats neder to werpen .
Intusfchen tracht bet knorrende beest, verfchrikt door bet
gejuich, bet lagchen en bravo roepen der omringende me.
nigte, in een' zwaarmoedigen draf eu in verfchillende rigtin,
gen, dote vreemde gedaanten, die zijne veiligheid bedreigen,
to ontwijken. Den eenen ontwijkt bet, moor gas,- eenen ahderen to gemoec, of loopt cenen derden omver, keert te .
rug, en wil b'l de aanfchouwers veiligheid zoekeu, van
welke bet echter vrij onzacht nasr de kampplaa ;s words te .
ruggedreven, en zich daardoor op uieuws aan de vervolgin,
gen dezer klopvechters ziec blootgefteld . Deze toch, uitge .
lokt door bet bekoorlijk geluid van bet klokje, verzamelert
zich nu al huppelende rondom bet beest, en crachten b etzel .
v e met hunne ftukken meestet to worden . Deze flokken
ontmoeten elkander menigwerf met felle flagon in de luchc,
en glijden alsdan zeer onzacht op de fchouders der lansbrekers if, terwWil zij eigenlijk den rug van dcu knorrendett
klokkenist treffen moesten .
De talrijke aanfchouwers verzuimen Met, een laid gefchater
can ce been, zoo a ikwerf zij zien, dat deze levende zak.
ken, in hunne vrijwillige verblinding, met verbittering tegen
ellcander vechcen, tiruikelen, in hot zand omrollen, en niec
clan met de uiterfle moeite weder oprijzen, om den flrijd
op nleuws to beginnen . Deze bogtea en wendingen verf
meerderen Wet weinig, wanneer zich bet zwijn onder de
firijders mengt, en ieder zich gereed maakt of om bet to
vangen, of om bet den beflisfenden flag toe to brengen . lets
koddigers last zich inderdaad bezwaarlijk uitvinden .
Dusdanig is din de inrigcing van bet Zwijnenfpet, of Ilever
van bet Zwijoengerecht, dat nog beden ten dagt binnen de
muren van bet oude Tibur ondernomen words! Het erme
dier words ten tactile de eigendoin desgenen, wien bet ge1»kc is hetzelve to grijpen en in bet ilof neder to vellen .
Gewoonliik noodigt de overwinnaar zijne medekamperl, en
2elfs de regters in dezen wedftrijd , tot een' grooten mail .
tijd (*) uit, op welken ieder, bij gevulde glazen, da oncvan .
( •) De vrienden van goede fier vinden in Tiroli eea' ge.
aloegzamen voorraad van alles, wat hnnnen fmaak kan'bevre.
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vangene flagen vergeet, en nu aile zwelgkracht in bet werk
flelt , om het Gild der T/ijngaardeniers van Tivoli, welke deze
feesten geven, bij zijnen ouden roem to handhaven .
$predigen . De jagt aldnar levert eerie groote menigte van
gevogelte en allerlei wildbraad op . Geheele vlugten van duiven, beroemd wegens hare fmakelijkheid, vinden in de ho .
len der rotfen , op welke de flad gebouwd is, eerie ichuilplaats . De 1nio, hoezeer dan ook in eene ongelijlce bedding vloeijende, voert uiettemio verfchillende l orten van
visfchen aan . Alle lleile al hellin en der heuvels zijn met
olijfboomen, wier getal in de 7de eeuw meer dan 7c,oocr
bedroeg, met ooft-, vooral perenhoomen, en veelvuldige
foorten van vijgeboomen bezer . Ook nan wiju en druiaen
is geen gebrek . Hier groeit de druif Pergoleze, die tot in
januarij versch nan den wijnllo,: blij ;t . Ook de honig van
Tivoli is beroemd . En eene menlgte geurige pianten en bloemen geefc aan hec wildbraad eeii' uicnemenden fmaak.
V

0
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L.

Pindarum quisquis ftudet .emularl &c .
HORAT.

V ie Vondel's Tier durfc fleken naar de kroon,
Hij tart, als Pan, Apollo's hoogen Loon .
Wie zou hem niec als Phehus waardllen goon
En lievling roemen?
Gelijk een flroom in 't vloeijeu immer groeit,
Nu bruist en fchuimt, en dan wedr ruischc en vloeit,
Hier rotfen breekt, en ginds net loot befproeit
Van kruid en bloemen,
Zoo vloeit zijn lied . Zijn lieflijk maatgeluid
Lokt frisch gebloemt' de ontloken knoppen uit .
Zijn Loon, die 't hart voor kunstgevoel ondluit,
Boeit ziel en zinnen .
Zoo bruist zijn tang, die 't jeugdig Hollandsch bloed
Ter detigd oncvonkf, doorgloeit met eedlen moed,
En in de borst den lust ontglimmen doec
Om to overwinaen .
Wanneer hij, op Tprteus krijgstrompet ,
Den forfchen Loon van oorlogsglorie zet,
Roept elk om dagge, om vuurroer en helmet,
Ten fchrik van Spanje .
Zijn !of is meer dan Rome's zegepraal
1n 't eerebeeld van 't allerfijnst metaal .
Zijn lauwer groent voor eeuwig om het flaal
Van dappre Oranje.

lifij
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Hij roept de deugd nit Karen donkren nacht,
Stelt haar to prijk in onverdoofbre pracht,
Eu brengt haar' roem 't verwonderd nage(laeht
Vereeuwigd over .
Steeds klimt zijn zang met onnavolgbren zwier .
Hij treft den coon van Flaccus gouden tier,
En fiert zijn kruin met Pindus lauwerier,
Dat eeuwig looverl
In hem herleeft de wijze Euripides .
.Hj vormt, als die, der wijzen levensles,
Met al de kunst van d'achtbren Sophocles,
Tot treurjuweelen .
Zie 't flonkren van de vaste tier der deugd ;
1 e aauminnigheid der viekkelooze jeugd,
(Gelonterd en beproefd door ongeneugt')
In Jozef fpelen .
Zie Samfon, wien flechts weelde viel to zwaar ;
Bet wankle lot in Isrel's harpeuaar ;
En Salomo (den wijzen voor 't altaar
Ben' afgo groeten.
Zie, hoe een jephta zijn gelofte boet ;
Der broedren dood de wreede wraak verzoet ;
Adonias de kroouzucht, met zijn bloed,
In 't eind' moet boeten .
Zie hoovaardii, vermetelheid en waan,
In Saluavnens, den dwingeland, verfaan ;
En vorftenglans to droevig ondergaan,
In Stuart's lijden .
Zie, hoe Gods wraalc bet fnood bedrijf vergeldc,
De huichlarij, het onregt en 't geweld,
En Salem's lot ten affchrik voorgefleld,
Door alle tijden.
Zie vrome Eneas in van Aemflel we4r ;
7.ijn' God getrouw, zijn burgerij, zijne eer,
En voor zijn vrouw, zijn Badeloch, zoo ce6r,
Als fier in 't kampen .
Zie Urfula, die viekkelooze maagd,
Daar hare hand de krnisbaniere draagt,
Daar zij een kroon, die nooit verwelkt, bejaagr,
Door teed en rampen .
Zie d'overmoed van trotfchen Lucifer,
Voorheen een zon, nu een bewotkte Pier ;
Hij fchuwt bet oog, en dwaalt in 't ijdel, ver
Van 't licht des vredes .r
Z_ie 'c lot van hem, die, eerlijk van gemoed,
Voor 't algemeen en flaafc en zwoegr en wroec,
Totdat hij plengt zijn .edelaardig bloed,
In Palamedes .
Zie Phaeton bet zonnefpan vertrouwd :
De hemel ducht, bet bevende aardrijk grouwt . . . .
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Wie, wufc als hij, op waan zijn uitzigt bouwt,
Ziet zich bedrogen .
a,
wen
ook
Vondel
't hoog tooneel betreedt,
J
Zijn kunst verfpreidt haar' luister, wijd en breed s
Als 't moederlicht, in morgendos gekleed,
Aan 's hemels bogen .
In hem herleeft en Orpheus en Pindaar .
Zijn geest is rijk, ais Nal'o's vlietende aer.
Een Juvenaal is hij, als hekelaar
Zoo waar als krachtig .
Geen toets van hem, waar geen vernuft in fpeelt,
Wat fchilder, die de waarheid zoo verbeeldt,
En die het hart zoo hoog verhefc en flreelt?
Wie is zoo pracbtig?
De Mantuaan maal' Pluto's riiksgebied ;
Were ons naar St , en toone een dof verfchiet,
Waar men de helden van de aloudheid ziet ,
Met nacht omgeven.
Maar de Agrippijnet draafc langs tlei ;er baan .
Ilij, flout van geest, fchiet Cherubsvleuglen aan .
Ver boven wolken, hooger dan de maan,
Zien wij hem zweven .
Die reine zwaan flijgt nit bet fchuim omhoog,
Vliegt in bet licht klapwiekende nit bet oog,
En zingt, al zwevend Iangs den flerrenboog,
Zijn ,, driemnal heiligl"
Der englen harp flemt in then flouten galm .
Bet zalig koor zwaait keur van wierookwalm .
Verdrukte deugd vertoont haar' zegepalm ,
Nu vrij en veilig.
Ben wichtje vraagt, of moeder nu no,, fehreit,
En dartelc blij in kindfche zaligheid .
Eeu ander char leest, met aandachtigheid,
Een' dichtenbondel .
Een derde ginds beipeelt een gouden tier .
Een zuigliug lacht om 't wrevlig kerkgetier,
En kroont, verrukt, met eetnvicen taurier,
Zijn voorfpraak, Pondel
Wat zing 1k, ach? . . . Vert;om, mijn kuustloos lied!
Gij treft den coon diet goddelijken niet,
Die van zijn graf, aan 't IJ en d'Amilelvliet,
Ten hemel varen .
U voegt bet, Vondel eene onwelkbre kroon
Te brengen, daar hij zit op Phebus croon ;
U, blikfemgloed en zonneglaus gewoon,
o Adelaren 1

J. J .

MENGELWERK,
IV : 26. Door j . R 0 RL 0 F F s, Predikant to Oudewater (*M .
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m, volgens mijn inzigt, ons cep bet regte ftandpunt to plaatfen, van hetwelk wij bet zeggen vast
Apostel Paulus (naar onze overzetting) : Maar Ye,
ruzalem, dat boven is, dat is vrij , fietwelk is ons
aller moeder, befchouwen moeten, dienen wij vooreerst to letten op den toeftand van de getneenten der
Christenen in Galatien, aan Welke deze brief gefchre .
ven is, vervolgens op het oogmerk van Paulus in bet
fchrijen van dezen brief, en eindelijk op bet verband,
waarin deze woorden bier voorkomen .
Wat den toeftand der onderfcheidene gemeenten c an
Galatien betreft : wanneer wij bet 3de hoofddeel, van
bet 23fte tot bet 25fte vers ingefloten , en de drie eerfie verzen van bet Ode hoofddeel van dezen brief aang dachtig lezen, dan zien wij, dat die gemeenten, al .
thans voor bet grootite gedeelte, nit Christenen beI'onden, die oorfpronkelijk Joden waren ; en, fchoon
er zek r o k zulke onder waren, die van afkomst Hein
denen waren, fchijnen echter de meeste hunner, v66r
hunne omhelzing van bet Christendom , Jodengenooten
geweest to zijn .
Daarenboven, zoo Paulus al deze gemeenten niet
moge gefticht hebben, blijkt bet echter uit bet I3de
vers van bet Ode hoofddeel dezes briefs , alsmede uit
Iland . XVI : 6 en XVIII : 23, dat hij ook onder hen
bet Evangelic van J . C . gepredikt beeft . Doch nadat
Paulus dit gedaan had, en van lien vertrokken was,
was er cene zeer groote fcheuring onder de Christenen
in
*) Voorgelezen op cene Ringsvergadering to Gonda.
0 o
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in dat rijk ontll aan , door fom mige leeraars , uit de jo .
den oorffpronkelijk, die wilden, dat de Christenen uit
de He°idenen, wilden zij, met de vereerders van Jezus
uit de Joden , in de voordeelen van den Evangelifchen
Godsdienst deelen, zich moesten laten befnijden, en
de inzettingen van den Joodfchen Godsdienst onder .
houden .
Schoon nu wel de vergadering der Apostelen . to jern.
zalem daarover ten voordeele van de Christenen uit de
Heidenen uitfpraak gedaan had, Hand . XV : 2g-2g,
gingen echter die ijveraars voor de Joodfche wet voort,
om bun gevoelen overal voort to planten, en hadden
dit ook onder de Galatifche Christenen gedaan . Deze
valfche leeraars doet Paulus, Hoofdd . II : 4 van dezen
brief, kennen , als ingekropene valjche broeders , die van
befnjden ingekomen waren, om de vriJheid der Christe.
nen, die zij in Christus Jezus hadden, to verfpieden,
opdat zij ze tot dienstknechten zouden brengen . Deze
hadden hen, volgens Hoofdd . I : 7, ontroerd, en het
Evangelie van Christus onder hen verkeerd . Zij had.
den, -met een fchoon gelaat , en eene uitwendige vertooning van voor hunne zaligheid to zorgen, hen willen noodzaken, om zich to laten befnijden, en de andere plegtigheden van den Joodfchen Godsdienst to on .
derhouden ; en hadden, om daardoor des to beter hun
oogmerk to bereiken, bet apostolisch gezag van Paulus
bij de Galatifche Christenen in verdenking gebragt, ja
hun, onder andere dingen, geleerd, dat, even als
Hagars zoon, Is mael, niet mogt erver? met Izaak, den
goon van Sara, zoo ook de Heidenen deel noch ge.
meenfchap met de Joden konden hebben aan de zegeningen van bet N . Verbond, ten ware zij befneden
wierden, en de voorfchriften van den Joodfchen Godsdienst onderhielden : daarbij hadden zij (gelijk uit vele
plaatfen van dezen brief duidelijk blijkt) veel bijval onder de Galatifche Christenen gevonden , zoodat daar .
door de gemeenten in dat rijk . onder elkander jam_rmmerIl k
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lijk verdeeld waren . Zietdaar den toeftand der Galatifche Christenen in then tijd .
Om nit dit een en ander tegen to gaan, de Chripte .
nen in dat rijk tegen die valfche leeraars to waarfchu.
wen, het vergift , dat deze onder lien geilrooid , en
vele hunner reeds ingezogen hadden, tegen to werken,
en dezulkQ, bij welke dit plaats had, wederom terug
to brengen tot de geloofsomhelzing `an bet Evangelie,
zoo als hij hetzelve onder ben verkondigd had, fchreef
hij hun, dewijl hij op dit tijdftip tot hen niet kon ko .
men, dezen fchoonen brief . Een brief, in welken wij
Paulus met eenen heiligen ijver vervuld zien, niet al .
leen tegen die valfche leeraars, zoo perk, dat hij in
bet i2de vers van bet ode hoofddeel uitroept : Och ! of
zij ook afgefneden wierden, die ii onrustig ma ken ! maar
ook tegen hen, die zich door die valfche leeraars had .
den laten verleiden , om of to wijken van de waarheid,
zoo als die in Christus is , met zulk eenen hoogen
ernst, dat hij , Hoofdd . III : i , hun fchreef : o Gij
uitzinnigc Galaten! tiric heeft u betooverd, dat gij de

Y.

waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, aan dewelke
C . voor de oogen to voren gefchilderd is geweest, onder u gekruist zijnde ? Maar ook een brief, welke zoo

joist gefchikt en berekend was, om hen to genezen
van de wonden, hun door die valfche leeraars toege .
bragt, en hen to overtuigen, dat de Christenen, nit
onder de bediening van bet Evangelie, niet meer, tot
hunne zaligheid , verpligt waren , de inzettingen van
den Joodfchen Godsdienst to onderhouden, dewijl zij
daarvan door de leer van Jezus waren vrijgemaakt .
Dit zelfde tracht ook Paulus to doen,in dat verband
van zaken, waarin deze woorden voorkomen, door
zich to beroepen op den vroegiten ftaat van den Godsdienst onder de menfchen , voordat God die wettifche
plegtigheden aan lsraels olk bad voorgefchreven . En
dit doet hij to meer , omdat die valfche leeraars zelve
daartoe aanleiding ~gaven, door de Christenen uit de
joden to vergelijken bij Sara en Izaak, die uit & fleiU o 2
de .
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denen bij Hagar en Ismael, en to leeren, dat de laat.
ife niet met de eerile zouden erven, ten ware zij beg
fneden wierden , en de voorfchriften van den Joodfchen
Godsdienst onderhielden ; waartegen Paulus leerde,
dat die vergelijking zeer verkeerd was, want dat Hagar
veel beter lion gezegd worden Sinai of to beelden, en
dat dit Sinai overeenkwam met bet ,feruzalem , dat vu

was, en dienstbaar was met hare kinderen . B?aar (zoo

laat hij er onmiddellijk, naar onze overzetting, op
volgen) Yeruzalem, dat boven is, dat is vrii, hetwelk
is ons alter moeder .

Dus zijn wij 'dan nu (volgens mijn inzigt) op bet
regte landpunt geplaatst, van hetwelk wij deze woorden befchouwen moeten ; en derhalve zullen deze aanmerkingen voor ons ook den v4eg banen, om den war .n zin dezer apostolifche uitfpraak gemakkelijk to
ontdekken .
Aanftonds is dan bier de vraag : wat moeten wij bier
door .7eruzalem, dat boven is, verftaan g Daarvan
hangt ongetwijfeld alles af. Om dit wet to vatten,
moeten wij zeker niet uit bet oog verliezen , dat Paulus dit ,9eruzalem overftelt tegen een ander, waarvan
hij in de onmiddellijk voorgaande woorden gezegd had,
dat het nu was , en tevens , dat bet dienstbaar was met
hare kindersn : immers hieruit volgt van zelf, dat Pau .
lus bier moet fpreken van een Jeruzalem, dat of to
voren betond , of in her vervolg nog komen zou ; anders zou de tegenftelling, welke de Apostel bier inaakt,
ongepast, en zeer ongelukkig door hetn zijn uitge .
kozen .
Maar dan volgt ook hieruit, dat Paulus onmogelijk
bier kan fpreken van een ,7eruzalem, dat boven is : die
tegenflelling zou juist zijn, wanneer hij gefproken had
van een Jeruzalem , dat beneden was ; maar nu zou dezelve, door zulk eenen redenaar, als Paulus, zeer ver.keerd gebruikt zijn . Ik weet bet, dat awa eigenlijk een
adverbium loci is, en derhalve boven to kennen geeft,
en dat dus ava 'lepova - Mf4 zou moeten vertaald worden
door
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door het boven 7eruzalem , dat is, gelijk wij in onze
overzetting lezen, ,3eruzalem, dat boven is . Maar

vooreerst is bet twijfelachtig, of men, Filipp . III : 14,
iivw>sX$jcis ToveFOV FY
p'Sw 'I+~coG niet zou kunnen vertalen,
de vorige roeping van God door ?. C. ; en ging die vertaling door , welke inderdaad zeer eigenaardig zijn zou,
dan hadden wij een voorbeeld , dat uvw niet overal in
bet N . V . boven to kennen geeft . Maar, al gaat dit
nie : door, zeker is bet, in de tweede plaats, dat de
Schrijvers van het N . V . uvw en avw8ev onderling gebruiken, en dat (lie twee woorden in dezelfde beteekenis
door hen genomen worden (*) ; maar nu vinden wij,
Hand . XXVI: 5, arpo svwQ ovzag [AE uvw9ev in den zin van
mij to voren kennen ; ja de comparativus uvwarepov worth
fiellig, Hebr . X : S, in den zin van to voren gebe .
zigd (**) ; maar nu voelt een denkend bijbellezer, dat
noch uvw6FV, noch uva^rapov onmogelijk die beteekenis zou
kunnen hebben, zoo avw alleen, en bij uitfluiting van
eenen anderen zin, boven to kennen gaf. Eindelijk vinden wij in het Le icon van s C A .P U L A , in voce uuw ,

est etiam uvw adverbiurn temporis , unde os i, vw povos apud
Demostenem fuperiora tempora . Pro eodena vero dicitur
os Fir uvw pbvos apud Diodorum Siculum . Apud Philefrratum os uvw 7pw iavra' ejtrs tr,ajores . (s) .

Uit

(*) Nadat ik doze Verhandeling had voorgelezen, beefs
een mijner medebroeders mij berigt, dat ook V A L c K EN A E R niet vreemd van die gedachte is, en van itvAsv zegt,
dat hot ook ab initio, a prima origine, to kennen geeft .
(**) Hebr. X : S words ook vertaald

quum fuperius diriszijn , doordien men to
veel bleef hangen aan de eertte beteekenis van 1:,vw, ten ware
men bet woord fuperius name in den zin van vroeger, wan-

fet; maar aou dit niet veroorzaakt

neer bet volkomen met onze overzetting overeenftemt?

(§) Ik weet wel, dat men uit de ongewijde Schrijvers
piet altijd den zin van een woord in bet N . V . bewijzen
ban : maar als men onder bet oog houdt , dat Paulus met de
Griek00 3
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Uit dit alles volgt derhalve, dat avto 'Ispava-s 4p zeet
wel door het vorig ,7erzizalemn, of het Yeruzalem, dat
to voren was, kan vertaald worden ; en is dit zoo, dan
vordert bier de tegenilelling tegen het Yeruzalem, dat
nu is, dat bet bier onmogelijk eene andere beteekenis
hebben kan ; zoodat wij derhalve deze woorden dus
moeten lezen : Maar Yeruzalem, dat to voren was, dat
was vrij , hetwelk ons alter moeder is ; of nog liever
Maar bet vorig ,7eruzalem, hetwelk ons alter moeder
is , dat was vrij .

Evenwel blijft dan nog de vraag, wat Paulus door
dat vorig Yeruzalem verftaat . Naar niijn inzien heeft
hij bier bet oog op bet oude Salem , waarvan wij Gen .
XIV : 13 en Hebr. VII lezen, dat Melchizedek koning
was . Dit is echter niet genoeg, om de uitfpraak van
den Apostel regt to verftaan ; neen, om dezelve regt
to vatten, moeten wij onder bet oog houden, dat Paulus door bet ,7eruzalem, dat nu is, waarvan hij in de
vorige woorden fpreekt, niet de fad Jeruzalem , die
teen beitond, verftaat, maar eenvoudig de Jeruzalem .
fche kerk, den Godsdienst der Joden onder de wet, zoo
als die to Jeruzalem werd uitgeoefend : maar is dit zoo,
dan verftaat hij door dit vorig ,7eruzalena de Godskerk,
zoo als die in bet oude Salem , ten tijde van Melchizedek, plaats had ; derhalve de godsdienltige gefleldheid
der wereld, voordat God aan Abraham en zijn zaad de
befnijdenis bevolen, voordat God Abraham en zijn zaad
van de andere volken der aarde afgezonderd had .
En hoe eigenaardig ken Paulus bier van die oude
Godskerk, zoo als dezelve to Salem , ten tijde van Melchizedek , plaats had , fpreken , dewijl die Joodsgezinde
leeraars van dien ouden tijd gewag maakten , door van
Sara en Hagar, alsinede van derzelver zonen Iza ik en
IsGriekfche Scbrijvers zeer wet hekend was, en dat zt O v die
beteckenis Hind . XXVI heeft, dais dunkt nlij, dat dic bewiijs
bier zees veel afdoet .
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Ismael, to gewagen, ten einde daaruit de verpligting
de'r Christenen uit de Heidenen of to leiden, om zich
aan de befnijdenis en de overige plegtigheden van den
Joodfchen Godsdienst to onderwerpen ! Dus had Paulus hierdoor de beste aanleiding, o ;;t de aandacht der
Galatifche Christenen bij dien ouden toeaand der Godskerk to bepalen .
Dat vorig _7eruzalem , dat oude Salem flelt de Apostel bier voor als ons alle moeder . Om een regt denkbeeld hiervan to vormen , moeten wij onder bet oog
houden, dat de Joden zich zelve erkenden als kinderen
van dat Jeruzalem, dat toen was, en waarvan Paulus
in bet vorige vers gezegd had, het is dienstbaar met bare kinderen ; zii noemden die Jeruzalemfche kerb hunne
moeder, en daarom wilden die Joodsgezinde leeraars,
dat de Christenen uit de Heidenen door de befnijdenis
kinderen van deze moeder zouden worden, en, door
de onderhouding van de Joodfche Godsdienstplegtigheden, zich als kinderen van deze moeder zouden gedragen . Houden wij dit onder bet oog, dan leert Paulus in deze woorden daartegen , dat Joden en Heidenen
eenen vroegeren ooriprong hadden, dat zij kinderen
waren van bet oude Salem, dat die aloude Godskerk de
algemeene moeder was , waarvan zij alle afkomflig wa .
ren, en dat zij derhalve als kinderen van die oude moeder zich moesten gedragen .
En met hoe veel regt mogt de Apostel in dien zin
de aloude j eruzalemfche kerk , als de algemeene moeder
der Christenen nit de Joden en Heidenen, voorftellen !
Immers, v66r de afzondering van Abraham en zijn
zaad, was er geen onderfcheid in de Goddelijke bedeeling onder de volken : zij alle dienden God volgens dat
licht, waarmede zii, en door de natuur, en door de
openbaring van God aan Adam , Enoch , Noach en andere Godvruchtigen, begun{ligd waren : nit die aloude
bedeeling, uit die oude Godskerk, als nit eene algemeene moeder, was de Joodfche kerk, het ,7eruzalem,
dat dienstbaar was met hare kinderen, voortgefproten ;
n0 4
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548

VERHANDELING,

de Joden wa en derhalve kinderen van deze oude moe
der ; ook de Heidenen, door bet Christendom van hannen afgodsdienst genezen, moesten, nu zij wederom
als eertijds in bet oude Salem God dienden, als kinderen van dezelfde moeder, uit welke de Joodfche kerk
was voortgefproten, befcltouwd worden : beide dus,
Joden en Heidenen, konden dat oude Salem , in then
zin als Paulus er van fpreekt, als hunne algemeene
rnoeder erkennen . Ja alle, die nu . onder bet Christendom den waren God dienden, hetzij ze Jood of Heiden
waren, waren derhalve kinderen van die aloudo moederkerk .
Maar nu verklaart de Apostel van die aloude moederkerk, dat dezelve vrij was, namelijk in tegenlteliing
van bet ,7eruzalem, dat toen was, en dienstbaar was
met hare- kinderen . Om deze verklaring van' Paulus
dan wel to verftaan, is bet noodig to onderzoeken, in
welk eenen zin hij dit van bet Yeruzalem,dat toenwa¢,
verklaart . En dit zal niet moeijelijk zijn, daar de ge.
heele inhoud van dezen brief aaawijst, dat hij hierdoor
niet anders verflaat, dan de dienstbaarlzeid van het jood .
fche olk aan de lastige pligten en plegtigheden van den
Mozaifchen Godsdienst , tot welker vol brenging die val .
fche leeraars de Christenen uit de Heidenen wilden
dwingen. Derhalve zal dan Paulus, wanneer hij van
de aloude Godskerk getuigt, dat' dezelve vrij was, eenT
voudig willen zeggen, zij was niet onderworpen aan al
die lastige pligten en-plegtigheden, waaraan bet toentnalig Jeruzalem onderworpen was : neen, dat oude Sat
em was volftrekt vrij van die lastige, en zelfs eenigzins flaaffche dienstbaarheid, waaronder de Joden, als
hinderen van bet Jeruzalem, dat toen was, moesten
;uchten, zelfs vrij van de befnijdenis .
Fn pok dit Iron Paulus met bet volfte regt bier fchrijen . Immers, Melchizedek mogt binnen dat oude Sa'.ent een priester van den ailer .hoggf}en God zijn, en
derhalve ongetwiifeld, als Habel, Noach en anderen,
n!1n,anden van dankbaarheid aan God, als den Schep1'e
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per en Heer van alles, toewijden ; de menfchen in dieri
tijd waren echter geenszins dienstbaar onder die wettifche plegtigheden, waaronder bet toenmalig Jeruzalem
met hire kinderen dienstbaar was : zelfs had de befnijdenis, als een teeken des verbonds, onder hen geene
plaats ; God gaf dezelve eerst aan Abraham en zijn
zaad, om lien of to zonderen van de andere volken der
aarde, omdat men, ftrijdig met bet voorbeeld van bet
oude Salem, den dienst van den waren God verliet, en
zich voor de afgoden nederboog . Ja, God maakte Israels olk, in vervolg van tijd, door de Mozaifche in,
zettingen, dienstbaar onder de wet, om hetzelve voor
den afgodsdienst to behoeden, waaritn de volken toen
algemeen verzonken lagen ; zoodat Paulus to regt de
wet als een' tuchtmeester tot op den tijd van Christus
kon voorftelien . In bet oude Salem, in die aloude
Godskerk , had derhalve die dienstbaarheid geene plaats ,
waaraan bet toenmalig Jeruzalem met hare kinderen onderworpen was : been, hetzelve was daarvan geheel
vrij ; en desniettegenttaande konden de menfchen,in
criern tijd, zoowel als Israel onder den tuchtmeester,
op de Goddelijke gunst ftaat maken, gelijk uit bet voor,
beeld van Melchizedek duidelijk bleek .
Maar dan blijft nog de vraag, waartoe Paulus dit
bier fchreef,-wet hij den Galatifchen Christenen met
deze woorden wilde leeren . Wanneer wij letter op betgene ik van den toeftand der gemeenten in dat rijk, en
bet oogmerk van bet fchrijven dezes briefs, gezegd
beb , dan is bet duidelijk : Paulus fchreef dit, om de
Galatifche Christenen to overtuigen, dat zij niet ver.
pligt waren, onder de bediening van bet Evangelie,
zich to onderwerpen aan de inzettingen en plegtigheden
van den Joodfchen Godsdienst, zoo als bet Jeruzalem,
dat toen was, daaraan dienstbaar was , dewijl zij kin .
deren waren van bet vorig Jeruzalem, dat vrij was, en
als de algemeene moederkerk moest befchouwd word
den ; ja dat zij, als kinderen van die aloude Godskerk ,
zper wql in de zegeningen van bet Evangelic, door Je .
0 0 5
zus
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zus belbofd, konden deelen, al onderwierpen 2ij zich
Diet aan - de dienstbare pligten van den Joodfchen Godsdienst ; gelijk dit duidelijk blijkt uit het vervolg van
Paulus redenering in dezen brief .
..En met hoe veel grond kon Paulns dit onderwijs hieruit afleiden ! Zij tQch waren geene kinderen van bet
toenmalig Jeruzalem, maar van bet oude Salem . Want
Jezus was priester, Diet naar de ordening van, Aaron,
maar van Melchizedek, die in dat vorig Jeruzalem een
priester des allerhoog~en Gods was . Derhalve moest
natuurlijk de Godsdienst , welken Hij hediende, de men .
fchen geenszins onder bet Ink der dienstbaarheid brengen, waaronder bet toenmalig Jeruzalem gebukt ging ;
Inaar hen in tegendeel doer deelen in die vrijheid, welh e de aloude moederkerk ten tijde van Melchizedek ge .
noot . En was dit zoo, dan volgde daaruit van zelf,
dat ook de Christenen uit de Heidenen geene kinderen
waren van Hagar, de dienstmaagd, welker zoon met
Izaak, den zoon van Sara, Diet mogt erven , maar kinderen van bet oude Salem ; en derhalve was er ook
geen twijfel aan, daar de moeder, zonder die flaaffche
dienstbaarheid , de zegeningen van die bedeeling der genade, van welke Melchizedek priester was, deelacbtig
was geworden, zoo ook de Christenen, als hare kin .
deren, nu door Christus, die naar dezelfde orde priester was, deelen konden in de beloofde zegeningen, al
onderwierpen zij zich niet aan die pligten en plegtigheden, waaraan het Jeruzalem, dat toen was , met hare
kinderen, dienstbaar was .
Maar dan gevoelen wij de wijsheid van dat betoog,
betwelk Paulus in deze woorden aan de Galatifche
Christenen fchreef. Immers zijne tegenfl:anders bepaalden de aandacht der Christenen bij die aloude t1jden der
belofte, doordien zij de Heidenen vergeleken bij Hagar
en js.rnnel , en de Jodert bii Sara en Izaak : en • juist uit
dien zelfden ti id on :ieent de Apostel hier zijn bewijs
teen hen 4 en maakt derhalve gebruik van die zelfde
wapcrcn, cvaarmede zij hem bet,reden, om zijne leer
to
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to verdedigen, en de Galatifche Christenen to overtui .
gen, dat de leer van bet Christendom, zoo als hij dezelve onder hen verkondigd had, tegen alle aanvallen
beftand was , van welke zijde zij ook werd aangevallen .
Ja, wij moeten inderdaad de wiisheid van Paulus erkennen en eerbiedigen in list uitkippen van dit bewijs te .
gen die valfche leeraars , daar waarlijk in then t1jd niets
meer berekend was, om die Joodsgezinde leeraars to
verftommen, den invloed tegen to gaan, welken zij
reeds op velen gemaakt hadden, dezd' van die verkeerdheid to genezen, en, in een woord, de gemeenten der
Christenen in Galatien gerust to ftellen en to bevesti .
gen in bet geloof aan bet Evangelie, zoo als Paulus dat
onder hen verkondigd had .
NB . Nadat ik deze Verhandeling had afgewerkt, heb ik
gezien, dat MICIIAeLIS, IIAMELSVELD en VAN VLO•
TEN ook nict vreetnd van dit gevoelen zijn .
ZELDZAAIE JAGT OI) DEN HYENA .

(Getrokken uit een Dagboek der Jagt, gehouden gedurende
een verblijf in de Indian, door den Engel/chen Kapitein
WILLIAMS .)

D
e Natuurlijke Historie van den H ena moest bijna
even bekend zijn als die van den fond, onder wiens

klasfe hij mede behoort . Er is veel over dit verfcheurend dier gefchreven ; hetgene ik echter daarvan to
melden heb, is meestal, zelfs in India, onbekend, en
is ook inderdaad zoo vreetnd , dat ik zou geaarzeld hebben bet verhaal daarvan mede to deelen, zoo ik niet in
ftaat ware, hetzelve, wanneer bet vereischt werd,
door een aantal ooggetuigen to bevestigen .
Terwiji nliin regement (het 8fle der ligte Dragonders)
to Cawnpore in garnizoen lag, leerde ik eene foort van
half wilde Indianen kennen, die geen vast verblijf heb .
ben, maar zich in de bouwvallen der woestijn, midden
tus-

5'5'

ZELDZAME JACT

tusfehen her verblijf der wilde dieren, ophouden , en
alleen van de onzekere opbrengst der jagt leven, namelijk van bet vleesch van Wolven, Jakhalzen, H e.
na's, en zelfs van Slangen .
Twee dezer ongelukkige menfchen gingen mij eens
voorbij, dragende aan een bamboes op hunne fchou.'
ders eenen levenden, maar fterk geknevelden en go .
muildanden H ena . Ik vroeg hun, hoedanig her hun
toch gelukt ware, een zoo verfchrikkelijk dier to van .
gen en aldus to binden . Zij verzekerden mij, dat, zoo
ik begeerig ware bet to zien, zij eene zoodanige jagt
to mijnen genoegen zouden herhalen . Ik nam zulks
aan, en wij fpraken af, elkander, op eenige mijlen van
bier, bij de bouwvallen van 7anjernore, eene ftad,
weleer in de jaarboeken van Indostan zeer berocmd, to
ontmoeten .
Tien of twaalf onzer Oflicieren waren even begeerig,
deze jogt to zien, als ik . Wij namen this eenige van
ons olk, benevens her benoodigde om to kamperen, mede . Wij verlieten onze verblijfpjAats v66r den
dag, cn met bet opgaan der zon waren wij reeds op
de jagt . Her duurde ook niet lang, of wij zagen de
verblijfplaats van her dier, dat wij zochten . In bet
diepite van een' dier talrijke uitgehoolde wegen, welke
de vlakte doorfnijden, vonden wij den ingang van den
fchuilhoek of her hol, dat ons toefcheen door H ena's
bewoond to worden, omdat wij derzelver fpoor in bet
zand ontdekten, en omdat menfchenfchedels, met de
beenderen van groote dieren vermengd , aan den ingang
van her hol verfpreid lagen . Daar de Ganges bier in tie
nabijheid vloeit, en de Ilindoos de gewoonte hebben van
hunne dooden aldaar neder to werpen, zoo vinden de
H ena's ook aan deszelfs oevers deze lijken, die zij naar
hun hol flepen, buiten hetwelk zij dan de afgeknaagde
beenderen werpen . Men noemt, om die reden, deze
dieren ook wel de levende begraafplaatfen van Indie.
Om ons to overtuigen , dat her hol werkelijk bewoond
was , lieten wij cenen kleinen flood daarin gaan, en
WO,
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weldra hoorden wij denzelven op zekere diepte blaffen .
Den oogenblik daarna kwam hij daaruit al huilende,
want hij was geweldig gebeten . De beide Indianen
begonnen nu hun werk . Zij hadden geenerlei wapen .
tuig bij zich, dan alleen een puntig ijzer van cdn voet
lang, hetwelk hun, ingeval van nood, ook dienen
moest , om den doortogt voor eenen mensch groot genueg to maken . Gewapend met dit werktuig, met een'
bos touwen en een' lap katoenen flof, waarfchijnlijk ge .
fchikt om bet dier daarmede to blinddoeken , begaf zich
de eene Indiaan geheel naakt in her hol . Toen hij,
op den buik kruipende, in de nabijheid van bet Bier
gekomen was, welks oogen, in de duisternis flerk
glinilerende (*) , zijne tegenwoordigheid aanl :ondigden ,
klopte hij tegen den grond boven zijn hoofd, overeenkomllig de affpraak met zijnen makker, die met op .
merkzaamheid, bet oor tegen den grond houdende,
boven bet hol luisterde . Misfchien was hij ra of 14.
voet diep . Wij zagen deze handelwijze met zeer
veel nieuwsgierigheid aan .
De twee India,i n antwoordden elkander meermalen, door beurtelings tc.
kioppen .
Toen de plaats wel aangewezen was, given wij oils
volk bevel, eenen put to graven met de werktuigen,
die wij to lien einde hadden medegebragt, rigtende
Heeds hun werk naar bet aangewezen punt .
Intusfchen was hij, die onder den grond werkte, A .
dear reeds zoo tang geweest , dat wij begonnen to vree .
zen , dat hij of bedolven of verfcheurd mogte zijn . Vele
mijuer reisgenooten hielden zich overtuigd, dat de heide Indiarren onze Iigtgeloovigheid misbruikten . Einde(*) Ik weet niet, dat het vermogen, om den oogappel in
het donkere to verwijden, ooit to voren bij dit dier is waargenomen ; en deze eigenfchap, om de verfpreide lichttlralen
op to zamelen, fchijnt ook eenc uitzondering in het I-londen .
gntlacht to zijn .
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delijk kwam dan toch de grootfie waaghals van hen
beide weder uit zijn hol to vodrfchijn om lucht to
fcheppen . Hij was echter in eenen verfchrikkelijken
toeftand ; want zweet en flof hadden om zijn ligchaam
eene dikke korst gevormd, waarmede zelfs de oogen
en de mond zoodanig bedekt waren, dat hij die eerst
reinigen moest, wilde hij ze gebruiken .
Weldra, intusfchen , was de put gereed, die loodregt nedrkwam in den gang van bet hol, op 45 voet
van den ingang deszelven . Dezelfde perfoon daalde
voorts in den put neder , na vooraf eenen grooten Been
van die foort, welke men poddingfleen noemt, daariti
geworpen to hebben, waarfchijnlijk met oogmerk om
then voor zich been to rolled , zoowel om bet dier bet
ontkomen to beletten, als to zijner eigene verdediging .
Het duurde ook niet lang, of wij hoorden bet gehuil
van dat wilde dier ; en nu riep de man zijnen makker
tot hulp . Deze daalde dan ook neder, en gaf ons bet
eind van bet touw, aan hetwelk hij zich nederliq .
Eenige oogenblikken daarna zagen wij hen weder voor
den dag komen, en den H ena gemuilband met zich
flepen, wiens vier pooten zamengebonden waren . Zij
riepen ons toe, dat wij hem bij het touw, dat wij vast .
bielden, zouden optrekken . Wij hadden hem ook reeds
eenige voeten hoog opgehaald, en zagen reeds bet
vastgebondene dier, toen eensklaps bet touw brak, en
bet dier in den onderaardfchen gang weder nederviel .
Men moest dus bet werk weder op nieuws beginnen ;
en thans fchenen zij er eenigzins afkeerig van to zijn .
Zij ondernamen bet echter, en binnen weinige minuten
bragten zij bet dier, fchuimbekkende van woede, weder aan het licht . Boven aan den put gekomen, gleed
bet touw, dat zijne icaken bond, door bet worflelen
daaraf, en bet dier beet met zoodanig geweld in •e en
iizeren werktuig, dat order zijn bereik kwam , dat een
der hondstanden er uitfprong, en de fporen der overige in het iizer gedrukt flonJen . Wij bra-ten hem
voorts levend in ooze legerplaats .
De-
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Deze buitengemeene jagt deed eene menigte gisfingen
or3tttaan over de wijze , waarop de Indianen d aarbij. t o
werk gingen . Alle vragen, die men hun deed, waren
vruchteloos ; zij bewaarden een onverzettelijk [tilzwijgen daaromtrent . Zij wilder ons doen gelooven , dat
zuiks het uitwerkfel was van een toovermiddel, geli ;k
bij de Slangen, die zij tam waken . Het is echter onbegriipelijk, dat een dier, door de natuur zoo wel voorzien van alles , wat dienen kan om zijne vijanden to be .
flrijden , zich op die wijze van naakte en ongewapende
menfchen laat binden (*) .
Ik geloof evenwel , dat men de woestheid van den
H ena zich overdreven voor[telt, uit hoofde van zijn
afgrijsfelijk en dreigend voorkomen . In Indie toch leeft
hij voornamelijk van lijken ; maar in den omtrek van
Algiers en in S ria voedt hij zich voornatnelijk met
wortelen, die hij zorgvuldig opzoekt .
Sedert mijne terugkomst uit Indie vond ik in de Britfche Enc clopedia van N I C H 0 L S O N, ouder bet artikel Canis H cena, het volgende : In Barbarije fchromen de Mooren niet, oin over dag den H ena bij de
ooren to trekken ; want hij doet alsdan geene de mintte
poging om zich to verdedigen . Zij gaan zelfs met eene
/lambouw in het hol deter dieren, werpen hun een dekkleed over bet hoof,, en flepen hen zonder moeite uit hun
verblijf. Men beproefde eens in dat zelfde land, om
kleine dieren eenen geheelen dag sang bij eenen uitge .
hongerden h ena in het hok to fluiten, en hi) verfcheurpnntig ijzer ; dot de Indiaan me(*) Het fchiint, dot hetg
denam, niet be(lemd was, om den 1I ena to (laan of to foe,
ken, dewiji hij niet gewond was . Mislchien zijn deze liedeu
behendig genoeg, om dit ijzer, als cone fpalk, het dier in den
mull to tleken, terwiil het denzelven opent, om zijnen vij .
and to verfinden . Zulks fchijnt ook bet binden der pooten
to bewiizen . 1\3aar het vast moeijeliik to begrijpen, op welk
eene wijze zij vervolgens ei2n moil binden .
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fcheurde ze niet ; maar, dezelfde proef bij nacht ge •
daan wordende, verteerde een enkele H ena, in. ddnen
nacht, eene Vos, eene Geit en een Ezelsveulen , van
welk laatfte hij niets dan de groottle beenderen over .
liet.

OVER HET LANDLEVEN IN ENGELAND .

(Getrokken

uit

de Sehetfen

van ti, a 1t A Y o N,

New . Tork, 1819.)

Esq,

D
e vreemdeling, die zich een juist begi'ip van herd
.Engelsch karakter vormen will) moet met zijne waarne

.
mingen geenszins bij de hoofdltad blijven Ilaan . Ilij
inoet veelmeer op bet land gaan •; zich in dorpen eh ge.
huchten onthouden ; kasteelen, landhoeven, pachters :
woningen en boerehhutten bezoeken ; door parken en
tuinen, fangs heggen en op groene veldwegen moet hij
wandelen ; rondom de dorpkerken kuijeren ; kerkfeesten, jaarmarkten en andere landelijke vermaken bezoeken ; zich met menfchen van allerlei ftand inlaten, en
zich naar gewoonten en bijzonderheden voegen .
In fommige landen verflinden de groote Iteden al den
rijkdom en de gewoonten der natie ; zij zijn , als ware
bet, de ddnige zeteis det geestige en bevallige wereld,
en bet land wordt aldaar genoegzaam enkel van den
onbefchaafden boerenltand bewoond. In Engeland,
daarentegen, is de hoofdftad Ilechts de algemeene verzamelplaats der lieden van de groote wereld, waar zij
maar een klein gedeelte des jaars aan gedruisch , weelde
en verkwisting toewijden ; terwijl zij na den afloop dezer vastenavondsvermakelijkheden, om bet eens zoo to
noemen, tot de meer voegzaam fchijnende verrigtingen
des landlevens terugkeeren : bier zijn derhalve lieden
uit allerlei flanden door geheel bet land verfpreid, en
in de afgelegenite oorden is eene vermenging van alle
klasfen des olks aan to treffen .
De
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De . Engelfchen fchijnen een natuurlijk gevoel voor
tooneelen des landlevens to hebben . De fchoonheden
der natuur gevoelen zij levendig, en landelijke verma .
ken en bezigheden flemmen zeer met hunnen fmaak
overeen . Zelfs de fladbewoner, die tusfchen donkere
muren geboren en in woelige flraten opgevoed is,
fchikt zich gemakkelijk in bet landleven, en toont eene
bijzondere vatbaarheid voor landelijke bezigheden . De
koopman heeft meestal in de nabijheid der clad een
klein, net buitenverblijf, op hetwelk hij dikwijls even
zoo veel roein draagt , en even zco veel ijver bij bet
aanleggen van zijnen bloemtuin of bet rijpen van zijn
ooft aan den dag legt , als op bet waarnemen van zijni
beroep, of bet betluur eener handelsfpeculatie . Ja
zelfs de mingegoede perfonen, wier lot bet is, hunne
dagen in een onafgebroken gewoel en werkzaamheidtlJoor
to brengen, beijveren zich nogtans om lets to hebben,
dat hun de altijd bloeiiende natuur herinneren kan .
In de donkere en morfige firaten der hoofdflad vertoont
bijna ieder vender een bloembed ; en waar {leehts ergens eenig vruchtbaar plekje aan to treffen is, daar is
bet ook altoos met bloemen en gras beplant, en iedere
vierkante plaats tusfchen de huizen vertoont bet miniatuur van een park, in eenen fchilderachtigen fmaak
aangelegd , en zwellende van bet levendighe groen .
Hij, die den Engelschrnan enkel in de ftad leert kennen, vat gewoonlijk een ongunflig denkbeeld van zijn
gezellig karakter op . Hij is alsdan of in zijne bezigheden verdiept , of in duizenderlei verbindtenisfen be .
trokken , die in deze verbazende hoofdflad den inwoneren alien tijd , nadenken en gevoel ontrooven . Hierom ichijnt hij maar al to dikwijls in eene gedurige verwarring en verftrooijing van gedachten to zijn ; want
waar hij is, daar is hij ook reeds op h. et punt om zich
wear naar elders to be geven ; op hetzelfde oogenblik,
dat hij met u over eenig onderwerp fpreekt, verwijit
zijn geest reeds bli eenig and?er ., en, terwijl hij bii u
een vriendfchappe'ijk bezoe - of--l-t . berekent bij reeds,
AMENGELW . 1i 20 . 'w . 12 .
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hoe veel trjds hij wel noodig zal hebben, om de overige
bezoeken, voor then ochtend bellemd, of to leggen .
Eene groote clad, gelijk Lonulen, is bijzonder daartoe
gefchikt, om de menfchen afgetrokken to maken, en
alleen voor zich zelve to doen leven . Bij hunne toe .
vallige en vlugtige zamenkomften moeten de gefprek .
ken zich tot oppervlakkige en algemeene onderwerpen,
bepalen . Zij vertQonen ons this ook flechts de buitenaijde van bet karakter : de rijke en dieper liggende ei .
genfchappen van hetzelve hebben geenen tijd om to
ontfpruiten .
Op bet land, echter, geeft de Engelschnsan aan zij.
re natuurlijke gewaarwordingen den vrijen loop . Daar
fcheurt hij de kluisters der fiijve formaliteiten en der
nietsbeteekenende beleefdheden van bet fiadleven blijmoedig los, zet die fchroomvallige achterhoudendjieid
gewillig ter zijde, en wordt alsdan opgeruimd en bar .
telijk . Terwijl hij alle gemakken en bekoorlijkheden
der befchaafde wereld op laet land rondom zich verza .
melt, tracht hij zich aan Karen dwang to onttrekken .
Op zijn landverblijf vindt men eenen overvloed van alles, wat tot eene geruste ftudie, tot een fmaakvol ge .
nobgen en tot vrije ligchaamsoefening vereischt wordt ;
boeken, fchilderijen, muzijk, paarden, honden en allerlei jagtgereedfchap is voorhanden. Hij, legt zij,uen
gast even min als zich zelven eenigen dwang op, maar
biedt, in den echten geest der gastvrijheid, alle mid .
delen tot genot aan, en laat bet aan eenen ieder over,
van dezelve naar verkiezing gebruik to maken .
De fmaak der Engelfchen voor den landbouw en de
hovenierskunst wordt door geen olk geevenaard . Zij
hebben de natuur tot in hare geheimite trekken waargenomen, en toonen, een fijn gevoel voor hare fchoonheden, fchakeringen en harmonifche - verbindtenisfen
to bezitten . Alle bekoorlijkheden, die de natuur el .
ders in onbewoonde ftreken als onbemerkt verkwist,
worden daar rondom de woningen der menfchen bijeen .
gebragt . Het fchijnt bijna, alsof de Engelfchen hare
fchroom-
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fchrorrmvallige en vlugtige aanminnigheden hebben weten op to vangen, om ze, als Uit eenen tooverhoren,
rondom hunne landverblijven uit to ftorten .
In de bezigheden, die men b bet land verrigt, ligt
niets gemeens of vernederends . Zij leiden den mensch
veeleer tot de befehouwing eener natuurlijke grootheid
en fehoonheid op, en leveren hem aan de gewaarwor .
dingen van ziin eigen gemoed over, terwijl hij zich under de zuiverfte en verhevenfte invloeden der uiterlijke
dingen bevindt . De man van rang vindt er dus niets
onvoegzaams in , op bet land met lieden van eenen
minderen stand to verkeeren, gelijk hij nogtans in de
ftad gewoon is to doen . Hij Pelt die verwijdering en
dat houden van zijnen afiland ter zijde, legt zelfs de
uiterlijke teekenen van zijnen rang voor then tijd af,
om zich geheel en al aan bet hartelijk genot van den
omgang des gezelligen levees over to geven . De vermaken van bet landleven zelve brengen de menfcheii
aldaar nader bijeen ; en alle andere gewaarwordingen
fmelten bij bet geluid van den jagthoren en bet geblaf
der honden tot den doel to zamen .
Aan deze vermenging der befchaafdere Panden met de
eigenlijke landlieden heeft men dan nu ook bet gevoel
voor landelijke geneugten to danken, dat in de Engel .
fehe letterkunde zoo biizonder heerfchend is . Vanhier
die veelvuldige vergelijkingen, uit bet landleven ont
leend, en die voortreffelijke befchrijvingen der natuur ,
bij de Engelfche dichters , welke zij , als ware bet,
met al den glans der geurig bedauwde landftreek in onze flaapkamers hebben overgebragt . Zij , die bij andere volken bet landleven befchreven hebben, fchijnen
de natuur flechts van ti id tot tijd bezocht, en alleenlijk
hare meer algemeene trekken opgemerkt to hebben : de
Engelfche dichter, daarentegen, leeft en zweeft in de
natuur ; hij buldigt haar, bij zijne befchrijving, ook
in hare Pilfte eenzaamheid, en tracht ook hare zacht .
fte uitboezemingen to vernemen . Geen windje kan een'
tak bewegen, geen blad over de •a arde ruifchen, geen
diar
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diamanten drup zich in den ftroom des dauws wiegen,
geen gear aan bet nederig viooltje ontwijken, geen
meizoetje zijn rood voor den morgen ontplooijen, zonder dat zulks door deze vurige en gevoelige waarnemers opgemerkt en tot eene fchoone zedeles gebezigd
*ordt .
Het uitwerkfel dezer geheele toewijding van teedere
zielen aan de verrigtingen des landlevens openbaart
zich op eene verwonderlijke wijze in bet voorkomen
van bet land zelf. Dit is, voor bet grootfte gedeelte, vjak, en wanneer bet niet door de bekoorlijkheden
der omtuiningen afgewisfeld werd, zou bet zich eenzelvig voordoen . Thans is bet echter met paleizen en kasteelen ingelegd en als met diamanten bezet, en met
parken en tuinen doorweven . Het levert , wel is waar,
niet vele groote en verhevene uitzigten , maar des to
meer tooneelen van huisfelijke rust en veilige ftilte op .
ledere pachthoeve, iedere met mos begroeide hut is
eene fchilderij ; en daar de wegen zich gedurig tusfchen
dezelve heenflingeren, en bet uitzigt heeds 'door heggen en boschjes afgebroken wordt, zoo ziet bet oog
zich onophoudelijk door eene reeks van kleine landfchappen in de bekoorlijkfte aanvalligheid verrukt .
De grootfle aantrekkelijkheid bezit echter een Engelsch landfchap door den indruk van bet zedelijk gevoel, dat aldaar fchijnt to heerfchen ; want de denkbeelden van orde, rust, vrede en vaste grondftellingen
ontftaan daarbij terftond in de ziel . leder ding fchijut
de vrucht to wezen van een veeljarig, ordelijk en
vreedzaam bettaan . De kerk, welker bouworde reeds
op afgelegene tijden wijst , bevesti ;t dit door haar laag
en masfief portaal, door haren Gottifchen torefl, door
hare zorgvuldig bewaarde en rijk in kleuren befchilderde venfterglazen, en door de plegtige gedenkftukken
van helden en edelen van den ouden tii d , voorouders
des tegenwoordigen bezitters dier landftreek ; hare graf.
zerken, welker opfchriften eene opeenvolging van ge .
flachten der krachtige - landlieden aanwijzen, wier na .
ko .
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komelingen nog hetzelfde land beploegen en voor betzelfde altaar nederknielen, bewijzen zulks almede . De
pastorij, een vreemd, onregeltuatig gebouw, gedeelte .
lijk verouderd, maar gedeeltelijk naar den fmaak der
verfchillende bewoners en tijden veranderd en verbeterd ; de trappen en bet voetpad, dat, volgens een oud
herkomen, van het kerkhof af, door bevallige dreven
en fchaduwriike lanen leidt ; bet nabijgelegene dorp,
met zijne eerwaardige hutten en zijne gemeene weide,
door boomen omgeven, op welke de voorvaders van
bet tegenwoordig ge(lacht zich reeds verlustigden ;
eindelijk bet hasteel, deze zetel eener oude familie,
afgezonderd gelegen in donker geboomte, waaruit bet
met eenen befchermenden blik op de rondom gelegene
landitreek nederziet : dit alles , bijzonderheden , ge .
woonlijk aan eenEugelsch landfchap eigen, getuigt van
eene federt lang bevestigde zekerheid, van eene overerving van inheemfche deugden, en van eene verkleefdheid aan de plaats der woning, welke, op eene tref .
fende en aandoenli~ke wijze, ten voordeele van bet zedeliik karakter der natie pleiten .
Het is inderdaad een aangenaam fchouwfpel, op
eenen zondagmorgen, wanneer de kerkklok haar eenvormig - gelui door den geheelen omtrek zendt, bet
landvolk, in pronkgewaad, met bruingefchroeide aangezigten, en met befcheidene vrolijkheid, vreedzaam
largs bet groene pad zich to zien ter kerke fpoeden ;
maar nog aangenamer is bet, hetzelve to zien, zoo als
bet des avonds rondom de deur der hutten verzameld
is, en zich daar fchijnt to verheugen over de gemakken en landelijke verfieringen, die de eigene hand r ond .
o m dezelve heeft aangebragt .
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WANDEI.ING BUITEN DE BARRILREN VAN PARIJS,

(Vervolg en /lot van bl. 530 .)
Willen wij nu de hoogten van Montmartre beklimmen, dan
moete'n wij aan do
barriere des Mart rs

regtsom flaan . Niec ver van bier flierf de beroemdfte built.
fprc ker der hoofd(lad, F I T Z JAMES, in 1814, in een en.
thufiastisch gevecht, als tirailleur der nationale garde, den
dood voor bet vaderland . - De tuin, bekend onder den
naam van Ermitage, words, zoowel wegens zijnen fchoonen
sanleg, als wegens de goede dansmuzijk, aldaar aan to tref.
fen, zeer fterk en van een goed publiek bezocht .
Ik wil gaarne met u den fchuins oploopenden weg flair
Montmartre beklimmen ; maar van de vele vrolijke kroegjes,
die zich aldaar bevinden, zullen wij flechts den uitkiezen,
dat bet verrukkelijkfte uitzigt van alle heeft . Het is de wind .
molen (au moulin) , die op zijne kruin gebonwd , en . met lie .
felijk groen omgeven is. Voor de moeite, om deze hoogce
vbbr zonsopgang beklommen to hebben, ontvangt de wande .
Jaar aldaar ~eene rijke belooning . De verbazende fleenklomp
tier flad ligt dan als een tapijt onder zijne voeten uitgebreid .
Na verdwijnt bet dekkleed des nevels, en thans blinken al
de heerlijke torens en paleizen, als zoo vele tintelende
flerren, hem in bet oog . De liefelijke ftraal der morgenzon
wordt met vuriger gloed teruggeltaatst van den vergulden
koepel des doms, op bet Invalid enhnis geplaatsr ; terwijl de
zilveren golfjes der Seine zich bier door de bogen der brag,
ginds door groene velden, en verderop door donkere bos .
fchaadjen flingeren. Ter zijde of flikkeren de glasramen van
bet kasteel van Meudon als van looter vuur, en de piramide
in bet park van St. Cloud heft crotfchelijk bet hoofd em .
hoog ; teewijl hierachter bet kasteel van St . Ouen zich ver.
toont , en , met de hoofdkerk van St Denis, fchiiderachtige
verfchieten oplevert . Met een innig genoegen gedenk ik nog
Reeds nan die fchoone morgenftonden der lente, die zoo
lnenigwerf voor mij den nachteliiken fluijer van dit bekoorlijk
uitzibc met derzelver rooskleurige vingeren ontdekt hebben .
Ver-
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Verlegen, van waar ik de kleuren en omtrekken voor bet groote en heerlijke tafereel zal ontleenen, vergenoeg ik mij met
deze plaats den reizenden flechts aan to wijzen, en ik vlei
mij, dat hij Inij zelfs voor doze aanwijzing danken zal ; want
er is geen uitzigt in den omtrek der ganfche hoofdftad, dat
met bet genoemde kan vergeleken worden .
Hec was op dat gedeelte der butte de Montmartre, welk
de vlakte van St . Denis beftrijkt, dat, in bet jaar IRI4, de
kweekelingen der pol techuifche fchole van St. C r bewe .
zen, wat jeugdige mood en bekwaamheid vermogen . De on .
partijdige aanvoerders der PruisIfc,!zc garde, die van St. De,
ids of op dezelve !form liepen, en in wier gelederen `zoo ve .
le den heldendood ftierven, hebben hunnen mood refit doen
wedervaren, voor welken Spartaanfche, zekerlijk geene Parijfche, vrouwcn lauwerkranfen zouden gevlochten hebben .
De tornooi- of ridderfpelen (jeu oquestres) , door den
Graaf VAN C R O Q U E N B OUR G in den ointrek der
barriare blanche
aangelegd, verlevendigen eenigzins den doodfchen omtrek
van dit gedeelte des ringmuurs , waarover zich de barriceres
de Clichi , Moufeau , Chartres en Courcelles to beklagen
hebben . Wij moeten ons echter dezen vervelenden weg ge.
trooscen, oni nan de
barriere du Roule
to komen, waar fcherts en vrolijltheid weder beginnen to
ontluiken, vooral wanneer men bet oog gevestigd bondc op
de fraaije tuinen van Beaujon, met de danrin anngelegde Fran.
fche Glijhergen . Hoe vruchtbaar hot vernuft der ondernemers , in bet uitvinden van prachtvolle en floods afwisfelende
vermaken ; hoe joist ook hunne fpeculatie naar den grilligen
fmaak van bet Parijfclze publiek mogc berekend geweest zijn,
zoo heeft nogtans, bij de ongemeene kostbaarheid dezer on .
derneming , bun crediet reeds meermalen op de helling van
den glijberg geftaan ; en zeer waarfchijnlijk zullen de ijsbee .
ren van dezen modernen ijsberg, ik meen de crediteuren, bet
geheel nog eens, over kort of lang, verflinden . Reeds zijn
de veranderlijke Parijzenaars des aanhoudenden nederglijdens
moede, en verlangen weder naar andere vermaken . Ware or
een
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een tweede D lE D A L U S , die hen met een kabinet van was .
fen vleugelen d la Icarus kon bedienen, hij kon verzekerd
zijn, dat zijne fortuin binnen korten tijd gemaakt zou zijn
Gelijk nu deze Glijbergen, van weike er velerlei zijn, als
Rusftrche, Franfche, Zivitferfelze, ja zelfs Lilliputtifehe (nron .
tagnes Lilliputiennes op de boulevard du Temple), weldra in
bet graf der vergetelheid zullejt nederzinken, zoo heeft daarentegeta de geprojecteerde groote Triumfboog aan de
barridre de l'Etoile
llechts de morgenfchemering van zijn ontftaan gezien ; de
verbazende fteliaadje vertoonc nog flechts een flaauw (poor
van dat kolosfaal ontwerp . Wijden wij bier een oogenblik
tijds aan dit verrukkelijk uitzigt . Wanneer wij den Inngen
itraacweg van Neuill , waar ailes van wagons, ruiters en
voetgangers wemelt, met ons oog vervolgen, dan ftui4en wij
eerst op de digte looverwanden van de hoofdlaan der El .
ft/cite Velden, ijien voorts over bet ruime plein van LODEwJJ XV, en rusten, verblird door bet ftuivend vocht der
fonteinen van de Tuilerien, op den achtergevel van bet Ko .
ninklijk paleis nit, van welks koepel de witte vlag wappert .
Her flaan wij nu, na eene wandeling van verfcheidene uren,
weder in de Ureek der middellijn van Parijs, regt tegenover
de barriPre du Trone, die wij to voren bezochten . De na.
bijheid der El %Pfche Velden, hot aangrenzende bosch van
I3otdogne en de weg naar St. Cloud zijn de nooit v erdroogen .
d e bronnen van dien volksRroom, die bier onophoudelijk naar
buiten vloeit ; en bet is door deze barriPre, dat de niets.
doende wandelaar tot een Epicurisch genot beenfluipt, even
als weleer de zielen nit bet oude El fium door de elpenbee.
nen poorc nit de benedenwereld opkwamen .
Hier woont, op een afgezonderd, maar zeer aardig plekje,
een restaurateur, die de quintesfence der allerfijnlte kook.
kunsc in zijne floofpannen (casferolles) weet to verbinden, en
daarom ook de gunst der priesters van THE M 1 s , die, hoewel
nergens to .Parijs eclrter bet alierminst onomkoopbaaris, genies .
Van bet drukkende des zwarten tabbaards, waarmede zij in bet
Palais de Justice prijken, en in welken zij eerder naar monniken dan naar regters gelijken , ontdaan , en veel to befchei .
den, om aan de wereld to toonen, dat, hoezeer zij eigenlijk
ak.
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aktenwormen zijn, zij nogtans ook zeer wel kostbare pas.
teijen weten to verteren , ontwijken zij bier her Argusoog
der kwaadfprekende wercld, en toonen aan den follicitant, die
om hunne gunst bedelt, dat zij aan deze opene tafel ook een
open hart hebben . Ik was eens bij zoodanigen maaltijd aan .
wezig, zonder echter to vermoeden, dat de milde gastheer,
na her desfert, in cene wandeiing op en near door den tuin,
den tot bier toe cwijfelachtigen afloop van een allerbelangrijkst
maar twijfelachtig proces van de regcers gekocht had . Bij
bet naar huis rijden verfcheutde hij ten minfle, al lagchende,
een belangrijk aktenfluk, welks bellaan hem tot op then tijd
als een molenfleen op her hart gelegen had .
Menig eeu, die bij bet bureau van Liquidatie tot den
Aehterftand is aangefteld, fluipt ook dikwerf uic zijne eenzame
cel aan bet Ministerie van Oorlog bier naar eene welbezette
tafel, waar een homme d'affaires, die van verarmde Ofliciers
en Leveranciers hunne eifchen aan den Staat dcvant Nottaire,
hoewel voor half geld , koopt, met zeer veel geescigheid de
honneurs waarneemt. Zulk een fchitterend diner brengt dan
ook onfeilbaar tot eene prompte liquidatie, en binnen korcen
tijd ziet deze man zijnen naam bij de Kamer van Finantie in
bet grootboek der nationale fchuld en rencen prijken ; terwiji
een andere arme duivel, die jaren lang alle woensdagen op
de publieke audientie van den Minister Van Oorlog komt,
zijnen regtmatigeu eisch order eene menigce van papieren als
door een toovermiddel gebonden ziet, zonder dat hij in flaat
is denzelven daaruic to verlosfen .
Men ziet flechts weinige ambachtslieden en daglooners in
de kleine herbergen buiten de barriPre de Refervoirs, waar
een ftoomwerlccuig voor bet pompen van bet water nit de
Seine is ; even zoo worden die buicen de barri8res de Long .
champ, St . Marie'en de Pasf weinig bezoeht .
Hier fluit deze voorbijflroomende rivier ons den pas of
naar de aan de overzijde gelegene barrieren ; dus zullen wij
aan de brug van Jena een weinig verpoozen .
Wanneer wij met genoegen in deze brug (le pont de Jena)
een voltooid kunscfluk bewonderen, dan moeten wij bet,
met terzijdeflelling van alle politieke bedenkingen, als vrienden der kunst, beiciagen , dat ginds een ander Icunstwerk (le
palais du Roi de Rome) Wet tot rijpheid kwam . Op cenen
vasten, rotsachtigen grond gebouwd, en tot eene floute
P p 5
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hoogte opgetrokken, met den breeden ftroom der Seine aan
zijnen voet, en met bet fchoone uitzigt op de brug van Je.
na en bet wijde Feld van Mars , totdat her oog op den ach .
tergrond tegen de breede facade van de Ecole Militaire ftuit,
zou zekerlijk dit paleis, vat zijne ligging hetreft, een der
fchoonfte van geheel Europa geworden zijn . Volgens bet ont .
werp, zou de aangrenzende kaai van Billi zich zeer verre
buiten de barrilre uitgefirekc, en hoogstwaarfchijnlijk tot
eene nieuwe voorftad aanleiding gegeven hebben, die met bet
vlek Sevres, op den weg naar herf illes, zou zijn vereenigd
geworden . Thans gelijkc bet veeleer naar een verlaten bergwerk ; want de reeds gemetfelde grondflagen werden oinver .
gehaald, en de fleenen weggebragt . Sic tranfit gloria mundi !
- In 1814 dreigden de verbitterde Pruifen, nit eene fmarte .
lijke herinnering van den 14 October i8o6, de brug van .Jena den ondergang . Doch federt ALEX A N D E R lagcilend over
de brag van Austerlitz naar den kruidcuin reed, lieten zich
ook de Pruifen niet verder door de verkeerde inblazingen van
de Godin der Wraak misleiden . En wij wande!en dus nu ook
gerustelijk, over de ijzeren bogen derzelve , naar den linker .
oever der Seine, en komen, een weinig regts flaande, langs
de woeste kaai van Montebello, (ter herinnering des gefneuvelden Geueraals L A N N E s, Hertog van Montebello, aldus
genaamd) aan de eerfle der overzijdfche barrizren, die van
la Cunette en de Grenelle.
Een vlugtige oogflag op de aangrenzende vlakce van Grenelle doet ons eene onwillekeurige huivering gevoelen . Hier
worden, namelijk, de door den krijgsraad uitgefprokene von .
nisfen voltrokken ; bier verwachtte dus ook, in den vroegen
morgen, eene tallooze menigte olks de laatfte oogenblikken
van den Maarfchalk N E Y to zullen aanfchouwen ; maar de
voorzigtige Policie had, in de nabijheid van bet Obfervato .
rium, acbter den ruin van Lu embourg, andere fchilkkingen
gemaakt . Tegen den muur des twins geleund , ontving hij ,
met eene voorbeeldelooze bedaardbeid, de hagelbui van kogels, welke de hiertoe afbezonderde Veteranen op hem of
zonden. De hand op zijn hart leggende, fprak hij : ,, Treft
bet wel, kameraden! dit hart, hetwelk altijd zoo warm voor
bet Neil van Frankrijk floeg ." En hij viel, van vijf kogels
door-
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doorboord, ter aarde .Hoezldamfktezhldafig
heid of bij bet laaghartig verraad, door hem gepleegdl
Bij de barrieren
de l'Ecole Militaire , de Sevres en de Vaugirard
zuilen wij dikwijls talrijke troepen van Invaliden ontmoeten,
die zich hier in de nabijheid van bet Invalidenhuis vermaken .
Hier droomen deze oude krijgslieden, bij eerie voile fiesch
en vertrouwelijk gefprelt, dat zij zich nog in bet gebied
hunner roemrijke veldtogteu bevinden ; bier verrigten zij , on.
der de fchaduwen der wijngaarden, hunne kleine bezigheden ;
zij fnijden wandelfokken, breijen vischnetten, boren pijpe .
koppen, vlechceu vogelkooijen, enz . Dikwijls laten zij,
gelijk de kinderen, vliegers op ; en wanneer een under hen
de ve'lel grijpt, dan bewegen zich de houten beenen ter .
fond tot eenen dans, en de armlooze roksmouwen zwaaijen
iuchtig omhoog .
Deze barrieren, zoowel als die
des Fournats

en du Maine,

worden door de bewoners der voorfeden St. Germain, St.
Jacques en ,St. Marcel flerk bezecht, en in hare nabijheid is,
vooral des zondags, bijna hetzelfde gejuich, als wij to voren
aan de Courtille aantroffen . De Zwitferfche Glijbergen, de
berg Parnasfus en de zaal van Apollo ; groote en kleine,
fierlijke en armoedige danszalen ; fchoppen van allerlei foort,
zelfs dezulke, waarop drie perfonen, regtop flaande en als
in eerie gevlochtenekooi ge(loten, elkander door eigenekracht
in beweging brengen ; kegels, naar welke men met een' groo .
ten kogel werpt ; bet fiamfpel, met de werpfchijf ; bet ring.
ftekeu en carousfelrijden bevredigen, op verfchillende wijzen, de begeerte dier gezinnen nit den burger(land, die its
menigte zich derwaarts fpoeden, en geven goed vercier aan
de kasteleins en traiteurs.
fletzelfde geldc ook van de barritres d'Enfer en St . Jac-

ques.
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Eerst aan de

ba rri Pre d' Italie ,

buiten welke de groote weg naar Fontainebleau, naar bet
Zuiden van Frankrijk en naar Italie loopt, neemt de levendigheid weder toe ; doch reemt ook weder afaan debarriares
d'Ivri en des deu Moulins, van welke genoegzaam alleen door
de werklieden in de beroemde tapijtfabrijk (les Gobelins) ge .
bruik words gemaakt, alsmede door hen , die de groote paar.
denmarkt, welke aidaar wekelijks tweemalen gehouden wordc,
bezoeken . Aan her einde der boulevards de l'H6pital lokt de
kruidtuin, met her zich aidaar bevindend kabinet van natuur .
lijke zeldzaamheden en de menagerie, talrijke gasten naar de
berbergiers, die hunne fpeculatie daarop gebouwd hebben .
En komen wij dan, bij de kleine en laatfte
barriPre de la Garre,
nog eens aan de Seine, zoo itaan wij vlak tegenover de
barriPre de la Rappee,van waar wij begonnen hebben, en dus
aan bet einde onzer lange wandeling, waar mijne Lezers en
Lezeresfen, zoo ik hoop zonder verveling of vermoeijing,
her ftof der boulevards van hunne voeten kunnen fchudden,
en ik hun voor hun vereerend gezelfchap mijuen dank be .
tuig .
LETS, OVER WIJLEN DEN HARLINGER ZEESCHILDER
NICOLAAS BAUR .

(Medegedeeld door Mr . C . P . E. R O B I D . VAN D E R AA,
Procureur bij de Regtbank van EerJlen Janleg to Leeu .
warden .)

N

I C o L A A S B A U R, Correspondent van de vierde Klasfe
van bet Koninklijk Nederlandfche Inltituut van Wetenfchap .
pen en fchoone Kunften to 4nflerdam, en honorair Lid van
de Koninklijke Societeit van fchoone Kunflen to Brusfel,
werd op den 2lften September 1767 to Harlingen geboren,
en is aidaar, tot groot verlies voor de Nederlandfche fchool,
op den 28ften Maart dezes jaars overleden .
De
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De [leer B A U tz, die niemand anders , dan zijnen kort v66r
hem overtedenen vader, tot onderwijzcr in de teekenkunst
heefc gehad, roonde reeds vroeg, dot hij dot natunrlijk genie bezat , hetwelk to regt als bet hoofdvereischte van den
waren fchilder befchouwd wordr . Hoezeer toch, in bet eerfte tijdvak zijns levens, de fcbilderkunsc in ons vaderland
zich in eeuen that van kwijning bevond, hoezeer bet derzelve bijna gebeel aan aanmoediging ontbrak, BAUR lietzich
niet a!'ichrikken , maar be(ludeerde met onvermoeide vllf t de
nacuur, w ; artoe hem zijne woonplaacs eene zoo fchoone gelegenheid aanbood, en vormde zoo, als ware bet, zich zel •
ven tot den bekwaanilten Zeefchilder van zijnen tijd .
`Vaarichijnlijk, echter, had onze BAUR rummer die hoogte
bereikt, op welke wij, in den Iaatilen tijd zijns levens,
zijn kuusttalenc zagen fchicteren, ware niet door bet merk.
waardig decrees van Koning LODE W IJ K , van den 22fen Januarij 1807, voor de fchilders in ons vaderland een ftrijdperk
geopend geworden, hetwelk aan de beoefening der kunst
nieuwe veerkracht bijzette.
De Tentoonflelliug toch van Schilder-, Beeldhouw- en Grsveerkunst van levende Hollandfche meesters, welke, ten gevolge van dot decreet, in de maand Augustus des jaars s8o8
plaats had, onderfcheidde zich daarin van alle, die hear no.
derhand gevolgd zijn, dot de Koning, werkzaam willende
zijn tot wederherltelling van den bloei der Nederlaudfche
fehool , en den toetland willende kennen , waarin zij zich
toenmaals bevond, de aanzienlijke four van f i2,ooo aan viii
onderfcheidene prijzen uitloofde voor hem, die bet beste
fink, in de bij artikel 9 van bet decreet sangewezene vak.
ken, zoude leveren .
De uitgeloofde belooningen waren aanzienlijk genoeg, otn
geen' meester in de knnst to doen aarzelen in bet toetreden
tot den wed[lrijd ; BAUR bleef dan ook niecl2chter, moor
leverde een zeelluk in, aan hetwelk, om deszelfs hooge
waarde, een prijs van f 3000 werd toegekend ; terwijl de
Koning nog bovendien bet fluk zelf voor zich liet aangoopen . (Men zie deswege de Aanfpraak eu bet Rapport van
den Directeur-Generaal der Werenfchappen en Kuntlen, ge •
drukt in i8o9 bij de Gebroeders VAN c L E E F .)
Op dezeTentoonftel'ing word het kunsttalent van den Heer B A UP.
zijnen laudgenooten eigenlijk cerst in deszelfs voile grootte
be.
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bekend ; en den roam , lien hij to dier gelegenheid , metzijn
nen provincie - genoot, den beroemdeti Portretfchilder V A N
DE R It o 01, (nan wiens ftuk mede een der vijf prijzen werd
toegekend) verkreeg, heeft hij naderhand luisterrijk gehandhaafd . Op rile voigende Tentoonftellingen toch leverde hij
meesterttukken ; zoodat de eenparige beoordeeling van alle
kunstkenners hem niet alleen tot den eerften kunftenaar in
zijn ak verhief, maar zijne werken niet zelden naast die van
den grooteu B A !t H U 1 Z E N eene plants werden waardig ge .
keurd . Ja, met waarheid kan men van hem zeggen, dat hij,
in zijne woelende zeesn, wet eens, in de beweging van liet
water, dezen fcheen to overtreffen . (Men zie, tot bevestiging
van een en ander, de lezenswaardige beoordeelingen der on .
derfcheidene Tentoonftellingen, in de Yaderlandfche Letteroe .
feningen en don fl;unst- en Letterbode van i8oo tot 1818 ingefloten .)
Ann Nedrlands voortreffelijke Koningin, aan welke, door
deskundigen, de roem wordt toegekend van eene der eerfte
fchilderesfen van ons Koningrijk to zijn, ontgingen de verdienften van den Heer B A U R inede niet , daar Hoogstdezelve een zijner fchilderftukken, ter gelegenheid edner Tentoon .
fleliing, voor haar kabinet deed aankoopen. Zoo char, als
in andere kabinetten van kunstminnaars , zijn de meesterftuk .
ken van zijn penfeel - van dat tooverend penfeel, dat 1111,
belaas ! altijd voor Nederland flapen zal --- voorhanden , en
zullen, als zoo vele trofeen, door zijne eigene hand to zijner eere geflicht, zijnen naam tot het late nageflacht over.
breugen. In het allezins bezienswaardige kunstkabinet, dat
onder de erfgenamen van den Heer B A v R berust, ziju nog
eenige weinige hoogstverdienflelijke ftukken van hem zelven
voorhanden, onder welke een groot zeeftuk, een der laatf'e
voortbrengfelen zijner kunst, door den rijkdom der meesterlijk bewerkte voorwerpen en fraaiheid der ordonnantie, bijzonder uitmunt .
De dood des Heeren BAUh mag,dus voor de Nederlandfche fchool een gevoelig verlies genoemd worden ; een ver+
lies, dat inzonderheid Yriesland, trotsch op het gelijktijdig
bezit van twee der eerfte vaderltindfche kuostfchilders, diep
gevoelt.
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Je n'ai garde do vouloir abolir la rime ; fans elle
notre verfification tomberoit .; mais je crois- qu'il
feroit d propos de mettre tics poetes plus au
large .
F1N 9 LON.

Er

is misfchien geen olk op aarde, dot, vooral in bet
werktuigelijlce der Dichtkunst, meer van zijue Dichters vordert, dan de voormalige Hollanders, of de bewoners der
Noordelijke gewesten van ons tegenwoordig Koningrijk . De
zelfde noeste vlijt, die hoofdtrek van hun karakter, doorwel .,
ke zij eenmaal eerie zoo eervolle plaats in de rij der volken
verkregen ; dezelfde Ilaauwgezetheid in bet in acht nemen
der oude vormen, welke hen onderfcheidt, willen zij in de
kunstgewrochten hunner Zangers wedervinden . Doch zou
deze denkwijs onzer landgenooten wel bevorderlijk zijn voor
den hoogeren bloei der Dichtkunst? en kan deze vrije
Godin ., die in hare vlugt bet geheele ruim der fchepping
doorzweeft en bet ongefchapene omvademt, zich wel los en
gemakkelijk genoeg bewegen in bet ftijve keurslijf onzer
overgrootmoeders, dot zij, fleeds door nieuwe baleinen gofieven, tot op den huidigen dag blijft dragen? Ik beken,
dot bet genie en de vlijc onzer groote Dichters, wier gelij .
ken Europa, fchoon bet met minachtiug op ons nederzie,
naauwelijks aan kan wijzen, alle hindernisfen to boven komc ;
doch zouden zij niet flog heerlijker, losfer en bevalliger ge.
zongen hebben, indien zij minder met de ijzeren, ultrapu.
risiifche magtfpreuken van ons dichterlijk wetboek to worflelen hadden, welker overtreding wel niet met den dood,
maar met de gevoelige pennefteken onzer Recenfenten en het
verlies van naam en roem geftraft wordt ? Ik voor mij zelven
geloof dit zeker, en alle onbevooroordeelden zullen, ver.
trouw ik, mij dit ten minfte eenigermate toeflemmen . Elke
poging dus, die wederregtelijke boeijen, welke den Dichter
belemmeren, tracht of to fchudden, moet welkom zijn en
onderfleuning vinden, vooral wanneer zij, door genoegzame
taal- of dichtkundige gronden gehandhaafd, geene uitvlugt
blijkt cc zijn der oumagt, die zich piet boven deze belemme .
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meringen kan verheffen, maar eene regtvaardige herflelling der
Poezij in hare wettige vrijheden en voorregten. Ik durf vertrouwen, dat mijne tegenwoordige proeve, ter verdediging
van bet thins zoo gehace, ja geheel verflootene, rijm van ij
op ei, als nit de laatstgenoetnde bron voortvloeijende, zat
befchouwd warden ; daar & voornemens ben, dezelve uiet
met magtfpreuken, maar met bewijzen, ontleend uic den
card van bet rijm in bet algemeen , nit de analogie van bij
ons gewettigde rijmkoppelingen, en uit bet algemeen gebruik
der Europefche volken, to flaveu .
Ik zal mij bier niet, gelijk vele, vooral uit de nieuwere
Duitfche felWol , op de geheele onwaarde van bet rijm beroepen, en zeggen : „ Daar wij , helaas! dat overblijffel der
barbaarschheid, die vervelende en eencoonige echo, tot eeuwige fchande van de verwende ooren onzer . landgenooten,
nog niet geheel kunnen wegwerpen, laten wij hec ons inmid .
dels toch zoo gemakkelijk maken als eenigzins mogelijk is ;
want bet behoort immers in bet geheel niet tot bet wezen
onzer poezij, en doet dus, of naauwkeuriger of achteloozer
gebruikt, niets of tot de waarde of onwaarde onzer gedichten ." Geenszins deel 1k in dit gevoelen ; ik houd bet rijm
voor een noodzakelijk bet anddeel onzer Dichtkunst, in
welke, om de minder naauwkeurige lengte- en kortheid - bepaling der gebruikte lettergrepen en woorden, de kunilig afgepaste verstnaten der Grieken en Latijnen niet kunnen wor .
den ingevoerd (*) . Het rijm fchijnt in den aard onzer clam .
ta~1 gelegen ce zijn ; en her is eene zeer valfche flelling, dat
heizelve zijnen oorfprong zoude to danken hebben aan de
monnikenverzen der middeleeuwen, Deze rijmelaars deden
niets dan navolgen, en zij paste : datgene, wat zij bij de
volken van den Teutonifchen flatn in gebruik zagen, toe op
de
(*) Men vergelijke bier de twee Zainenfpraken over de
waarde van bet Rijsn , de eene van den Hoogduitfcher n EIv i s ter beflrijding van hetzelve, de andere oorfpronkelijke
Nederduitfche tot wederlegging der voorgaande, in de Bijdragen van FEITH en KANTELAAR, 2deScuk, b1 .276, en
3de Stuk, bl . 55,-) . Men vergelijke ook vooral tegen bet
rijm
.IM D U B 0 S C, Refie dons critiques fur la Peinture et h
T. I. Chap . 36. We la Rinse.
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de Latijnfche teal, in welke natuurlijk dat rum en die minder naauwkeurige voetmaat eene zeer bijzondere en belag .
chelijke houding moesten nannemen . De gezangen onzer
vroegfe Barden weergalmden waarfchijnlijk, of liever zeker,
door bet rijm gefleund en veraangenaamd , hangs de fagvel.
den ; want de Aziatifehe volken, van welke onze voorvaderen affamden, en met welke ons thans nog eene anders - on .
verklaarbare overeenkomst van teal en taalvorming verbindt,
gebruikten, finds onheugelijke tijden, bet rijm ; gelijk zulks
de gedichten der Perzen en Tartaren bewijzen, en de finds
weinige jaren meer bekend gewordene Sanscritfche l etterkun.
De vroegfe voortbrengfelen der
d e ten voile bevestigt .
Teutonifche poezij . welke wij kennen, zijn geri md, van
fommige drinkliederen der Noormannen of, tot de uitgebreide
Heldendichren der Sakiers ; en toen onze vroegfle famverwanten zich in geheele zwermen over bet Zuidelijk en Wes .
telijk Europa verfpreidden, voerden zij bet rijm in bij die
volken, wier talen, van de Latijnfche afflammende, nimmer
bet burgerregt can hetzelve hadden toegekend . Uit dit kort
overzigt blijkt onwederfprekelijk, dat de oorfprgng van bet
rijm gelijktijdig is nict de vroegfe vorming onzer teal ; dat
bet, indien ilt mij this moge uitdrnkken , een grondtrek is van
derzelver karakter ; en geen taaikenner ltan dus de nieuwheidszucht dLr Duitfchers goedkeuren , welke al hnnne
kracbten infpannen , om hetzelve , vooral in de uitgebreidere
dichtfoorten, to verdringen, en er de kunfige versmaten der
Grieken en Latijnen voor in pleats to fellen, welke, naar de
profodifche regels der Ouden gebruikt, zeker oneindig nroeijelijker zijn dan bet rijm , wiji zij niet overeenkomen met
den card onzer talen, en bovendien can oirze ruwere gehoorwerktuigen niet willen bevallen .
Na deze kleine uitweiding, in welke ik vermeen bewezen
to hebben ; dot ik tot de vurigfe voorfanders van bet rijm
behoor, en betzelve als bet palladium onzer Dichtkunst be .
fchouw, go ilt over, om de wettigheid van bet rijm van ei
op ij to bewijzen, en wel
i ° nit den aard van bet rijm in bet algemeen . Dear de
poezij oorfpronkelijk gezang was, en dit aitijd eenigermate
gebleven is en moet blijven, is zij niet gefchikt voor bet
oog, maar wet voor bet oor ; dat wil zeggen ; een dichtfruk
moet niet gelezen warden, moor wel uitgefproken (bereciMBNGELlV. I8co. NO . I3 .
Q q
tend)
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"erd) en gehoord. Het rijm is dns eene klankgelijkheid van

de op elkander flaande einden der revels, welke niet door

bet gezigt, maar door bet gehoor moet beoordeeld worden .
Floe verfchillend dus de op elkander rijmende woorden gefchreven en gefpeld worden, zulks doer niets ter zake, wan-

netr zij flechts gelijkelijk klinken . Verandert, door bet ver •

loop des tijds, de uitfpraak van een woord bij bet gehee.
le befchaafde gedeelte des olks, dan moet aan hetzelve ook
eene nieuwe plaats in bet woordenboek der rijmen worden
aangewezen ; deze ftelling is een wettig gevoig van de vori •
ge. Dus kan, om dit voorloopig to zeggen, ten tijde van

bet rijm van ij op ei ongeoorloofd geweest zijn,
dewiji toen de uicfpraak dier beide kianken wezenlijk ver .
VO N D E L

fchilde ; zoodra echter, bij bet geheele befcbaafde gedeelte
des olks , de uicfpraak gelijkluidend wordt ., en dir is bier
juist bet geval, wordc ook her rijm wIttig. De tegenover.
geftelde bewering, dat men bet rijm naar de overeenkomende
letters, en niet naar de gelijke kianken, moet regelen, ftrijdt
derhalve tegen hec innigfte wezen der poezij, en voert tot

de grootfle ongerijmdheden, dewijl zij bet rijm geheel vernietigt ; wie toch kan hetzelve hooren in deze verzen van
$ O I L E A U , 4rt podtique, Ch . I- vs . 113 .

Durant les premiers ans du Parnasfe Frangois
Le caprice tout foul faifoit toutes les loi . (*)
Het klankrijrn is dus bet Unige ware en wezenlijke ; maar,
door in hetzelve eene geheel naauwkeurige, om zoo to
foreken mathematifche, klankgelijkheid to vorderen, zoude
mien den Dichter onoverkomelijke binderpalen in den weg
leggen. En waartoe zouden dezelve dienen? Het rijm is
geene hoofdfchoonheid van een gedicht ; hetzelve is alleen
cene bijkomende (accesfoire) : bet mindere moet dus, gelijk
overal, ook bier voor bet meerdere wijken ; en to regt, want

waar zoude bet met onze Dichtkunst been, indien men alle
woorden, welke eenigzins, hoe onmerkbaar ook, in klank

ver •

(') Dergelijk rum vindt men ook nog bij denzelfden, Ch .
mU niet bedriegt , in

2 . vs . 83., en, zoo miju geheugen
VOLT A I R E'S

Hemriade.
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verfchillen, angstvallig wilde fchiften, en bet tot eene dood .
zonde maken, dezelve door bet rijm to verbroederen? Alle
volken, welke bet rijm hebben ingevoerd, en zelfs onze zoo
naauwgezette dichterlijke wetgevers, hebben hiervan de on.
mogelijkheid begrepen, gelijk wij zuiks thans door voorbeel .
den zullen flaven ; en dug, al wilden wij toegeven, dat bet
rijm van ij op ci in klank verfchilde, hetwelk wij , met den
Hoogleeraar S I E G E N B E r K (*) , omtrent de befchoafde uit .
fpraak onticennen, zoude men echter hetzelve gerust kunnen
geliruiken .
20. Wat kan, om tuns tot ons twcede punt, de vergelij .
king van andere bij ons gewettigde rijWkoppelingen, over to
gaan, wat kan Loch wel de reden zijn, dat men de vrijheid,
aan andere rijmklanken algemeen en op veel minder gewigtibe
gronden toegeflaan, hardnekkig aan bet rijm van ij op ei is
blijven weigeren? Ik betuig hiervoor geenen anderen grond
to kunnen vinden, dan de door vooroordeel tot wet gewordene gewoonte, die bier , gelijk in zoo vele andere gevallen,
voor reden en bewijs gelds, en welker dwaasheid men,
deels uic volgzucht, deels uit luiheid, deels uit vrees om
verketterd to worden, nalaat open to leggen . Tot een bewijs, dat deze onregelmatigheid alleen op een ougegrond
vooroordeel rust, en dat de geiheeie analogie van onze rijmkunde dit gevoelen wettigt , moge de optelling der volgende
daadzaken dienen .
Al onze Dichters, zonder uitzondering, rijmen de h ardlan.
g e en zachtlange klinkers , of de dubbele e en o en de enkeie a en e, in de flepende einden der regels, op elkander ; en
het klankverfchil tusfchen beide is zeker algemeener en groo .
ter, dan dat van de ij en ei.
Ook de d, de t en dt, als zij bet woord eindigen, wor.
den, zonder eenige tegenfpraak, zusterlijk naast elkander geduld ; wij rijmen gij bloedt zoowel op gloed als op roet,
fehoon de fcherpheid der uitfpraak zeer veel verfchilt .
Doch bier blijft de ongelijkheid van den klank nog minder
merkbaar, of wordt ten minfle in de algemeene uitfpraak
fechts aangeduid ; doch in de zachtkorte en fcherpkorte o is
bet
(*~ Perhandeling over de Spelling der 1Vederduitfche Taal,
,o de druk ; bl. 133-

Q q
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bet verfchil fprekend en algemeen ; bot en Cod, dof en 16f,
vol en tdl zijn geheel onderfcheidene klanken, en echtervindt
men dezelve tallooze keereu op elkander flaan in de werken
onzer beste Dichters .
Ook de s , z en sch durft men rijmen , hetzij dat ze bet
woord eindigen, als wensch op grens, gebruis, fuiz', ge .
ruisch enz ., hetzij dat ze de laatfte lettergreep beginnen,
bij v. fluizen , bruifen , druifchen .
Eindelijk, om niet to fpreken van de rijmen van vorDEL, klangk op zangk, (dat men telkens bij hem vindt, en
waarin hij een kunstje gebroikt, om een fchijnbaar letterrijm
to krijgen, door bet vervalfchen der eindletter, dat ook bij
ors nog niet vergeten is, in weien, houen, zuien) voorgaan
op door/laan (*), wet zeit op naauwgezetheid (**), zijn
thans niet de rijmen van good op doordaauwd (***) , armen
op befcherrnen (t) , kost op botst (tt) , dosch op Gods (tj- t),
kreits op paleis (§), fchetst op prest (§§), oegflen op ver .
woesten (§§§), ja zelfs fchep op heb (§§§§), en tallooze
andere, door bet gebruik van onze doorluchtigfte Dichters
gewettigd geworden?
Na de befchouwing van al deze opgetelde onregelmatighe .
den, kan zeker niemand eenige reden vinden, oin welke die
zelfde Dichters, die , deze en dergelijke rijmen gerust en tel .
kens gebruiken, op welke ik niet ganrne den ftempel der,wettigheid zoude drukken, dewiji zij bijna of liever geheel half_
rijmen zijn, zich ook niet bet regt toeeigenen van de ij met
de ei to verbinden, maar voor deze zamenkoppeling zoo be .
vreesd zijn, dat men dezelve nimmer in hunne werken kan
vinden, en dat A . s I M O Iv s , die zulks eenmaal heeft dur .
ven wagon, zijne flrafwaardigheid terftond in eene, daartoe
al .
(*) !Edam in Ballingfchap, bI. 34 . (**) Ibid. bl ._5t .
(***) BILDERDIJK, Najaarsbladen, Tide Deel', b] . 21,
(t) B I L D E R D IJ rt , ibid. IIde D. bl . 89 en 42 .
(tt) BILDERDIJK, Odilde, bl . 3L
(ttt) Loons, Gedichten, Me D . bl . 2o.
(§) HELMEIts, Nag . Ged. Ifte D. bl . 21 .
(§§)'BILDERDIJK, Poezij, Tilde D . b l. i o .
(§~§) FIELMERS, Nag . Ged. Me D . bf. ao2 .
(§§§§) VONDEL, Jozef in Dothan, bl . I5 .
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alleen gemaakte, aanmerking bekent (*) .

Daze vrijheid is
toch immers veal kleiner dan eenige dier laatsc aangehaalde,
en zij zoude oneindig nuttiger zijn, dewijl zich juist de zamenkoppeling van ij en ei zoo dikwerf en zoo natuurlijk
aanbiedt, dat bet eene gezette moeite en vlijt kost om zulks
to vermijden . Waarom ook in dit opzigt het keurslij.f der
poezij niet wat losfer geregen? Waarom hem, die zoo ver.
ftandig is van dit rijm ce gebruiken, niet ontheven van de
afkeuringen, vermaningen en verknoeijingen, welke verbete .
ringen moeten heeten, met welke men hem zoo lang en zoo
gedurig beftormc , dat hij dikwijls hat gehcele rijm met al
deszeifs aanhangers verwenscht?
31 . Alle volhen
eindelijk, (en dit is ons derde of laatfle
punt) wei e het rijin in hunne poezij hebben ingevoerd, ge.
ven ons bet voorbeeld van die vrijheid, wellce wij in zoo
vele andere opzigten hebben nagevofgd, nlaar die wij tot heden
toe niet op deij en ei hebben durven toepasfe -. . DeFranfchen,
naar welke wij het werkcuigelijke onzer bichtkunst geheel
gevormd hebben, en wier gebondene rede zich , wegens den
card hunner taal, bijua alleen door het rijm van de ongebon .
dene onderfcheidt ; die dus op hetzelve eenen veal hoogeren
prijs moesten fieilen dan andere vo :ken, en zulks inderdaad
doen ; de Franfchen, zeg ik, dulden dit rijm van verwante
kianken op elkander . Ten bewijze ftrekke B o I L E A U, wier
wij hier als getuige inroepen , dewijl hij van alle Franf'chen
het grootile zwek op hec rijm had, en hierin zoo ver ging,
dat hij zich zelven da~ ;en lang om due enkele gelukkige
rijmkoppeiing konde afpijnigen (**) . In den eerflen zang
zijner Art podtique vindt men, onder vole andere, tie vol .
gende rijmen : reg . 19, 20, s'airne op mime ; 51, 52 . face op
terrasfe ; 85, 86 . frein op Taabario ; Io3, io4, plaire op
fevlre ; 161, 162 . divin op icrivain . Zan ;; If . reg . 5, 6. flile
op id lle ; 8i, 1;2 . avare op bizarre ; 125, 126. infame op
ipigranawe ; 75, 76 . r clatans op temps .
De Duitfchers maken hat zich hog veal gemakkelijker ;
men leze flechts ieder berijmd vers, zelfs van hunne grooc .
fle
(*) A . S I M 0 N I , Cedicsten , in de annteekening c . h1 .125 .
(**) F E I T n On K A N T E L A A R, Bijdragen ter bevordering
der fchoone Kurfien, enz . 11 [do Stuk, bl . 585 .
Qq 3
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fle en keuril .fle Dichters, en zal hiervan geheel overtuigd
zijr . In bet Eleufifche Fest van S C H I L L E R, hetwelk ik
kies, omdat mijn e emplaar juist te, dezer p •a atfe openvalt,
vindt men : itle Coupl . Aehren, verkldren ; Sitten, Hijtten .
sde Coup] . Klliften, Trften. 3de Coupl . Weile, Sliule ; ge.
wiihrt, ehrt . En verder : hohen, wehen ; herab, Stab ; Gott,
gebot ; Ffisfen, fiesfen, enz . Of verkiest men den keurigen
ii 111E G E R . men doorleze zijne Lenore, en zal er vinden
Reifern , Haufern ; Beten, von nothen ; Mann, gethan ; Boh.
w n, nehmen ; Blicken, Briicken, en tall .ooze andere rijmkop .
pelingen .
Kortbeidslialve, en wiji ik reeds meer dan to veel in zulk
eene duidelijke zaak meen gezegd to hebben, fla ik de ge .
dichten der Engelfchen en van andere Europefche volken,
bij welke alle hetzelfde plaats vindt, over ; derzelver
voorbeeld bij to brengen, is ook minder noodzakelijk,
dewijl onze Dichtkunst zich, in derzelver vroegfle tijd .
perk, geheel uaar de Franfche, en later meer naar de
Duicfche gevormd heeft. Verre zij bet echcer van ons, deze
vreemdelingeu in alles to willen eavolgen . Gaarne laten wij
den Franschman zijne eeuwige tautophonifclae (geheel gelijke) rij .
men van voi of fois, ris op nits, fondemens op ornemens,
prijon op raifon, rivage op ravage enz ., welke men bij me .
nigte op elke bladzijde aantrefc, en die met onze rijmen van
licht op Jigt, wijden op weiden , zaligheid op eeuwigheid
overeenkomen. Wij gunnen den Duitfcher zijne flordige half .
rijmen, zijn heut op Kleid, Cott op Tod, zahren op horen,
zoowel als zijne asJbnanzen, die hij thans, in navolging der
oudfle Dichters, weder in zijne nieuwfle Treurfpelen invoert .
Doch wij geven in bedenking, of bet Met tot de bevorde.
ring en den bloei onzer Dichtkunst flrekken zoude, indien
wij , verre achter de teugelloosheid onzer naburen terugblijvende, dezeifde vrijheid, welke in de zamenkoppeling van
teeken en breken, van boomen en komen gewectigd is , insge_
lijks op de verbinding der ij met de ei toepasten . Ik, ten
niinfle, wensch van ganfcher harce, dat dit zoo fpoedig mo .
gelijk algemeen gefchieden moge, en dat deze proeve daartoe
lets moge bebben bijgedragen ; terwijl ik •a nders hope, de
tail- en rijmkundi ;e gronden to mogen hooren, om welke dic
oegeoorloofd en onmogelijk is.
B.
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Spaansch Dichter,

geboren to

Madrid, den 25 September 1568, en overleden den 26 Au-

gustus 1635, had , bij zijn leven , eenen letterroem verworven, zoo groot en zoo uitgebreid , dot geen Dichter van
lateren tijd , in diW opzigt , met hem to vergelijken is . De
beroemde En elfche Lord HOLLAND heeft zeer belangrijke
berigten over bet levee en de fchriften van dezen Spaniaard
en deszelfs Landgenoot GUILLEN DE CASTRO medegedeeld, in een werk, dot in 1817 to Londen is uitgekomen,
onder den titel van Sosnse Account of the Lives and [Fritings
Of LOPE FELIX DE VEGA

CASTRO ;

b

CARPiO

HENRY RICHARD,

and

GUILLEN DE

Lord

HOLLAND ;

Vol .
De lezing van dit werk alien Letterkundigen aanbevelende,
willen wij thans flechts eenige bijzonderheden vermelden,
betrekkelijk de ongemeene vlugheid van L o P E z, en de
voorbeeldelooze vruchtbaarheid zijner Muze . Reeds in zijne vroegfle kindschheid toonde hij de flerkile zucht voor de
poezij . Hij maakte reeds verzen, toen hij nog niet in flaat
was, om dezelve op to fchrijven ; en op zijn twaalfde jaar
had hij reeds onderfcheidene flukken vervaardigd . Wannee
men in aantnerking necmt, dat hij door zijne onderfcheidene
opgevolgde betrekkingen, van Krijgsman, van Echtgenoot en
Vader, van Secretaris der Inquifitie en Priester, noodwendig
van zijnen letterarbeid moesc worden afgetrokken, zal men
verfleld flaan over her groot getal zijner voortbrengfelen,
waarvan men heweert, dot 21 millioenea en 300,000 regeis
gedrukt zijn, en dot $oo van zijne ftukken ten tooneele zijn
gevoerd . Hij zelf verzekert, in een van zijne laatlle wer .
ken , dot , hergene gedrukt is, minder bedroeg, dan de voor .
road, welke nog voor de pers beflen1d was . Al weet men
nu ook, dot de taal , waarin L o P E z fchreef, zeer rljk is ;
dot de Spaanfche verzen dikwijls zeer kort, en de regels van
metrum en r thmus niet flreng zijn ; dot de Dichter de be .
gaafdheid had van even gemakkelijk en fpoedig in verzen,
als in proza to fchrijven ; en dot hij zelf opgeeft, dot hij
sneer dan honderdmaal, binnen her cijdsbeflek van 24 wren,
een flak heeft vervaardigd en ten tooneele doen verfchijoen,
Q q 4
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heeft men Loch moeite, om aan gemelde opgave geloof to
flaan : want men heeft uitgerekend , dat hij dan, van zijn
Igde jaar aan, ongeveer goo verzen iederen dag moet gemaakt
bebben .
ALEX

AN

DER.

Toen Ale anders hand
Bet vadzig Oosterflrand
En 't uiterst eind' der card'
Deed buigen voor zijn zwaard,
Toen rees, bij 't vreagdgefchal
Des winnaars van 't heelal,
Dees fcbrikbre vloekbede op
Naar des Ol mpus top :
„ Straf, Vader van de GoOn!
• Den trotfchen Macedoon,
„ Dien dienaar van den Dood,
„ Die de aarde in ketens hoot,
„ Wiens roemzucht , nooit oldaan,
„ Ook naar uw kroon dorst flaan ,
„ Die zweert, flechts mensch in fchijn,
„ Uit u geteeld to zijn ,
» En wit, dat 't gansch heelal
„ Slechts hem aanbidden zal!
„ Sla, 't nageflacht ten leer,
» Hem met uw' blikfem ne6r,
Die op bet Bacchanaal,
•
Na Herkules bokaal,
•
Zich zelv' met kroon en flaf
•
Ten fpot aan knechten gaff
•
Verplet , Q Donderaar I
•
Den aartsgeweldenaar , ,
Wiens tijgerdorst naar bloed
•
Geen Perzerbloed voldoet,
•
Maar dat des halsvriends flort
En dan eerst draaglijk wordt!
Stort hem in d'afgrond near,
•
Die, eener hoer ter eer,

•

„ De

ALEXANDER .
„

•
•
•
»
„
•
•
„
•

58 1

De fakkel in de hand,
Perfepolis verbrandt,
En 't heilig Vorflengraf
Ter prooi der vlammen gaff
Geen marmer, bloem of gras
Bedekk' des dwinglatds asch ;
Ziju naam in Zuid en Noord
Zij flechts ten vloek gehoord,
En hem vervloek' 't heelal
Die ooit then dragen zal!"

Zoo bad met wilden blik,
Ontzind door fmarr en fchrik,
Van nit het rookend puin
Eeu priester, grijs van kruin,
En (fort zich in den gloed,
Die 't heiligdom doorwoedc,
En , bij zijn' laatflen atm,
Vloekt nog des dwinglands num .
Dees vloekbea fleeg ten troon
Des Vaders van de Goon ;
Hij fronst den wenkbraauwboog,
En blikfetns fchiet zijn oog,
En aarde en hemel beeft ,
Mar Hij zijn Godfpraak geeft :

• S nel pier mijn wraak hem near v
Die aarde, flroom en meer
Van 't versch vergoteu blued
Reds jaren rooken doet ;
•
Die, d'aFgrond uitgedoemd,
•
Mij ziinen Vader noemt,
•
En zo6 zijne euveldaAn
•
.
• Ook op mijn hoofd durft lain
Dra dekt een handvol zand
•
• Dien trotfehen dwingeland,
Wien de aarde naauw omfloot,
•
En 't graf words hem to groott
•
Zijn geest, die, dol van waan,
•
• Naar Godeneer dorst flaan,

» Da-
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Dale in den afgrond af,
„ Alwaar I ions ltraf
„ Nog hemelvreugd zat zijn
Bij zijne hellepljnt
„ Zijn naam in Zuid en Noord
„ Zij flechts als vloek gehoord,
„ Totdat in later tijd
„ Een held, die de card' bevrijdr,
„ Ten zoen van 't gansch heelal,
„ Dien weder dragen zal!"
„

Zoo fpreekt de God der GOD, En zijn gewaande Zoon
Grijpt reeds op 't Bacchanaal
De fchrikbre feestbokaal,
En zet haar aan den mond,
En leegt haar tot den grond : -.
Daar fort hij ijlings neer ;
Zijn oog aanfchouwt niet meer,
En 't rood gelaac verbleekt : 't Is de Almagt, die zich wreekt,
En 't edel druivenhloed
In gif verkeeren doet .
Toen fleeg het vreugdgefchal
Der volken zonder tat
Van Ganges zalig strand
,En Hellas bloemwarand' ;
Toen vloot er oiterwijn,
Zoo ver er meurehen zijn ;
En ieder voert zijn' zoon
Naar 't altaar van de Go6n,
En roept, met woede in 't oog
„ Steek, knaap l uw hand omhoog ;
„ Zweer vloek den dwingeland ;
„ Bedek zijn' naam met fchand' :
„ Zoo zwere ook eens uw zoon
„ En vloek' den Macedoon! "
De tijd tleepte in zijn vaart
Reeds olk biJ olk van de aard';
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Toch werd bij 't nageflacht
Der vadren vloek herdacht ;

Ja, Oost met West to zaam'
Vloekte Ale anders naam ;
Geen edel fierveling,

Die ooit dien naam ontving.
Na tweemaal duizend jaar
Steeg een geweldenaar,

Bij wien de Macedoon
Een lievling was der Go6n .
Op 't Korfikaanfche flrand,
Der roovren vaderland,
Uit overfpel gebaard,

Scheen hij der bevende aard'
Het hoofd der duivlenrij ,
la fchelmfcher nog dan hij .

Op 't molmend doodsgebeent'

Van volken zaamvereend,
Sticht hij een' Keizerstroon
En fpot met regt en Go6n .
Zijn vuist, met duivelskracht,
Vernielt het menschgeflacht,
En 't fchijnt , dat in 't heels!
I3ij de eenge resten zal!

Daar rees uit Oost en West
De kreet, door 't wee ontprest a
Naar des Ol mpuai cop

Als doffe donder op.
Toen wenkt der Goden God ; 't Heelal wacht zijn gebod .
Hij fpreekc, doch fronst geen oog

Noch donkren wenkbraauwboog ;
Een lach fiert zijn gelaac,
En alles, wat beftaat,
Tot in des afgronds nacht,
Gevoelt zijn tooverkrachc.

,, Droog,
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„ Droog, menschdom! droog uw' traan ;
„ De zon des heils breekt nan ;

„
„
„
„

•

„
„
„

•

„
„
„
„
„
„

•

Ginds, uit 't bevrozen Noord,
Spoedt reeds uw redder voort :
Hij voert dien fchrikbren naam ,
Gefchandvlekt door de faam ;
:Mar 't is geen Macedoon, -Neen! hij , hij is mijn Zoon ;
Zijn arm velt 't ondier nedr,
En de card' herademc wedr.
Zoo houdt mijn Godfpraak hand .
Vergeten is de fchand',
Aan Ale anders naam
Geketend door de faam ;
Hij zij bij 'c nageflacht
Met zegening herdacht,
En de aard', door hem bevrijd,
Verbrei' dien wijd en zijd!"

Hij fprak, - en Peters Zoon
Snelt aan op zijn gebobn,
Verbreekt des Korfers flaf,
Rukc hem zijn kroonen af,
En jaagt den Roovervorst ,
Die de card' verheeren dorst,
Door dorm en zeegeklots
Naar Sint Helena's rots .
Nu klonk langs zee en laud,
Van Oost tot Westerllrand,
Ben dondrend vreugdgefchal
Om 'strotfchen dwinglands va1 ;
En 't menschdom, pas ontgoeid,
Vergat, in dank ontgloeid ,
Den woesten Macedoon
Voor Peters heilgen Zoon .

B0$MAN .

MENGELWERK.
L O F R E D E
op
NICOLAUS GEORGIUS OOSTERDIJK .
Door

II. B E E K E, (+)
Medicine Doctor to Haarlem .
(Opgemankt, gedeeltelijk uit de Bnnal. ,fead. Lugd. Bat.
A° . 1817-1818, gedeeltelijk uit de berigten zijner Nabeilaanden en Vrienden .)

an alle uitftekende kunfl •en, die uit 's menfchen
V
geest en vernuft Karen oorfprong nemen, of die door

eene juiste kennis en naarftige beoefening verkregen
worden, behoort voorzeker de Schilderkunst tot die
gene derzelve, welke ons niet alleen afwezig ziinde
zaken herinneren, maar ook bet reeds uit dit ]even
weggevoerde lPgchaam,de beeldtenis van eenen mensch
namelijk, aan onze verbeelding kunnen teruggeven .
Zij teekent ons alzoo, door juiste trekken van bet
penfeel, met levendige kleuren, de uiterlijke gedaante,
de bijzonder kenmerkende wezenstrekken van bet voorwerp barer befchouwing af ; zij geeft aan bet doode
cene levende gedaante, en verfehaft duizende fchakeringen en afwisielingen in kleur en geftalte ; zij is, met
eon woord, de eerfte van alle kunften, aan welke de
zoo eenvoudige, doch rijke Natuur tegelijk haren ge.
lukkigen invloed beflendig doet ondervinden .
Dit
(*) Uitgefproken in bet Gezelfchap, toegewijd San de be .
befening der fraaije Lerteren, re Haarlem, op den 8flen
Jan . 1820 .
MENGzLw . 182v . N0 . 13 .
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Dit zelfde nu , waardoor de Schilderkunst zich boven de overige kunften onderfcheidt, kan ook van bet
verhaal eener Levensgefchiedenis gezegd worden, dat
ons den man of vrouw, zoo als hij was, of zoo als zij
leefde, met de duidelijkfle en eenvoudigfte trekken of
maalt . Want, gelijk de eerfte zich alleen met de uiterlijke, zoowel groPere als fijnere, afteekening eener
gedaante bezig houdt, zoo beftaat de laatfte in bet affchilderen en bet juiste treffen van 's menfchen inner .
Iijke hoedanigheden , van zijne daden en handelingen .
Ul. met de levensgefchiedenis, met de innerlijke hoedanigheden van eenen man , als N I C O L A U S 9 E o RG I U S O O S T E R D IJ K was , bezig to houden, is bet
doel mijner tegenwoordige rede .
Vergunt dus mij 4, die bier als zijn Lofredenaar thans
optrede, Ul. beproefde toegevendheid in bet hooren en
goedgunftige aandacht .
Hij werd op den 6den van Sprokkelmaand des jaars
1740 to Utrecht geboren . Zijn Vader was j o A N N I S
O O S T E'R D IJ K S C H A C H T, die aan de Hoogefchool
dier zelfde flad het Hoogleeraarambt in de Geneeskunde
op eene roemvolle wijze bekleedde , en zijne Moeder heette
j O H ANN A A L E T T A DID L . Opgevoed onder de goede befturing en de wijze raadgevingen van zijnen kun .
digen Vader, en toevertrouwd aan de teedere zorgen
zijner deugdzame Moeder, ontwikkelden bij den jongen 0 0 S T E R D IJ K niet flechts de zaden van uitftekende zielsvermogens zich reeds zeer vroegtijdig, maar
ook de teckenen van braafheid en deugd, welke hij ,
gelijk naderhand blijken zal, in de ruimfte mate bezat,
openbaarden zich tevens ten duidelijkfte .
De jaren der kindschheid aldus doorloopen hebben •
de, befloot zijn Vader, eerst hem grondig onderwijs to
laten geven in de talen der Ouden, om daarna zoowel
de lesfen van dezen, als die der overige Leeraars in de
geneeskundige wetenfchappen, met vrucht to kunnen
bijwonen ; in bet aanleeren nu van welke hij weldra
zoo groot eene bedrevenheid en kunde aan den dag leide,
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de, dat ieder, die in beide talen flechts eenmaal proeven
van hem gehoord had, zijne billijke verwondering moest
to kennen geven . Want, gelijk bet voor eene zekere
waarheid moet gehouden worden, dat niemand in bet
beoefenen eener wetenfchap of kunst zal kunnen uitmunten, indien hij niet met vernuft, zucht tot fludie
en leiding daartoe voorzien zij, en hoewel deze drie
vereischten in t nen to zamen vereenigd zeer fchaars
gevonden worden , zoo fcheen echter 0 0 S T E R D IJ K
door de Natuur zoos anig met dezelve begiftigd, dat
hij, hoewel nog zeer jong zijnde, zoowel van zijn
meer en meer ontluikend vernuft, als van zijn onbepaalde zucht tot ftudie, en de goede leiding, welke hij
in bet beoefenen gekregen had, de fchoonfte vruchten
moest plukken .
De Latijnfche fcholen vervolgens net lof doorgegaan
zijnde, werd aan de begeerte, die hij altijd gekoesterd had,
om zich op de Geneeskunde toe to leggen, voldaan ;
hij werd to Utrecht tot Student in de Medicijnen bevorderd, en genoot aldaar, behalve zijns Vaders lesfen,
eerst ook die van de beroemde Ijoogleeraren w E s s E .
L I N G ell R E I T Z in de Griekfche en Latijnfche talen, naderhand die van W O E R T nI A N, wA C HEN+
D o R F en H A II N in de geneeskundige wetenfchappen .
Zoo men nu iemands kunde ook daarnaar zal mogen
afmeten , dat hij bet onderwijs der geleerdfe en kundigfle mannen genoten, en zich naar de voorfehriften,
welke deze hem gaven, gevormd hebbe ; dan voorwaar
twijfelen wij geenszins , dit Op 0 0 S T E R D IJ K toepas .
fende, hem Ul . voor to flellen als eenen man, wiens
akademifche loopbaan reeds van den beginne aan ingerigt en gewijzigd werd door de beroenldfte mannen van
zijnen tijd . Want het zal nit noodig zijn, dat ik cenen
W E S S E L I N G noeme, die, onder zoo vele geleerde
letter of taalkundige mannen, met regt eene der eerfte plaatfen bekleed heeft, en, door zijne uitftelsende
kennis in de Griekfche taal , bij 0 0 S T E R D IJ K den
lust en ijver tot bet beoefenen derzelve deed onttlaan,
noch
R r
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noch dat ik fpreke van den atom beroemden G A U B I u 0,
door wiens voortreffelijke lesfen in de Schei- en Ziektekunde hij zich den weg gebaand zag, om het voetfpoor van then voortreffelijken Leermeester geheel en al
to kunnen volgen ; om niet eens to gewagen van zijnen
voortreffelijken Vader en den oordeelkundigen H A H N,
welke beide door hunne uitftekende begaafdheden zich
cenen onfterfelijken roem verworven hebben .
Onder dergelijke gelukkige voorteekenen zijne ftudien
nu aangevangen hebbende, bleek bet alras, dat de verdere voortgang in dezelve bet begin ver overtreffen
moest ; want zoodra had hij niet de eerfte gronden tot
de Geneeskunde gelegd, of ziin geest, die zich niet
vergenoegde met eene algemeene en oppervlakkige befchouwing van zaken, drong tot de naauwkeurigfte nafporingen door ; dezelve begon meer en meer helder en
opgeklaard to worden , toen de fchriften van H i p p a
CRATES, GALENUS en CELSUS zijne aandacht
boeiden, toen naderhand ook de latere Schrijvers , s YDENHANI, en vooral nOERHAAVE, hem den,weg
aanwezen tot eene zuivere en gelukkige uitoefening der
Praktijk .
Er beftond voorheen bij mannen van fmaak, die zucht
hadden tot meer dan gewone kennis in eenige wetenfchap , de gewounte , om , na het volbrengen hunner
ftudicn, eer zij de waardigheid van Doctor verkregen
hadden, nog eenigen tijd op eene andere Hoogefchool
de lesfen van beroemde mannen bij to wonen . En voor.
zeker niet ten onregte, of zonder vrucht : want de ondervinding, die toch over bet algemeen de beste leer .
meesteresfe is, bevestigde ook dit meermalen ten duidelijkfte . Men bezocht tot dat einde meestentijd in
ons Vaderland de Hoogefchool van Le den, in Schot .
land die van Edimburg, in Frankrijk die van Paris,
in Duitsehland die van f'erldjn of iYeenen, naar mate
zich op deze of gene derzelve meer- of minder bekender
geleerde mannen bevonden .
,Door de voorbeelden, nu, van zoo vele geleerde
man-
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mannen in deze gewoonte voorgegaan, befloot ook onze 0 0 S T E R D IJ K, met goedkeuring en op aanraden
zijns Vaders, voordat hij openlijk tot Geneesheer bevorderd werd , den tijd van cen jaar op eene andere Akademie door to brengen . En welke meent gij_, Toehoorders ! dat hij daartoe uitkoos ? Even gelijk, weinige jaren to voren, de groote R U H N K E N I U S zich uit eene
van Duitschlands beroemdfte Hoogefcholen niar ons
Vaderland begaf, um to Le den de lesfen van den Hoog .
leeraar H E H S T E R H U I S to hooren, zoo fcheen ook
O o S T E R D IJ K, vooral opgewekt en uitgelokt door de
geleerdheid van eenen van B 0 E R H A A V E's beroemdfte
leerlingen, zich derwaarts to moeten begeven . En
dewijl er welligt iemaud order Ul . zich bevindt, die
vraagt, waarom hij boven zoo vele uitlandfcbe Hoogefcholen juist die van Le den ftelde, zoo vergunt mij,
fToehoorders! dat ik thans op die van Le den uwe aandacht voor een oogenblik nader vestige .
Toen B 0 E R H A A V E, Diet alleen door zijn uittnuntend vernuft en groote geleerdheid , maar ook bijzonder
door zijne zoo eenvoudige als gelukkige wijze van de
praktijk uit to oefenen, 2ich den dank van bet geheele
menfchelijk geflacht , dat zijne hulp verzocht, met alle
regt verworven, en tevens, door bet uitgeven van onderfcheidene voortreffelijke werken, geheel der on fterfelijkheid toeegewijd had, zag de Hoogel'chool van Le
den , die bet verlies van eenen man, wiens gelijke zeldzaam geboren words, regtmatig betreuren moest, door
eenen zijner kundiglle leerlingen, den voortreffelijken
G A U B i u s, zulks eenigermate herfteld ; ja zij gevoelde
welhaast den fchok nict meer, welke haar zoo hevig
getroffen had . B O E R II A A V B 'S leer, zoo zuiver, zoo
onopgefmukt, zoo eenvoudig, had diepe wortelen ge .
fchoten in de harten zijner leerlingen ; dezelve verging
du s niet met den dood diens grooten mans . Een Q A UL, i u s werd de gelukkige Leeraar der Ziektekunde ; en
zietdaar, Toehoorders! de leer van den eenen door de
vernuftige en fcherpzinnige kennis van den anderen
R r 3
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uitgelegd, en, indien ik bet zoo eens noemen mag,
onder hetzelfde kleed in eels geheel ander daglicht gefleld ! De Scheikunde, die aan B O E R H A A V E'S onvermoeiden geest en zucht tot nafporingen alles ver .
fchuldigd was, bleef evenzeer na zijnen dood, door
-de fcherpzinnige en naarftige onderzoekingen van GAU .
n I u s , leven ; ja , wat meer is , dezelve verkreeg eenen
nieuwen luister, toen zich dagelijks, voor bet oog van
dezen, nieuwe en vreemde ontdekkingen opdeden . Wat
wonder dus , daar Le dens Hoogefchool to voren aan
D O E R H A A V E, A L B I N U S en anderen hare beroemdheid to danken had, dat zij nu evenzeer haren roem
bleef behouden, toen een VAN ROYEN, WINTER
en G A U B I u s, uit dezelfdb fchool voortgefproten,
. dezelfde Natuurleer erkenden en den alouden roem bleven handhaven? Wat wonder, daar ook in de overige
vakken van geleerdheid de beroemdfte mannen bloeiden,
(getuigen de namen van eenen A L B E R T I en s C H U LTENS, van eenen HEMSTERHUIS en RUHNKEN I u s) dat zij , als de algemeene ftapelplaats van ge .
leerdheid kunnende befchouwd worden, uit alle oorden
eene menigte leerlingen tot zich trok, en, als ware
bet, van dezelve fcheen over to vloeijen? Wat wonder, eindelijk, dear zg zoo groote mannen als4eraars
in haren tempel mogt vereenigd zien , dat ook o o S T E RD Ij K onder die gene barer voedflerlingen zich voegde ,
die naderhand tot roem en luister der Akademie verftrekken konden ?
Nadat hij zich alkoo to Le den gedurende een jaar op .
gehouden , en de lesfen der Hoogleeraren VAN R o Y E N,
WINTER en G A U B I U S gehoord had , keerde hij weder
naar Utrecht terug, na zich met eene uitgebreide kennis in
de onderfcheidene vakken der Geneeskunde verrijkt to
hebben . Want bet gaat toch met iemands kundigheden even
ale met de bloemen en vruchtboomen, die, wanneer zij
door eene bekwame hand gekweekt en befnoeid, of van
cencn dorrep grond naar eenen vruchtbaren overgebragt
wore
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worden, levendiger en fraaijer bloeijen , en rijkelijker en
betere vruchten voortbrengen . Zoo ook worden dekundigheden gemakkeliiker gekweekt en volmaakter verkre •
gen, wanneer men dezelve onder de leiding van goede
leermeesters aanwinnen en verkrijgen mag ; wanneer
men de eene leerfchool verlaat , om die met eene andere,
meer volmaakte, to verwisfelen .
Hij list zich vervolgens, in den loop van dat zelfde
jaar 1762, op den 15den van Zomermaand, openlijk
tot Geneesheer bevorderen, en verdedigde bij die gelegenheid eene Disfertatie (de Aceto) over den Azijn- : en
hierdoor fcheen o 0 s T E R D IJ K bovenal z1jnen fiver en
zucht tot de fludie aangevuurd to hebben, dat bij, bij .
zonder op de Kruid . en Scheikunde zich toeleggende,
bet zoo verre in deze beide vakken brengen wilde , Oin
naderhand eene nog fchitterender loopbaun, dan die
van Geneesheer, to kunnen betreden . Terwiji hij nu
aan de uitoefening der praktiik zelve zich toegewijd, en
Utrecht tot zijne ftandplaats verkozen had , beperkte hij
zich in then tiid niet flechts tot zijn geliefkoosd vak,
de Botanie en Scheikunde, maar wendde ook tot heil
en genezing der zieken alles aan, wat de beste, getrouwite Schrijvers , H I P P O C R A T E S, S Y D E N H A M
en s o E R H A A V E, hem verfchafFen konden.
Want, Toehoorders ! de beoefening der Geneeskunde fchijnt dit bij uitzondering, boven de overige wetenfchappen , met de Dichtkunde gemeen to hebben , dat
zij , door de menigvuldigheid barer bronnen , eene al .
toosdurende verfcheidenheid oplevert, en den waren
beoefenaar met eene voorbeeldelooze zucht bezielen
kan ; zoodat men van haar , hetgene c i c r R o omtrent
de beoefening der Dichtkunde beweerde (*) , zeggen
kan, „ dat zij de jeugd opfcherpt, de grijsheid ver„ maakt, den voorfpoed tot fieraad ftrekt, in tegen„ fpoed troost en toevlugt verfchaft, in huffs vermaak
„ aanbrengt, buiten hetzelve geene beletfelen kent,
„ met
(*) Orat, pro Irchia Poeta .
R r 4
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met ons overnacbt, rondreist en zich op bet land
,, onthoudt ."
O O S T E R D IJ K, nu gedurende acht jaren de Ge .
neeskunde uitoefenende, hield zich niet alleen bijzonder bezig met bet lezen der oude Schrijvers, welke , hij
wist, dat hem in de genezing der ziekten nuttig en
noodzakelijk waren, maar befteedde daarenboven ook
aan de beoefening der Kruid- en Scheikunde een groot
gedeelte van zijnen nog overigen tijd, met dit gunftig
en voor zich zelven vereerend gevolg, dat hij in den
jare I77o naar Harderwi k beroepen werd, oin bet
Hoogleeraarambt in de Genees-, Kruid- en Scheikunde
to bekleeden . Hij had zich ondertusfchen reeds drie jaren
to voren in bet huwelijk begeven met Mejufv ouwe
B A R T H A W E V E R I N G H, en bragt met dezelve de
zaligfte genoegens door, die flert'elingen ooit op aarde
genieten mogen ; hij was ook, zich aan bet huisfelijk
)even overgegeven hebbende, geheel gefchikt, en door
de Natuur, als ware bet , met eene eigenaardige kalmte
van ziel en tevredenheid begiftigd, om dergelijke geluk .
kige dagen met zijne Huisvrouwe to kunnen flijten .
Nadat hem nu deze vereerende post door de Harderwijkfche Hoogefchool was opgedragen, was hij fpoedig
gereed, om dezelve werkelijk to aanvaarden, verliet
alzoo Utrecht als Geneesheer, en trad tevens, in den
voor hem zoowel nieuwen, als meer werkzamen kring,
voor bet eerst to Harderlvijk als Hoogleeraar op .
Het is toch , voorwaar , voor elken jongen Letter .
kundige en beoefenaar van eenige wetenfchap, eene
belangrijke zaak, en bet geeft hem eene rijke bron ter
vermeerdering van zijne kundigheden, dat, wanneer
hij eenmaal in bet openbaar als Leeraar wenscht op to
treden, hij eerst naar eene der kleinere Hoogefcholen
zich begeven kan, om, als ware bet,, voorbereid, en
tot een toekomend uitgebreider onderwijs langzaam opgeleid en gevormd to worden . Voorheen plagt deze
wijze van Hoogleeraren to vormen meer in ons Vaderland plaats to grijpen , zoo zelfs , dat bijna niemand
aan
„
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aan eene der grootere Akademien konde beroepen worden, die niet reeds eenige jaren denzelfden post aan
eene der kleinere, to Francker of to Harderwijk, bekleed had .
En wie is er dan onder Ul ., die niet met mij befeft,
dat door deze en dergelijke overwegingen, die voorze .
ker bij 0 o s T E R D IJ K opkwamen, hij zich ook to fter .
ker opgewekt gevoelde, om eenen eerpost, ais hem
thans aangeboden werd, aan to nemen ; wie, die niet
met mij gelooft, dat nederigheid en geringachten zijner
eigene kundigheden tevens drijfveren bij hens waren,
om zich in bet waarnemen van denzelven op to leiden
en bekwamer to maken tot eene nog fchitterender
Joopbaan ? Hij aanvaardde aldus zijnen post met bet
uitfpreken eener Inwijdingsredevoering, in welke hij
betoogde, dat vele menfchen, door eene to overdrevene
zucht om to willen blijven leven, hunnen dood verhaas-

ten ; een onderwerp, vreemd en uitgezocht, dock het-

welk niet zoo zeer daardoor meerdere waarde tnoest verj:rijgen, als wet door deszelfs juiste en keurige bewerking .
Schetften wii nu even to voren,en bewezen wij,dat
OOSTERDIJK, door zijne onbepaalde zucht tot ftudie, door de uiterfte naauwgezetheid in bet waarnemen
en bijwonen der lesfen , als jongeling reeds tot een
voorbeeld voor anderen kon verftrekken ; dat hij zich
naderhand naar de voorfchriften zijner voortrefFelijke
Leermeesters vormde ; dat hij geene oppervlakkige,
maar diepe en ware kennis in de geneeskundige weten .
ichappen najaagde, - thans behoeven wij dan niet to
betoogen, dat, gelijk hij ook als Geneesheer'door juste en eenvoudige wijze van ziekten to behandelen, door
ware praktifche kunde boven anderen uitmuntte, hij
als Hoogleeraar zich ook even grout, even uitttekend
kennen deed . Want naauwelijks had hij aangevangen
als zoodanig werkzaam to zijn , of bet bleek, dat niet
alleen de zoogenaamde voorbereidende wetenfchappen
in hem eenen duidelijken uitlegger en naarftigen opmerR r 5
ker
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ker vonden, maar dat- ook de Ziektekiinde en eigenlijt
gezegde Geneeskunde (Therapia) door hem op bet eenvoudigst onderwezen en op bet gelukkigst uitgeoefend
werden. Daarenboven nog fchenen zijne geaardheid,
die zacht en toegevend was, en waardoor hij zich fpoedig de achting zijner leerlingen verwierf ; zijne bedaar.dlieid, die boven de gewone mate zich uitflrekte, en
waardoor luj de bewondering van ieder tot zich trok ;
zijne ingetogenheid en geduld, die geene palen kenden,
en waardoor hij de beste voorganger der jeugd werd,
hem tot den voortreffelijkllen Hoogleeraar gevormd en
beflemd to hebben .
Hij: deed vervolgens, drie jaren nadat hij to Harder'wijk gekomen was, als Rector Magnificus aftredende,
eene Redevoering, waarin hij de noodzakelijkheid deed
opmerken van zorgvuldig de 1Irrnen to verzorgen, als
het beste middel orn befrettelijke ziekten voor to komen .

Door deze en meer andere proeven nu, die, wel is
waar, eerftelingen zijner beoefening waren, maar ware
kenmerken zijner diepe geleerdheid met zich droegen,
kon bet niet anders, of een man als o o s T E R D IJ K,
die tot heden toe zich binnen den engen , doch nuttigen
kring der Harderwijkfche fchool beperkt gehouden had,
moest meer en meer bekend worden . Immers de Zeeuwfche Maatfchappi der Wetenfchappen had hem reeds in
bet jaar 1769 onder hare Leden aangenomen, en hij
fchreef weinige jaren daarna eene Verhandeling in bet
tweede Deel derzelve, welke op eene oordeelkundige
wijze de gefchiedenis en naauwkeurige befchouwing van
een zeldzaam gebrek des Dijebeens behelsde . Debn
wijzen zijner geleerdheid derhalve, offchoon zijne nederigheid niet duldde, dat zij alle door den druk werden
gemeen gemaakt, konden toch niet verloren gaan ; dezelve moesten bij elk een', die prijs op geleerdheid flelde, in duurzame achting blijven . De leerlingen, uit
zijne fchool voortgefproten , die hunnen Leermeester
tevens voor hunnen Vriend en Leidsman erkenden . en
hoogachtten, konden tegelijk ook ajs duurzame bewgzen
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zen zijner doorwrochte kunde dienen . Van alle kanten
zag men een aantal tot hem komen, die wijsheid uit
z1jnen mond, pligtbetrachting en zuivere deugd van
zijn hart begeerden .
Aldus bloeiden de wetenfchappen der kunst, welke
hij beoefende, toen ter tijd in den vollten luister,wan,
neer hem , in bet jaar 1775 , door Curatoren der Le dfche
Hoogefchool bet I.Ioogleeraarambt in de Geneeskunde
aldaar werd aangeboden ; en daar nu niets hem in den
weg bond, om zoo grooten eerpost to kunnen bekleeden, ja daar zelfs alles fcheen mede to werken, om
hem tot deszelfs aanvaarding aan to zetten, en die to
befpoedigen ; zoo vertrok hij kort daarop naar Le den,
zeer vele vrienden, waaronder bijzonder zijne medeambtgenooten , achterlatende . Want, hoewel over bet
algemeen tusfchen menfchen, die denzelfden rang in
de maatfchappij bekleeden, of die older 6 nen kring to
zamen vereenigd werkzaam zijn, fomwijlen eene zekere
verkeerde ijverzucht, om het geene wangunst to noemen, plaats grijpe, zoo kon echter in bet hart van
0 0 S T E R D IJ K, dat voor zijne medegenooten en vrienden gemeenzaamheid, trouw en opregtbeid koesterde,
dat belangeloos, en dus elke afwijking dezer deugden
vijandig was, eene dergelijke ondeugd nimmer huisvesten, veel `minder wortel fchieten . Zijne ziel was to
groot, zijne deugden to veelvuldig, zijne godsvrucht
vooral to zuiver en to Christelijk ,dan dat ooit de zucht,
om door geleerdheid ten top punt van eer to geraken,
nalleeligen invloed op zijn hart verkrijgen kon . Zijne
ambtgenooten nu, onder welke fommigen vertrouwelingen van zijn hart geworden waren, wogen bij hem
zoo zeer op hetzelve, dat hij, op eenmaal van hen ge .
fcheiden wordende , menige ilille gedachte aan hen toe .
wijdde . Ook was hij to voorzigtig, dan dat zijne nieu=
we Collega's, die hij to Le den ontmoette, terftond op
deze zelfde vriendfchappelijke gevoelens aanfpraak mogten waken ; hij kon dus niet dan door ondervinding en
be-
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beproeving hen hoogachten, en bun bewijzen zijner
vriendfchap en vertrouwen fchenken .
Terwijl hij nu in zijnen nieuwen post zich weder geheel aan de bevefening der Geneeskunde overgaf, en
door bet lezen en herlezen der praktifche oudere en
nieuwere Schrijvers zich vooral op dat gedeelte der
kunst fcheen toegelegd to hebben , werd hem ,dricjan
ren na zijne komst, volgens befluit van Curatoren der
Hoogefchool, bet onderwijs in de Praktijk tevens op .
gedragen ; zoodat zijne lesfen, van dien tijd aan, alleen
ingerigt werden, om den toekomf}igen Geneesheer, in de
Ziektekunde en de wijze van dezelve to behandelen,
voor to gaan en to onderrigten . En bet is van dit tijdvak, Toehoorders! tot op den laatften oogenblik zijns
]evens, dat 0 0 S T E R D ij K's roem zich alom verf'preidde, en dat zijne tal,enten, niet flechts als de voortref.
felijkfle Leeraar, maar ook als de geoefendfte Geneesbeer, wijd en zijd vermaard werden .
Het zoude voorwaar de grenzen eener Redevoering
verre to buiten gaan, indien ik, ook van dien kant zijn
leven befchouwende, zijne hulde en lof, die hem toch
nimmer voldoende kunnen toegebragt worden, vermeldde . Zijn ganfche ]even werd doorgebragt in de beoefening der goddelijke kunst van 111 P P 0 C R A T E S, en
toegewijd aan de genezing en hulprijke verzorging van
kranken . Hetzelve levert niet flechts een voorbeeld van
zijne diepe geleerdheid op , maar draagt ook de treffendlie blijken van liefderijke zachtheid met zich , en is geheel doordrongen van en vervuld met de betrachting
van Christelijke deugden .
Gelijk hij nu, van den eenen kant, in 's Hemels beste gunften mogt deelen, en door dezen met een ruim
tijdelijk vermogen begiftigd werd, zoo was echter,
van de andere zijde, bet jaar 1783 voor hem een der
treurigfte , die hij tot nog toe had doorgebragt . Zijne
geliefde Huisvrouw, met welke hij ruim zestien jaren
in den genoegelijkften echt geleefd en de zaligfte genoegens gefmaakt had, werd hem door den dood van bet
hart
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hart gefcheurd . Met een treurig ftilzwijgep en eene
Christelijke gelatenheid, die hem de grootfte rampen,
welke hij als Vaderlijke onderwijzingen befchouwde,
deden geringachten, bragt hij bijkans zes voile jaren
door, Karen dood betreurende, wanneer hij zich, op
den I4den van Grasmaand des jaars 1789, andermaal in
bet huwelijk begaf, met C O R N E L I A WILL E M I N A
G R A s w I N C K E L ; eene vrouw, zoowei om hare deugden in bet algemeen, als om hare bijzondere genegenheid en uitftekende liefde , die zij voor 0 0 S T E R D IJ K
bezat, achtingwaardig en beminnelijk .
Hoezeer 0 0 S T E R D IJ K, zoo als ik Ul . to veren
deed opmerken, uit een zeker geringachten zijner bekwaamheden en eene to ver gedrevene nederigheid,
tot nog toe weinige proeven zijner kunde en geleerdheid aan de geleerde wereld geleverd had, zoo fchreef
hij nu vervolgens zijne Praecepta medicinae practicac,
en gaf dezelve, ten gebruike zijner kweekelingen, in
den jare 1783 nit . Hij had echter, om dit niet met ftiizwijgen voorbij to gaan , reeds tien jaren to voren nog
eenige prdktifche bedenkingen over de moeijelijke Doorzwelging in de Werken der Zeeuwfche Maatfchappij geplaatst, welke den beoefenaar der Geneeskunde de
fchoonfte inzigten omtrent de beste geneeswijze dezer
verfchrikkelijke ziekte opleveren . Daarenboven werden
twee zijner Redevoeringen algemeen door den druk bekend gemaakt ; de eene, in bet jaar 1778, ter gelegen .
heid dat hij bet Hoogleeraarambt in de Praktijk aanvaard .
de, en de andere, toen hij in bet jaar 1787 als Rector
Magnifacus zijnen post nederleide, door hem uitgefproken ; in welke beide keurigheid van ftijl en taal, en
juiste beknoptheid van uitdrukkingen , zonder in breede wijdloopigheid to vervallen , bovenal uitblonken .
Want dit laatfte fcheen hem zoo zeer eigen to zijn ge .
worden, dat zijne lesfen niet alleen daardoor fomwljlen
moeijeliik voor den toehoorder worden konden, maar
ook , dat hij zelfs in zijne dageliikfche gefprekken deze
kortheid van zich uit to drukken bezigde . Vanhier dan
ook
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ook, dat, wilde iemand partij van zijne voorlezingen
trekken, men dezelve dagelijks moest bijwonen ; vanhier, dat menig nieuweling zijtler fchool, die zich voor
zijne ondervragingen niet beftand gevoelde, of die,
zijne dagelijkfche voorlezingen verzuimende , nu en dan
flechts ter loops dezelve bijwoonde, door hem met een
ontevreden gelaat en foms billijke berisping behandeld
werd ; vanhier eindelijk, dat, om die zelfde kortheid,
die juiste uitlegkunde, die naauwkeurige ondervragin .
gen omtrent de geneeswijze der ziekten , vele leerlingen, die, meer door nieuwsgierigheid dan door leergierigheld gedreven , zijne voorlezingen kwamen hooren, dezelve, wanneer 0 0 S T E R D Ij K hen bij bet ziekbed ondervroeg, fpoedig lieten varen . Men verhaalt
althans bet geval van eenen zekeren, ik weet niet van
welke Holland/che Akademie komenden student , die,
to Le den 0 0 S T E R D IJ K willende hooren , zich tot
dat einde naar bet akademisch ziekenhuis begeven had,
alwaar hij, nog onbekend bij de overige kweekelingen,
en echter door de menigte naar den Hoogleeraar heendringende, op het-onverwachtst door dezen op de hem
eigene wijze ondervraagd werd . De andere nu, denzelven een zeer onvoldoend antwoord gevende , week weldra, 's mans ontevredenheid bemerkende, weder door
de menigte been, en verliet de ziekenzaal , zonder dezelve naderhand, in bet bijzijn van hem , ouit weder
betreden to hebben .
Reeds nu eenen bezadigden ouderdom bereikt , en
onder bet reinste genot van 's levens genoegens hetzelve doorgebragt hebbende, kreeg hij eene zoo fchielijk
toenemende verzwakking van bet gezigt, dat hij zich
bijkans geheel bet lezen van gefchriften ontzeggen
Inoest ; waarbij zich naderhand op beide oogen eene
verduistering van bet kristallijnen vocht (cataract) voegde, welke mede zoo fpoedig aanwies, dat hij van den
29fen Jan . tot den aaflen Mei des jaars 1805 geheel blind
geweest is, op welken laatstgenoemden dag door den beroem

OP NICOLAUS GEOPGIUS 0OSTERDIJIC .

5999

roemden Oculist N I s s E de kunstbewerking met den
gelukkigilen uitflag werd verrigt .
Thans weder tot bet vorig vermogen van to zien
herfield zijnde, fchenen de fludien, welke hij om
zine blindheid had moeten ter zijde flellen, op nieuws
zijne aandacht bezig to houden : want toen de Geneeskunde, ook, als ware het, van gedaanteverwisfeld, een
met dat van o o s T E R D IJ K flrijdig flelfel dangenomen
had, moest hij, ow hetzelve zich eigen to maken, da .
gelijks eenige uren afzonderen .
Toen vervolgens, in Januarij 1807,Le dens noodlottige dag aanbrak, waarop zij, met zoo vele harer inwoneren, eene prooi der verwoesting werd, werd ook
andermaal bet lot van 0 0 S T E R D IJ K, onder bet on.
doorgrondelijk beftuur der Goddelijke Voorzienigheid, op
bet treurigst befchikt, daar de lust en de vreugde zijns
levens , met welke hij zoowel bet aangename als het
bittere dezer wereld gedeeld, lief en leed doorgefiaan
had, zijne zoo teeder beminde Vrouw, aan bet hooi'd
gevaarlijk gewond rakende , veertien dagen daarna uit
zijne armen gerukt werd .
Hoedanig hij toen to moede was, en welke bevige
zielefmarte toen zijn gemoed doorgriefde, kan ik, Toehoorders ! met geene woorden uitdrukken . Getuige
zijn diepe weedom en treurige fomberheid, die niet door
uiterlijke gebaren , maar door innerlijk gevoel en fiilzwijgend gepeins zigtbaar waren ; getuige zijne op den
Men Febr ., bij de aftrede als Rector Magnificus, gehoudene Redevoering, waarin hij zijnen treurigen toefland
openlijk blijken deed, en, zich Gode aanbevelende, tevens
zijne ziel van de fmart, waaronder zij gedrukt ging,
ontlastte ; getuige , eindelijk, zijn ganfche overige le .
vensloop, die hij in fiille overdenkingen aan haar, in
diepe onderwerping aan Gods vaderlijk befluur en wijzen wit doorgebragt heeft .
En wat zal ik van de gemoedsgefteldheid zeggen , wat
van de hevige aandoeningen , die o o s T E R D IJ K bevingen, toen zijn waarde medeambtgenoot, de voortret .
fe .
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felijke Hoogleeraar P A R A D IJ S , geflorven was ; wat
van de zucht en de bedoelingen hunner ftudien , door
welke, hetgene den eenen ontbreken mogt, de andere
op de beste wijze aanvulde ; wat, eindelijk, van de
juiste gelijkheid en overeenftemming hunner weten
fchappelijke gevoelens , waardoor zij een tweetal van ge.
neeskundige Hoogleeraars uitmaakten, zoo als op Le dens Hoogefchool nimmer be[laan had, noch in het vervolg welligt immer komen zal ? Hier zij alleen getuige
de door 0 0 S T E R D IJ K gehoudene Prolufie, in welke
hij zijnen leerlingen, op den 5den November van dat
zelfde jaar, eer hij zijne gewone lesfen aanving, het ver
lies van hunnen uitmuntenden Leermeester, zijnen hoog .
geachten Collega, herinnerde ; in welke hij, de opregte gevoelens zijns barten met de zuiverfte uitdrukkingen
van ftijl en woorden vereenigende, de verdienften van
then grooten man, kort, maar naar waarde, affchil .
derde .
En , daar wij nu de verrigtingen en lotgevallen ,ran
een zoo groot man gefchetst , en Ul . met zijn leven
en ftudien bekend gemaakt hebben, wat meent gij, dat
er nog van hem to zeggen overig is ?
Ik zoude nog gewag moeten maken van zijne, bier
ineermalen geprezene, zucht tot oefening, die hij tot
in hoogen ouderdom bleef behouden en gedurig voedfel
gaf, waardoor hem zelfs de lust niet ontbroken heeft,
om de nieuwfte Schrijvers van Duitschlands bodem ,
cenen HUFELAND, RICHTER ell CURT SPRENGEL, to beftuderen, noch om nieuwe middelen bij de
genezing van ziekten aan to wenden . Ik zoude nog moe .
ten fpreken van zijne- nooit genoeg volprezene mild .
beid, en zucht tot weldoen aan zijne arme medemen!r
fchen ; van de ruime giften, welke hij ter verzorging
en oppasfing van behoeftige• zieken uitreikte, en welke
hii niet openlijk, maar in het verborgeri, niet om roem,
maar uit medelijden dezen ongelukkigen toebragt . Ik
zoude nog moeten vermelden, hoe zuiver zijne godsvrucht, hoe opgehelderd zijne zedekundige begrippen,
hoe
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hoe vurig en edelmoedig zijne dankbaarheid jegens God
tin zijne naasten was . Ik zoude, eindeliik, nog moeten
aantoonen, dat zijne vriendfchap edel en opregt, zijne
nederigheid onbeperkt, zijne minzaamheid, ook jegens
den geringfien zijner medebroederen , bijzonder en eigenaardig zich kenne deed .
Doch waar zoude ik een cinde vinden, indien ik alles
voldoende en naar waarde wilde bewijzen? Ziju geheele
]even vloeit, als ware bet, over van deugden ; hetzelve
is een kunflig zamenweeffel van vernuft en geleerd •
heid, van gro thcid van ziel en Christelijke onderwer,
ping, van pligtbetrachting en lofFelijken naijver .
Zijn aflterven, op den ;den van Herfstmaand des
jaars IS 17, nadat hij dus nog ruim Lien jaren buitenhet
huwelijk had doorgebragt, fcheen geen ligchamelijke
dood voor hem to ziin, daar zijn ]even reeds een gedurig af(terven van bet aardsch omkleedfel was, en hij
volkomen en gerust zijnen geest aanbeval in de hander
zijns Vaders .
Met zoo groot een vernuft en geleerdheid, met zoodanig eene deugdzaamlieid is een man , als 0 o s T E RD IJ K, wiens beeld wij hebben trachten of to malen,
voorzien geweest ; zoodat zijn evenbeeld bezwaarlijk
door iemand gevonden, noch regtmatig getrofFen zal
kunnen worden .
En dit , Toehoorders ! meende ik aan de nagedachtenis van dezen uitmuntenden man , van dezen voortref
felijken beoefenaar en Floogleeraar der Geneeskunde,
van dezen mijnen hooggeachten Leermeester verfchuldigd to zijn ; dit, om U1 . to doen zien, op welken 1100gen prijs ik zijne deugden als Mensch , zijne kunde als
Voorganger der Jeugd, zinc verdienflen als Geneesheer
ftelle ; dit , eindelijk, om Ul . to overtuigen , dat ik zij •
nen naam en roem nog oneindig verre boven den hem
toegebragten lo£ verheven rekene, zoodat ik er mij op
beroeme, en mij zelven gelukkig achte, hem tot m4ineu
Leermeester gehad, van hem de wijze van ziekten to
behandelen geleerd to hebben,
C s
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Malta fiunt eadem, fed aliter .

M et mijne leefregelen heb ik bet verbruid . 'Vat heeft

men er aan? Zij pasfen nergens, en zeggen den een'
zoo min, of hij gerust room met aardbezien kan eten,
als den ander', hoe lang men flapen moet, en op welke
zijde men bet veiligst gaat liggen . Ik,moet bekennen ,
ik had daar een' naam gekozen, waarvan H 0R A T i u S
zeggen zou : parturiunt montes (*), en moest dus wach'
ten, wat menig teleurgefleld lezer er bij zoude denken .
Het zal hun, als zij dit zullen lezen, niet beter gaan .
Het is mij even onmogelijk, over de gezondfie fpijs en
drank, heeding, ligging enz . t o fpreken, als een' Je .
zuit over de openhartigheid . 'Volkomen overtuigd, dat
men de gezondheid even min in de hal of op de groenmarkt kan koopen, als in de apotheek ; dat zij even
min afhangt van de grillen van mijn' kleermaker, als
Van de f stema's van mijne gildebroeders, kan ik bet ,
niet van mij verkrijgen,mijnen vrienden wijs te ,maken,
dat de dood in de roomfche boonen zit, of dat verfche
molia bet ware kruid des ]evens is .
Sedert G ALE N u s den artfen lang en breed over de
gezondheid leerde redeneren, is er al menig blaadje over
dat onderwerp volgefchreven . Ik ben er verre van vertivijderd, om dat alles aan to merken als woorden zonder zin of beteekenis . Dan moest ik de voortreffelijke
werken van eenen HOFFMANN, HUFELAND, SING L A I R en zoo vele anderen nooit in mime harden gebad hebben . Maar bet gaat met die boeken als met alle
andere ; zij worden wonderlijk gelezen en wonderlijk
toegepast . Het is genoeg bekend, dat er, in onze heilige fchriften , veel is, hetwelk op bijzondere perfo .
men ,
(*) D . i. dat belooft wat
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nen, tijden en plaatfen betrekkelik, en van geene al*
gemeene toepasfng is ; veel, dat men aan de eigene
wijze van zien der fchrijvers, aan de behoeften hunner
hoorders en lezers moet toefchrijven . Zoo is het ook
net die werken over de gezondheid . Derzelver fchrijvers, de pen opnemende, ilelden zich eenen hepaalden
kring van lezers voor, naar wier behoeften zij zich als
van zelve fchikten, volgden hunne eigene bepaalde in •
zigten , en konden dus ook alleen in die eenvoudige
waarheden,welke zoo oud en zoo algemeen zijn als het
menfchelijk geflacht zelf, overeenkomen . Ondertusfchen laat men die eenvoudige waarheden , die ieder
voor den neus liggen , varen , en hecht aan allerlei wisjewasjes, waaromtrent zoo veel hoofden zoo veel zinnen ziin, cen groot gewigt . De een, b . v ., zegt,
met de Salcrnitaanfche fchool, dat men, na den maaltijd, flaan of gaan moet ; de ander wil, dat wij dan,
als de koetjes in de tvei, ons gemak zullen nemen ; een
derde beweert, dat her eene hoofdzonde is, dan met
lret hoofd to werken ; en menig werkzaam geleerdetoont
met zijn voorbeeld, dat bet kwaad, daarin gelegen,
zoo groot niet zijn kan .
Vat zullen wij hieruit opmaken ? Dar de doctoren her niet weten ? Met even veel
regt kunnen wij zeggen, dat de fchoenmakers geene
fchoenen kunnen maken, omdat de cen her op deze
wijze doet, de ander op gene . \Vii zullen er dus liever
uit opmaken : dat een gezond mensch zijne fpijs op allerlei manieren verteren kan .
Zullen wij nu, in de opvolging van duizend derge .
lijke kleinigheden, waarbij wij dan nog den angst hebben van niet op den regten weg to zijn , onze gezon 1 .
heid zoeken to bevorderen ? Of, met andere woorden :
,zoude de gezondheid zulk een naauw pasfend kleed zijn,
dat wij ons niet uitrekken of verroeren kunnen , zonder her to fcheuren ? Dar verhoede de Hemel ! Onze
verhevener natuur ligt niet aan zulke kluisters . Her
voorregt, dat de mensch boven alle dieren heeft, van
zich genoegzaam aan allee to kunnen gewennen , ontS s 2
that
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Nat hem van die angfaige zorg voor ziin ligchaani . I-Jet
is waar, de krachten van hetzelve hebben hare gren .
zen ; verger wij bet to veel, zoo wordt bet onbruikbaar . Juist daarom is de matigheid zulk cene voortreffelijke deugd . Maar bet is even dwaas, haar uit dit
oogpunt voor to preken, als een klein kind to zeggen
„ Leer vlijtig A . B . , dan wordt gij zoo geleerd als
E It A S iv u s . "
Een volkomen gezond mensch ziet
bet verband tusfchen de matigheid en de gezondheid
niet duidelijk genoeg in, en cene duurzame gezondheid
is in bet oog der menigte een veel to afgelegen en to
onzeker goed, om er een tegenwoordig genot voor to
laten varen . Die matigheid in alles moet uit een hooger
beginfel voortvloeijen . %Vie ligt tevreden is, en prijs
ftelt op inwendige gemoedsrust, heeft een' natuurlijken
afkeer van alle uiterlten, van alle ongeregeldheid en
onmatigheid in ligchaams- en zielsgenot . Hij moge al
eens, na een vrolijk vriendenmaal , met cene bezwaarde
maag of een ligt hoofd opflaan, geene gedurige bui .
tenfporigheden zullen hem een bezwaard geweten bezorgen ; en Belt hij zich fomwijlen wat onvoorzigtig
bloot aan wear of wind, hij zal ook gees oogenblik
aarzelen,uii vreeze voor zich zelven , een' zieken broeder bij to f'aan, of de pligten van zijn beroep, al flellen zij hem aan bet grootfte gevaar bloot, met ijver to
betrachten .
De groote G E L L E R T kende, zoo zeer als iemand,
de waarde der gezondheid uit derzelver gemis . Intus .
fchen heeft hij, in zijne Zedekundige Lesfen,de dwaas .
heid en verkeerdheid dier overdrevene en angstvallige
zorge voor dezelve met levendige kleuren gefchilderd .
De vertroeteling des ligchaams , daaraan zoo naauw
verwant, vond mede in hem een' ernfigen beftraffer .
Maar misfchien wil men in deze zaak liever de getuigenis der artfen . Ook dat ontbreekt niet . H i P P o c R AT E S, ooze groote heilige, wil zelfs de zieken aan
geene to ilrenge banden gebonden hebben (*) . C E L •
(*) B . v. 1lphor.
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s u s , in wiens febriften zoo veel gezond oordeel blinkt,
als bij een' der artfen uit vroeger' of later' tijd, -C E Ls u s (*) gebicdt', dat de gezonde zich ontfla van geneeskundigen dwang . Wit men bet oordeel van later tij .
den vernemen . Nergens vindt men , bij B 0 E R H A Av E , fporen van zulk cene angstvallige naauwgezetheid ;
de fehriften van 110FFMANN, HUFELAND, WILL I C 11 zijn VOl van liberate grondbeginfelen in dit opzigt ; en alle lichen zij, voor de gezondheid, den
hoogflen prijs op die gelukkige gemoedsgefieldheid,
welke alleen de ei endom kan zijn van een braaf en
verftandig man (t) . Zoodat, indien de waarheid verdedigers behoeve, zij haar ook bier niet ontfiaan .
Ik wil echter wel bekennen, dat de voorgedragcne
leefregels niet overal zijn toe to pasfen . De gezondheid
is wel een ruim kleed ; maar fommigen zwellen er zoo .
danig in op , dat bet eindelijk wet moot barfien ; anderen fcheuren bet moedwillig, of bij toeval . Na moeten zeker diegene, die met zuik cene gefcbeurde gezondheid loopen, voorzigtiger zijn , om haar niet geheel
to verliezen . Deze brave lieden wil ik , in hunne ver .
legenheid , een handje helpen, alt hans wijzen, hoe zij
zich zelve best kunnen helpen . Maar ik zal wel op •
pasfen , hun leefregelen voor to fchriiven ! Ik heb bet
althans niet gewaagd, war ik nu wii laten volgen , den
titei to geven van leefregelen voor zwwak1en, bevreesd
dien titel niet goed to kunnen maken . Ik durf flechts
wenken ;even, die ieder, met een ezond verfiand begaafd, toch wel begrijpen zal . Hij , then ik bet geltik heb
oplettend to maken op zich zelven, zal in de vlijtige
beoefening der hiervoor aangehaalde werken in overvloed vinden, wat hij zoekt.
A anZ:>

(~) Lib . I . Cap . Y .
(t) Kunst, oru het menfcheliik leven to verlengen, door c .
W . H U F E L A N D, nit he t Hoogduitseh, II deelen, Amfl . 1798 .
Gezondheidsboek, enz . naar bet Engelsch van A . F . M . W 1 L.ic11, M . A . 11 deelen, Rotterd . 1818 .
i
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Wanneer wij de arbeidende klasfh uitzonderen, ziin
er flechts weinig menfchen, die, bun geheele ]even
lang, eene vaste gezondhdid genieten . De eerfte kindschheid is, bij de befchaafde nation ten minfte, zoo min
verzekerd van hit ]even , als een fchip van goeden wind .
13ij bet tijdpdrk der manbaarheid, en bij dat van den
naderenden ouderdom, zijn wij aan omwentelingen
blootgefleld, die bet flevigfte geftel tot in zijn binnen .
fte fchokken, De grijsaard, eindelijk, leeft, zoo als
een verzakte muur Nat . Die ongelegenheden kunnen
wij geen van alien ontfnappen . Maar dit is niet alles ;
untevreden over bet kwaad, ons door de natuur toebe •
deeld, fmeden wij ons ongelukken, waarvoor wij ons
zelve bedanken kunnen . Eene verkeerde opvoeding bederft den opwasfenden knaap ; overfpanning, driftgn van
allerlei aard knakken den bloeijenden jongeling, en maken den man onbefland voor den zwaren last des maata
fchappelijken levens . Zoo worden jeugd en mannelijke
leeftijd, uit derzelver aard bet beste gedeelte van ons
aardsch bef'aan, even voos en wormftekig, als de rest .
Wat is nu hierin to doen ? Wat bet gezond veritand
ons opgeeft. Kwalen, die louter toevallig zijn, moet
men zoeken to vermijden ; onvermijdelijke moet men
zoeken weg to nemen, of althans to lenigen . In de
kindschheid moeten wij zorgen, dat de jongeling en de
man gezond z1j . En wanneer ons dit rnislukte, moeten wij den jongeling, den man, den grijsaard bun lot
dragelijk maken, vooral de ftormen bezweren, die de
natuurlijk zwakke punten van ons leven dreigen .
Ik zie dus, dat ik bet eerst over de ligchamelijke op .
voeding in de kindschheid en de eerfte jeugd moet ban .
delen . Hieromtrent zijn er zoo veel hoofden, zoo veel
zinnen ; eat ik wilde niet gaarne veroordeeld zijn, de
helft der verfcbillende manieren van opvoeding op to
tellen, en lr4t voor- en nadeelige van dezelve to over .
wegen, Dit ddne weet ik met zekerheid, dat men op
allerlei manieren kinderen menfchen heeft_zien worden .
Ilet i'chi3ilt dus wel, dat bier, als in ails andere dingel, ,
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gen, vele wegen op C6n punt leiden, en bet, bij Plot
van rekening , overeen uitkomt , welke men ga . Het
fpreekt echter van zclf, dat, als men naar het noor .
den wit, de weg niet zui .1west kan liggen ; dat wit
zeggen, dat, als men een' gezonden zoon wit hebben,
men het jongsken niet, als een fuikermannetje, vopr
alle nattigheid enz . bewaren moet . Maar of men hem
voorts pap late eten of de borst geve, of men hem ba .
kere of niet bakere, wiege of niet wiege, voor de
vuurmand houde of in koud water dompele, dat alles
zijn van die dingen, die goed zijn en niet goed zijn,
naardat men ze neemt . Ik voel , dat elk mij dit niet
zoo gaaf zal toeftaan ; ik wit er daarom eens opzetteli ;h
over nadenken, en als ik bevind, dat ik gelijk heb, de
gronden, die ik hoop to vinden, aan mijne lezers mededeelen .
J. V.
DE VOORNAAMSTE PARIJSCHE KOFFIJAUIZEN .

H et

is bekend, dat Mad . D E S E V I G N 1 eens aankondigde
zoo even zoo zeker nit de mode geraken, als de
koffij . Zij wilde daarmede, naar de toenmalige denkwijze,
doen blijken, dat zij fmaak bezat . Wat zoo echter de goedc
vrouw wet zeggen, bijaldien zij thans, na 150 jaren, eens
weder naar Parijs terugkeerde, en zien moest , dat die zwar.
te, fchadelijke drank , even zeer als de verzen van R A C I N E,
in after mond is?
Sedert de Turnfche Afgezant, S O L I M A N A G A, den Parij.
zenaars reeds in 1669 het gebruik der koffij geleerd had,
was een ,YrmeniFr, met name PASCAL, de eerlle, die eeni •
ge jaren Later op de jaarmarkt to St . Get-main eene koffij •
kraam opzette . Het fchijnt evenwel tot aan het jaar 1724
aangeloopen to zijn, eer de doorgaande verkoop derzelve
eenen a*nvang nam . Althans de oorfprong van het eerfle koffijhuis, van hetwelk men eenige kennis draagt, valt in dst
jaar. De ftichter deazelven, zekere Siciliaan P a o c o P 10 ,
v ;erplaatfle het in de Rite des Fosfes St. Germain des Pres ,
S s 4
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waar destijds de Franfche fchouwburg flond , en wel vlak
tegenover denzelven . Dit koffijhuis be(taat nog, en draagt
Dog Heeds den naam des ftichters . Thans, daar ik dit fchrijf,
dus bijna honderd jaren na bet ontftaan van bet Cafe
Procope, zegt men, dat in Parijs, onder den naam van Cafes,
Estaminets en Tabagies, bijna 6ooo huizen zijn, in welke
koffij gefchonken words .
Ik zal hier deze drie genoemde foorten van koffijhuizen
nader moeten opgeven, en aanwijzen, waarin bet onderfcheid
cusfchen dezelve beftaac .
Een Parijsch koffijhuis is Diet, gelijk bij ons, .eene plaats
van verfchrikking voor alien, die'tgn abksrop,
zien, om 't even of die uic Yirginifche of inlandfche bladen
opftijgt . Men creft voorzeker ook dAar rook aan ; maar geeDen anderen, dan die nit de gebrande drahifche mokka ont.
ataat ; en, in flede van op harde banken of lederen floelen
zich flijf to zitten, vlijt men daar op fluweel de vermoeide
leden ter neder . Muren, met fpiegelglas bezet,'zijn zeker
in onze koffijhuizen Diet to vinden, en to regt ; want waartoe zouden-zij ook dienen in kamers, waar men, van wege
den rook , naauwelijks eene hand voor oogen zien kan .? In
de Pariifche koffijhuizen, daarentegen, ziet men alles twee- of
driemalen sevens, zoo noel la petite MattresTh, die daar haar
ijs of forbet gebruikt, als de Bonne kkindertneid), die voor
hare meesteresfe een klein kopje koffij be(telc, en in bet
voorbijgaan nog eens naar de figuttr van haar korfec of naar
den firik nan hare muts ziet, als den jongen beer, die voor
deze fpiegels zijnen halsdoek, zijn fnorbaardje of zijue gekrnlde haren weder in orde fchikt .
De Estaminets zijn van Nederlandfchen oorffrong, en der •zelver, waarfchijnlijk Spapnfche, naam beteekent aldaar, b .
v . ce Brusfel, to Rijsfel enz ., een geflocen gezelfchap . Daarvan heeft naderhand de vergaderplaats zelve dies naam gekregen . Hier mogen nu de vreemdelingen, die gewoon zijn to
rooken en zich to laten berooken, hun hart ophalen, en zich
fchadeloos ftellen voor de onthouding, tot welke aij op iedere andere openlijke plaats in Parijs gedwongen zijn . Her
ligc dus in den aard der zake, dat de Estaminets minder
prachtig verfierd zijn, dan de eigenlijke koffijhuizen, waar
ancu Diet rooken mag. Hier words ook pier zoo zeer koflli,
als
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als veelmeer bier, punch, en door vreemdelingen zelfs wijn
gedronken .
Tabagie was eertijds de naam van alle openbare plaatfen,
waarhenen men ging om cc rooken . Naderband fchijnt ech .
ter deze wwelgekozene naam in den meer algemeenen vanEstasninet veranderd to zijn . Tegcnwoordig words nog de laagfte
en gemeenfte foort van openbare verzamelplaatfen, tot tabak.
rooken beftemd, Tabagie genoemd .
lets merkwaardigs is her, dat in geene dezer drie foorten
van koflijhuizen door een' geboren Franschrnan wijn gedron_
ken words, en dat zelfs de vreemdelingen, deze gewoonce
huldigende, zich van denzelven buitenshuis onthouden, of,
zoo zij tot de lagere volksklasfen behooren, cc then einde
.zich in de eigenlijk gezegde wijnhuizen begeven .
Ik zal na trachten, met terzijdeftelling der Estanrinets en
Tabagies, de voornaamfle der eigenlijke koffijhuizen op to
geven, en tevens beproeven, in eenige algemeene trekken,
bet onderfcheidende harakcer van ieder derzelve aan ce wiizen .
Klatergoud blinkt dikwijls meer, dan dicgen van w ezenlij .
k e waarde . Dit is her dan ook alleen, was bet koffljhuis des
Mille Colonnes zijne beroemdheid boven alle overige in Parijs heefc doen verkrijgen . Scbijn is alles, was bet oog bier
ziet en war de tong proeft ; want de bekoorlijkheden der
fchoone LirnonadiPre zijn van bet toilet, hare geestigheid is
uit de romans, hare opgeruimdheid van den nooddwang, en
haar prachtig ameublement van den behanger geborgd . Haar
man , R 0 M A I N geheeten , heefc flechts Bduen arm . Is her
dus cc verwonderen, dat ook hij , door her klatergoud ver.
blind, fomtijds vergeet, weleer een gunfteling van den voor .
maligen Conful C A M a A C E R L S geweest cc zijn, en zich ver.
beeldt, den anderen arm in den groocen kamp voor de vrijheid
verloren ce hebben ; en was wonder almede, dat hij alsdan
waant, V A N S T . It o M A I N cc heeten ! V66r meer dan twin.
tig jaren heeft Madame R 0 M A I N eens eenen armen drom .
mel, die, gelijk duizend andere nieuwsgierige ledigloopers,
flechts gekomen was om hare bekoorlijkheden to bewonde .
Ten , in bet gedrang bet leven doen verliezen ; terwijl een
Rusfijche Ambasfadeur her overige voor haar deed . Op duseanige wijze zag zich dan deze vrouw, die weldra haren waen
Ss 5
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ren of aangenomen' naam in dien van la belle Limonaditt'e (*)
(de fchoone kolfijhuiswaardin) veranderde, in flaac gefteld,
bet Cafe du Bosqket in de Rue de Richelieu, waar hare fortuin was beginnen to ontiuiken , voor dat des Milles Colannes
in bet Palais Ro al, hetwelk zij geficht heeft, to verruilen,
en waar dezelve zeer waarfchijnlijk verwelken zal . Dear ha .
re fchoonheid zich niet heeft laten vernieuwen, zoo heeft
zij dit althans met hear koffijhuis beproefd ; want zij beefs
hetzelve voor twee jaren geheel op nieuws gemeubeld ; en
bet heeft thans waarlijk meer bet voorkomen van een ge .
helm vercrek in bet vrouwentimmer des Turkfchen Keizers,
dan van eene pleats, wear men voor vier Franfche fluivers
een' kop koffij zonder fuiker krijgen ken . De knechts zijn
ook federt dien tijd in frakrokken en in korte broeken~met
fchoenen geftoken geworden.
Aan gevestigden roem overtrefc zeker bet Cafe de Foi in
bet Palais Ro al 211e overige koffijhuizen in Parijs ; bet flond
eertijds in bet achterfte gedeelte van de Rue de Richelieu,
toen deze nog aan den coin van bet Palais Ro al grensde,
en was destijds bet ednige koffijhuis in die (reek . Bij bet
bouwen van de galerijen, in 1786, werd hetzelve near zijnen
tegenwoordigen ftand verplaatst . Descijds fond de v ermaar .
d e groote en fchoone kastanjeboom, bekend onder den
naam van ,frbre de Cracovie, digt voor zijne deur ; en deze
was de verzamelplaats van alle Jlaatkundige tinnegieters in
geheel bet groote Parijs . Bij bet omhakken van dien boom
namen al deze faatkundigen de wijk in bet koffijhuis de Foi,
en zijn aldaar tot op den huidigen dag gebleven ; er is dus
misfchien geene plaats ter wereld, wear meer over bet poli .
tieke gefproken words, dan in dit koffijhnis . De vorige ei.
geuares was eene majestueuze fchoone vrouw, en, eertijds
kamenier geweest zijnde, had zij langs dien weg geleerd,
zoo voortreffelijk voor Dame ce fpelen, dat zij wel eene
Koningin fcheen to zijn . Men roemt de koffij , die aldaar
ge-

(*) Bij de eerfe flichting der kof&jhuizen fchijnt men aldaar meer limonade dati koffij gefchonken to hebben . Immers
een koffijhuis beet wel Cafe, en de eigenaar Cofetier, doch
meescat Limenadier, en de eigenaresfe nooit Cafetiiare, maar
altijd Limonaditre.
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gefchonken words, zeer ; hoewel ill haar fechter, dan is
eenig auder der groote koffijhuizen, gevonden heb .
Even gelijk de Kamer der Gedeputeerden , door de beide
partijen, in tweeen afgedeeld is, zoo hebben ook in bet Palais Ro al de Liberalen de linker_ en de Ultra's de r egterzij .
d e ingenomen . De eerfe komen in hec koffjhuis Lemblin,
de laatfe in dat van Valois bijeen .
In bet koffjhuis Lemblin is men liberaler in denkbeelden
dan in fuiker ; want doze laatfe geeft-men bier in merkelijk
kleinere flukken, dan in de overige koffjhuizen . Zoo de rij.
k e Heeren, Schrijvers der Minerva, die hier dagelijks bun.
nen halven kop koffij en klein glaasje likeur komen drinken,
zulks niec bemerken, omdat zij een ontbijt d la fourchette
nemen ; zoo ondervinden de afgedankce of op halve foldij
gefelde Officieren dic zoo veel to bitterder, omdat zij hun
ontbijc, hetwelk in een' kop thee befaat, zonder fuiker moeten innemen .
Niet minder drok is bet to zelfden tijde in bet Cafe Yalois . flier, zegt men, zouden de Ultra's en vele anderen,
verleden jaar, de bekende Ro alistifche zamenzwering ontworpen hebben : men heeft hen echter destijds van niets antlers kunnen overtuigen, dan dat zij toen aldaar hunnen halven
kop koffi gedronken hebben . Ik heb, wel is waar, den
Bnrggraaf D E C H ATE A U B R I AND , Redacteur en chef van
den Confervateur, aldaar nog niet aangetrofen, (want-ik kom
er zelden) maar des to meer den Heer M A R T A I N V I L LE ,
Redacteur van den Drapeau blanc ; ja ik beb zelfs hot geluk
gehad, de groote felling : ,, Le Roi d'Espagne vent et (aura
etre Roi ," (de Koning van Spanje wit en zal eens weten Ko .
ning to zijn) welke hij ook naderhand door de drukpers van
zich heefc doen uitgaan, aldaar to voren uit zijnen mond to
veroemen .
1let Cafe de la Pai , almede in bet Patois Ro al, is misfchien de merkwaardigite van alle publieke plaatfen, zoowel
wegens de fchoonheid des lokaals , als wegens bet fechte
van bet gezelfchap . Over bet eerfe kan de lezer oordee.
len, als ik zeg, dal de eukele verfiering daarvan, (want bet
gebouw zetf behoort aan bet Palais Ro al) aan de onderfcheidene bezitters, van tijd tot tijd, over de driemaal hon .
derd duizend franks gekost heeft ; en van bet laarfte daaruit,
tiat het de loopplaats is van alle ligtekooijeu uit bet Pa.
lais
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en uit dat geheele kwartier der flad . Dit koffijhul3
heefc even dilcwerf verandering van naanl als van eigenaars
ondergaan . Oorfpronkelijlc was aldaar her weleer zoo be,
roemd ThIdtre Montanfier, op hetwell ; B It U N E T, die thau5
op her Theatre des Varietes voor een leeg parterre fpeelt,
zich den roem des eer(len tooneelfpelers van Europa heeft
weten to verwerven ; welken roem hij, wet is waar , pier
door de flem van geheel Europa, maar alleen door die van
den Engelfchen Acteur K E M B L E verworven heeft. Then
echter bet fpel der vrouwen in de loges en in de koffijkamer
tog luidruchtiger werd, dan (tat der Acteurs op bet tooneel,
werd deze fchouwburg naar de Boulevard Montmartre verplaatst, waar hij nog onder den opgegeven' naam van Theca.
tre des Varietds aanwezig is . Bet lokaal werd daarop van
eenen troep koordendanfers onder den bekenden F o R I o S o
bezet, naderhand langen tijd gefloten,en eindelijk met ontzettende koscen in een koffijhuis veranderd . In betzelve werden,
na den 2ollen Maart 1815, cer eere van B u O N A P n R T E,
door hoeren en kruijers, en na de herovering der flad, in
hetzelfde jaar, door de Gardes du Corps, ter eere des Konings, alle fpiegels in flukken geflagen .
Bet koffijhuis der Blinden (Cafe des Aveugles) is in her
Palais Ro al in eenen kelder, en, om zoo to fpreken, een
uitfpruitfel van bet Cafe de la Pai ; want ook*- bier zijn de
meisjes, als ware bet, de Ilam, op welken her publiek, dat
bier verfcb-ijnt, geent words . Her vermaak is alhier veel
woester da ;i elders, maar ook de flraf veel grooter voor de
ongeregeldheden, die fomtijds gefchieden, daar de honderdoogige Policie dezelve in de gevangenis la petite Force doet
boeceu . Van dat de avond valt, toc it ure des nachts, g-,_
.
Iijkt dit koffijhuis, door de menigte, die daar -in . en nit
vloeit, naar eenen geweldigen flroom, die alles met zich
-roortfleept, was niet tevens van eene ongemeene ph fieke en
morele flerkte is . Hier gaat alles zoo wild en woest toe,
dat men veeltijds zijne eigene woorden, en dikwijls zelfs het
orkesr der zeven blinde muzikanten, niet hooren kan . Deze
verfchaffen aan her publiek, wanneer her namelijk nog eenigen fmaak voor fijner genot behouden heeft, een waar kunstgenoegen . Hoezeer nu ook zij , die de fortuin van dit koffijhuis hebben gegrondvest, blind mogen zijn, zoo hebben
nogtans zij , die deze fortuin to hunnen behoeve weten to
dais Ro al
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gebruiken, zeer fcherpziende oogen : want de drie achtereen.
volgende cigenaars van dit kofiijhuis ziin alle rijk geworden ;
terwiji de orkestmeester deszelven, wanneer hij in de pauzen
eens bij bet buffet komc, om een glas op krediet to vragen,
van de oppasfers op do hardfle wOze wordt toegefuaauwd .
De kelder van den Wildeman (Caveau du Sauvage), naast
den vorigen, ontleent zijnen naam van eenen potfemaker,
die daar aile avonden griminige gezigten en vreesfelijke geba.
ran komt maken, hoe veel lust hij ook mogt hebben, oni
zich vreedzaarn onder do aanfchouwers neler to zetten , en
zijne kan bier to drinken . Hij is met eene dierenhuid om .
hang en, en zijne reg :erhand met eene knods gewapend . Tot
of visfeling float hij met zijne vuisten op con pair keteltronv,
men, en laat zijnen vinger langs de tambourin glijden . Wan .
Ileer doze arme kerel iederen avond dezelfde gezigten trekken, dezelfde kromme 1'prongen maken , 4teeds op dezelfde
wiize de keteltrom hukflaat en de tambourin moet laten
hooren, zoo kan men daaruit reeds opmaken, dat doze zot.
ternijon toch met ware geestigheid moeren gedaan worden,
ivanneer zij op den dour olk zullen blijven lokken . En
dit is ooit werkelijk bet geval ; want ik hood bet voor onmo .
geiijk, om meer bekwaamheid, verfcheidenheid, bevalligheid
en grappigheid in enkele ligchaamsbewegingen to brengen ,
dan bij . doet . Ilet publiek betlant bier meestal nit landlieden
van den omtrek, en des zondags uit de bewoners der voor_
fleden en van bet Quartier du Marais, die alsdan in bet Palais Ro al komen, om aldaar de heerlijkheid der wereld to
aan('chonwen . Voor het overige gaat bier alles eerbaar toe .
Bet Cafe Borel, mede aldaar, Nat, federt bet buikfpreken
van alle buiken uitgaat , zijn pedaalorgel en zangers door ledige gewelven weerga&men . MOREL, de tegenwoordige ei .
genaar deszelven, was reeds een man van jaren, toen hij or.
Eons de gave der buikfpraak als bij ingeving ontving . Het.
zelfde, wat r R ANC A R L E U, in de Mdtromanie van p I R O N,
van zijne plotfelijke dichtgaven fprekende, zegt, zoo ook
deze man van zijn talent, otn met den built to fpreken, kun .
-Den Zeggen :
„ En 'k was reeds vijftig jaar, voor mij dit overkwam ."
Plotfelijlc verwisfelde

BOREL

bet kleine koffijhuis, Oat hij
des •
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destijds in de Allele van Neuill hield, voor eeuen grooten
kelder in bet Palais Ro al, waar hij thans woont, en begon
terilond een gevaarlijk mededinger van F I T Z . J A M E S to
worden, die toenmaals verfcheidene zalen op de eerlle ver .
dieping van bet Palais Ro al bezette. Het gewone fpreek .
woord zegt : war nit bet hart komt, gnat ook weder tot bet
hart . B o R E L toonde, dot hergene nit den bulk komt we .
der tot den buik gnat ; want binnen korten tijd had hij then
zijner gasten, die hij op zijne buikfpraak onthaalde, zoo
wel gevuld, dot hij huizen in Parijs en landhuizen buiten
hetzelve koopen kon . Het publiek van zijn koffijhuis beftaat
uit den afval vsn dac der kolijhuizen des Aveugles en de la
Pai . Er zijn echter oolt dagen, waarop hij geheel gees
publiek beefs .
In bet Itoflijhuis des Paridtds, op de andere zijde van her
Palais Ro al, gnat bet boven alle andere her luidrnchtigfte
toe. Er doer zich 211e avouden een koor van vier hemmen
en een pedaalorgel hooren . Om war nit to rusten, moecen
de zangers, op een daarcoe ingerigt tooneel, kleine vaudevilles
fpelen. Dit alles , benevens een glas zeer goeden Franfchen
brandewijn, kan men voor den matigen prijs van vier foes ge .
nieten : men ziet dus, dot bet onmogelijk is, zijnen avond
ergens 1goedkooper door to brengen . Men houdt bier alles
voor geoorloofd, war niet regtflreeks ongeoorloofd is . Daarvan maken dan ook lieden van elken hand gebruik ; en bet
incognito, bier vooral van veel waarde, kan bier ook to gemakkelijker worden bewaard, door bet, bij dit allervreesfelijkst gewoel, niet ligt mogelijk is, iemand to herkennen of
weder to vinden . Men wil dus ook aldaar reeds meet dan
6~nen belangrijken haats :nan gezien hebben .
Dit zijn nu we[ niet alle, moor Loch de beroemdhe of
seest beruchre der koffijhuizen van bet Palais Ro al, en this
van geheel Parijs ; want aldaar is de verzamelplaats van alle
in . en uitlandfche waarnemers, gapers, dotnkoppen, enthu .
fasten en beurzenfnijders . En dear nu onder deze vijf titels
gevoegelijk wiles kan gerangfcbikt worden, war, behalve de
dieren, vijf zintuigen heeft, zoo volgt, dot ook deze koffij .
huizen nooit ledig zijn. Bovendien kunnen zij , die niet du
ton zijn, bier den goeden finaak (le bon ton) in bet Cafe des
Mille Colonnes in al deszelfs afdalingen, en den flechten Loon
in bet Cafe des Paridtls in al zijne opklimtningen leeren kenmen,
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nen, zelfs tot zoo verre, dat beide deze fchakeringen in bet
Cafe de Foi, als in cen gemeen middelpunt, zamenkomen,
waar echter niets to leeren is, dan zich zelven en anderen to
v erveleu .
(Het vervolg en Jlot hierna .)
HUIBREGT KORNELISZ . POOT
GESCHETST

UIT ZIJNI: DICHTWERKEN .
Eene Voorlezing in eenen Priendenkring .

T

(*)

en einde geen gevaar to loopen, h et mij zelven gebaande
bloemrijke pad at aanllonds to verwisfelen voor den dorren,
platgetreden' weg der eigenlijke Levensbefchrijving, die alhier, van wege het doorgaans eenparige en gewone van Karen gang, weinig opmerkelijks, niets onbekends alvast optevert ; zoo zij bet genoeg, ten aanzien der Afkomst en G boorteplaats van onzen Dichter, to herinneren , dat hij bet
levenslicht nanfchouwde to llbtswoude, een gehucht nahij de
flad Delft, op den 3otlen van Louwmaand des jaars 1689 .
jammer, intusfchen, dat er weinig meer van de Ouders de .
zes zeldzamen Vernufts , dan derzelver namen (t) , tot ons
fchijnt gekomen : alles Loch, hen betreffende, zou ons thans
hoogst welkom zijn ; immers
Men fchat de fcbijnfels naar de vlam,
De takken naar den flam.
Ten aanzien, echter, van derzelver deugd , komt ons to
Ilade de getuigenis van den ouderlievenden Zoon zelven, in
cen deftig Lied op zijnen eigen' Geboortedag :
Gij
(*) Op de voleindigde plaatfing dezer Bloemlezing nit
o T , in den vorm eener Levensbefchrijving gegoten, zal
onverwijid bet aangekondigde drietal onuitgegevene Dicht .
flukken van dezen beroemden Vaderlandfchen Zanger volgen .
Redact .
(t)KoRNELIS FOOT en KATHARINA GROENHEIDE .
Po
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Gij (God!) gaafc mij Orders, laag van namen,
Maar die 'k mij echter, om bun deugd
En vroomheid, bij geen' Vorst zou fchamen .
Voorts in een' Brief aan den Eerw .

K: W E S T E R 1. A E N :

En wilt gij weten, wie van allen
Zijn trouw mij meest bewijsc? zie dan mijn' Vader aan .
Die laat zijn liefde niet verfmallen
Te mijwaart , noch als koel mij ooit verlegen flaan .
o Grijze Man, wign ik mijn leven
to Hand, naasc de Oppermagt des liemels, fchuldig ben,
Wat zal mijn blijde kunst u geven
Voor uwe zorg en zucht, die ik waardeer en ken?
En eindelijk in een treffend Lijkdicht op zijue Moeder :
Mijn Moeder, heusch en braaf van card,
Was de eelfte Rouwgedichten waard .
Ochof mijn kunst haar ziel verbeeldde!
Hoe Ilierde zij tangs 'c pad der deugd
Mat' onbefproken' levenswandel !
Zij was getrouw van wourd en handel„
Ook in bet opgaan barer jeugd .
De Christen . Tempel kan getuigen,
Hoe vlijtig zij haar' Schepper zucht,
En zonder prijs de fchatten kocht ,
Waaruit de zielen voedfel zuigen .
Mijn Moeder Held den Ingen voet
Des braven Mans, die haar geleidde .
'c Genoegelijk gelaat van weide
En akker ftreelde 't flit gemoed .
Wat Vaders arbeidzame handen
Verworven door geflaege vlijt,
Daar 't land van gloende hitte fplijt,
Wanneer de zomerflralen bran den,
Of daar men melkc it 'c welig groen,
Hield zij to rade , en lies bet itrekken
Om hare kin ders op to trekken ,
En armen menfchen goed to doen .

o Vronw!
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o Vrouw! wel waardig, dat uw liefde
Het hart van zulk een' Man doorgriefde.
o Man ! wel waardig zulk een Vrouw .
Diep ook betreurde hij de waardige Vrouw, wie eene te.
ringziekte ten grave fleepte .
Dan, wij keeren tot de kindfche jaren van onzen P 0 O T
terug . - Eene verflandige opvoeding, eene tucht, door wij .
ze liefde geregeld, moat men van zulke Ouders wachten,
als die wel wisten, dat
Wre8 flraf verbittert hat gemoed .
Hoe hard de geefelflagen nijpen,
Een gramme rod maakt niemand goed .
Hoe beperkt ook de tijdelijke omflandigheden van P o o T'$
Ouders fchijnen, en
Hoewel hij van een lage en duistere afkomst was,
Was 't toch zoo fchamel niet, dat hij zich gansch moest fchamen,
maar kon zijn Vader hem doen ter fcbole gaau, waar hij
echter luttel fmaaks in vond
Toen nu mijn groote kop bet uit begon to dijgen,
Zond Vader, dag op dag, maar tot mijn hartewee,
Mij naar de Boerenfchool van 't Schipluisch ABC .
Hoe dikwijls dropen dan mijn tranen langs de wegen I
De Meester was niet kwaad, maar 't leeren flond mij tegen .
Als ik dat huis befchouw, (was is de mensch ook dom!)
Sluit mij bet hart nog toe, al weet ik niet waarom .
De Leeuw words this ontfleld door 'c kraaijen van de Hanen ;
De Aap vreest de Schildpad zoo . Welligt dat deze onleerzaamheid, die roen voorwaar nog
weinig den Man aankondigde, then wij thans dankbRar bewon.
deren, den Vader bewoog,
Hot fchoolgareel van zijnen hals to nemen .
Zoo moest hij dan al vroe den noesten Landbouw leeren,
Die alleroudfte Kunst, waarmed zij zich generen .
MENGELW . 1820 . NO . 13 .
T t
Hij
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Hij ging dan achter hen tangs akker, flat en wei,
Maar met een' kleinen lust. Want door veel melkens, veel verwelkens en veel bouwens
Vergaart men overvloed - van honger, meen ik , trouwens,
En fcheuren in den rok, en eelt aan voet en hand,
Doch ondertusfchen ook een overbot verfland .
Eindelijk, even als bet zaad, een' geruimen tijd in de a ar .
d e bedolven, zich, voor bet oog onmerkbaar, ontwikkelt,
om daarna door fnellen groci en milde vruchtbaarhcid to verbazen en to zegenen ; zoo ook brak de geest van onzen
r O O T weldra fchitterend door, die nu door eigene oefening
zijne gewezene medeleerlingen niet flechts op zijde flreefde,
maar fpoedig verre achter zich tier .
Toen kreeg zijn ijver wieken!
Zijnen vurigen geest fond lles tegen, war zijnen leer- en
weetlust wederflond ; vanhier waarfchijnlijk bet flraks betuigd
mishagen in den Landbouw, then hij daarna zoo hoogelijk
prees, zoo onnavolgelijk bezong. Muzijh eu Teekenkunst
fpreekwijze to bezigen) vrijbuitteia
(OM r o OT's geliefde
beurtelings om hem ; de Dichtkunsc overwon die beide ;
hij fchilderde nu voortaan met de pen, in flede van met bet
penfeel. Ilt mag u zijne naive befchrijving van de oefening
der Toonkunst niet onthouden :
De zoetheid der Muzijk had mij ras iugenonten .
Daar moest een Vedel zijn, een zijden lint daaraan ;
En ik begon in ' kort een' raren toon to ilaan .
Tier baarde fchier een' klank met flrijken, toetfen, grijpeo,
Alsof ge een roestig mes hoorde op een' d_rempel flijpen .
tie, zoo digt grenst die kunst aan de eedle Dichterij !
De Lierman en Poeec gaaa dikwijls zij aan'zij .
Eenvmisfljkentrdio,vlgens'uimHDch
ters getuigenis, in den beginne zijne Maze gehouden hebben ; men hoore:
Vervolgens kreeg ik lust tot Letterkunst en Rijmen,
En leerde, als met droog zand, de Verzen zawenlijmen .

War
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Wat misfelijker Geest of toen de Hel ontfloop,
En in bet hot gebouw van mijne herfens kroop 1
Geloof mij, Jonglingfchap ! de Dichtkunst • kin ook hindren . .Leert dezen fehoonen tred vrij aan uw brave kindren,
Zei de eerentfeste Kreeft, en kroop vast zijdeling.
Het Rijmen is een zoec en zot en zeldzaam ding .
Wilt gij een ilaaltje van t=ool's eerfte rijmelarij ? Hook
dan flechts dic vljftal regels :
Ben oude boor me : een moo, meisje was jong .
Hoe liefelijk dat er de koekoek zoug,
Al in den koelen Meie !
Schoon lief, tact ons fpanceren gaen
Maer tangs de groene weie .
Maar onbarmhartig fpotte ook onze jonge, Landman , zboa
dra zijne Zangnimf (dac ik mij eens zoo uitdrukke) der
kindschheid was ontwasien, met
De Kamerwerken van

't fijn Rederijkerdom,

aan welks op-en aanneming dezelveechtereenigzins verpligt was :
dan deze afkeer ; aan waning grenzende , was bet eigenaardig
gevoigvan de voortreffelijkheid der dichtwerken van den ddn, .
gen v o m D E 1L en H 0 o F T, beftadeerd door een' jongeling
van zijne geestdrift en gevoel . Gelijk een fijn bezintuigd ge .
vangene, door honger geperst, den ruwen kerkerkost met
onnatuurlijke graagte verflindt, dan nu op ddns, in vrijheid
gefteld , aan den keurigiten maaltijd met blijden zin zich mag
vergasten ; zoo moec ook onze P o 0 T to moede zijn ge .
weest, bij zijne eerfle bekendfchap met deze Adelaars, na
duslange der goede Rederijkeren bonte Vlindervlugt to hebben achtervolgd .
De blijken des vernufts der Vorften op Partial
Verwonnen mij geheel, die half verwonnen was .
'k Beminde Vondel's rijm ver boven Menno's preken .
ja
Der brave Dichtren naam en lof vervoerde mij
(Zie daar een ronde biecht) fchier tot afgoderij .
T
t 2
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Dan ,
Hoe magtig veel verfchilt vermeten van vermagen ! Ochof mijn trage vlugt die Zwanen volgen kon I
En ziet dear den fcherpilen prikkel voorzijnevlijt! Immers
Hij viel des avonds druk aan 't lezen ;
Men vond hem minst alleen, als hij alleen mogt wezen .
Hoe fleep de Jongling zijnen zin!
Hoe blaakte hij in 'c harte
Van ongeveinsde lettermin,
Die moeite en kommer tartte!
Zijn wijsheid wies, daar de olie fleet.
Zoo vliegt een Bij om honig uit
Op H bla, rijk van geur en kruid .
Tbans ook werd hij kiefcher en keuriger omtrent zijne
verzeu,:
Hij zong, en vijlde dan bij ontijd, war hij zbng .
Dit vijlen wilde hem ook niec alcijd even vaardig van de
band ;
Zoodat llij in de kleine naauwheid
Der dichten fomtijds maalde als in een Lab rinth.
Ook de gouden morgenuren maalcte hij zijnen weetlust
dienstbaar : Geef (roept deze ors ongeduldig toe)
Geef mij 's morgens vroeg een lamp en geestig boek i
Hoe bad ik in den oogst wel menigmaal om regen .
Opdat ik van bet werk, en bij mijn boeken kwaam'1
De Kunst was vbor de Winst mij zeker aangenaam .
De Kunst verhielp (alzoo) , wat aan Natuur ontbrak .
De uitgave van eenige Mengeldichten, op den ouderdom
van zeven en twintig jaren, was de vrucht van veeljarige oefening , en verwierf hem bewonderaars en vrienden onder lieden van rang en letteren, fommige van welke achting of
nieuws-
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nieltwsgierigheid bewoog , den begaafden Dichter in den dadelijken Landbouwer to gaau zien en bewonderen . Men wist
toch
hoe hij de eerfle was
Van al de Nederlandfche Boeren,
Die 't Zanggodinnendom belas ,
Dat bet zich bij den Ploeg liet voeren .
Een volgende druk verfcheen met gedichten en bijfchriften
van vermaarde tijdgenooten, als van een' DAVID VAN
H o o G S T RAT I: N en J O A N D E H A E s : eerstgemelde v ereer .
d e hem bovendien met eenen brief, in welken hij , na betui .
ging van hoogachting en vriendfchap, Gode voor hem om
zegen fmeekt, „ ten beste der Nederlandfche welfprekend .
„ heid, die om zulke voorltanders roept ."
Hoogen prijs itelde ooze Dichter op de befcherming, zij .
ner kunfte verleend
Gelukkig hij, wiens lettervlijt
Een trouw Befchermheer heeft verkregen!
Zijne meeste boeken (hoe nederig en dankbaar tevens erkent
hij dit!) waren
gulhartige gefchenken
De middlen leden fchaars, dat ik dien voorraad kocht .
Bovendien werd nu zijn gezelfchap zeer gezocht, en hem
aan de tafel der rijken veel eere en gunst bewezen :
Ik heb mij dikwijls in zien leiden
Ten disch, daar de Ovgrvloed den horen leeg op goot .
Zie daar, de Naneef mag 't wet weten ;
Men plaatfte mij in 't hoogst' der kamers menigmaal,
Alwaar, in vrolijkheid gezeten,
Om 't welzijn van Parnas gedacht werd met de fchaal,
Als dan Neptuin en Pan en Liber
En Ceres mij vernoegd en vrolijk lieten gaan,
Kwam Plutus haastig van den Iber
Nog met zijn Spaanfche goud, om mijne beurs to ladn .
T t 3
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Maar boven tafelvreugd en giften
Won ik - veel Vrienden aan, en hield ze waard en dier .
Thans ook wend hem bet Welgebaren Manfchap van Delf.
land opgedragen ; welken post hij vervolgens meermalenheeft
bekleed. De belemmering, door zijn beroep deeds zijner gee .
liefde oefeningen in den weg gefteld, de fijnere befchaving,
bet natuurlijk gevoig van ftraks gemelden omgang en ont .
heal, en waarfchijnlijk ook de opgedragen eerpost, maakten
hem wars en wendig van zijn landelijk bedrijf, en deden
hem zich met der woon to Delft nederzetten.
Daar fcheen een gulden vlies to halen!
Dan, belaas I
Verkeerd begeeren maakt ons dwaas .
Wat, en of P o o T aldaar , bebalve dicht- en letterarbeid ,
iets anders ter hand genomen hebbe, is mij diet gebleken ;_
op menschkundigen grond zoude ik ook fchier bet tegendeet
befluiten ; immers hetgene toen met onzen Dichter voorviel,
levert mij een treurig, doch flerkfprekend bewijs, bij zoo
vele, van bet heillooze des mangels aan gezette bezig .
held , inzonderheid in de vaag of in den bloei des le .
vens , inzonderheid misfchien bij eenen Dichter! Ach ! w aar.
o m toch gaan de ireffelijkfle gaven zoo vaalt gepaard met
losheid in beginfels en in zeden? Prille jeugd, vurige ver .
beelding, heftige driften, verkeerde opvoeding, gebrek aan
karakter en ondervinding , kwaad voorbeeld , dwaze eerzuchv;
valfche fchaamte, bekoring van nieuw zingenot, ongekende
of onvoorzicne verzoeking, dadelijke verleiding, - o ! wie telt,
wie berekent de menigte van ongezochte, van fchier onont .
wijkbare aanleidingeu, bet zoo gevaarlijketijdperkdef •d riften
gen ; aanleidingen, die niet zelden beflisfende waren voor's menfchen zedelijkheid gedurende zijn geheel overig !even ; aan.
leidingen tevens , die vandaar ons medelijden vorderen met
den gevalleneu broeder, ja om verfchooning pleiten voor den
medgezel onzer jeugd, die viel, terwiji wij flaande bleven .
Dat medelijden, die verfchooning, M . H ., roep ik thans in
voor onzen P a 0 T ; hij heeft die noodig, maar heeft er ook
voile aanfpraak op .

Vo or
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Voor eeue opregte biecht verdwijnt de ftraf der zonden .
Hoort flechcs 's mans eigene, ongevergde, openhartige

be.

lijdenis , en erkent met mij daarin den eerften flap van het

opregt

berouw!

Mij

'k Moet fchreijen, daar ik zing .
boeide 't gulzig zuipen .

Op zoo verrot een zaak fmeet ik mij zelven

weg.

o! '1t Schaam mij, dat ik 't zeg,
Min leven liep gevaar door natte kelderftuipen .
Wat was ik fomtijds dwaas!
Het dronken wijnhuis zelf keek nef r

oat zulk

geraas .

1k, ik ken 't kransbord vinden,

En t' mijnent krnik en kroes, hoe malend heengezet.
Die dingen trof ik net,
Ook als mij koude nacht en heete drank verblindden .
Dier ltocht ik, dwaler! 't lijden,
Dat volgt, wanneer men drinkc met maatloos onbefcheid .
1k fcheen in 't kwaad ce groeijen,
En dikwijls weken lang in razend nat geweekt .
Geen vest, door vijandszwaarden
Omfingeld, en alreede in bittren hongersnood,
Verlangde ooit bet naar brood,
Dan mijne keel naar vocbt . o Schardelijk ontaarden !
Ik gaf van beternis
Bij wijlen wel erns hoop ; doch liet bet danrbij rusten,
En volgde alwe€r Inijn luster . Dusdanig leefde ik thans, indien dit leven is,
En dit, dit was bet jammerlijlt gevolg van

,, zijn verward
geraken in gezelfchap van menfchen , meer gewoon bij den

•

„ drank to verroeven, dan met zaken van geleerdheid of

•

kunstoefeningen zich bezig to houden ."
Weldra, echter, cot inzigt gekomen van zijn onredelijk

zoowel als onzedelijk gedrag, bleef die overtuiging
genszi ouvrchtbar,marwedgevolgdvane werkdag

bij

hem

dig berouw ; berouw, hetwelk zijn vergrijp zeif nog verre
overtrof.
Tot 's middags, bij gelijkenis ,
Had ik geflapen op den akker .
T t 4
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Nn word fk met befchaamdheid wakker ,
En zic, dat bet zoo laat al is!
Hoort weder den boetvaardigen zelven :
Aartsgoedheid! berg dees ziel, in fl of en flijk gevonden,
En fchier daarin verfinoord, met wanhoop en verdriet .
Mijn hart bezwijkt van fchaamte, als 't uwe trouw bezier.
Alaar 'k bid U nu, o God ! om uw lankmoedighedeh,
Orn uws Gezalfdcn wil,
Oni uw vergiffenis, 't boetvaardig hart beloofd,
Beftraal met uwe gunst uws eedlen fchepfels hoofd!
Bet is toch uit met ons , als Gij uw hell ons weigert,
Eng
fireng de trappen op van uwe Vierfchaar feigert .
Genade, o Vader' dan ; genade, en nimmer regt!
Och, ware 't ook uw kind, dat bier zoo Vader zegt
Zoo diepgaande was bet befef van zijne fchuld, dat b etzel.
v e naauwelijks plautfe lief voor de hope op vergeving bij
den Outfermer.
'k Zal hopen tegen hoop op uw barmhartigheid .
„ Met heete tranen , dit weet ik," getuigc zijn-i evensbe.
fchrijver, , verfoeide en befchreide hij zijne vorige onbe .
„ zoutnenheid." Maar, gelijk
De grondiag is onnut, zoo 't bouwen fill blijfc ftaan,
zoo fcheen een edel wantrouwen van Aich zelven nu van
onzen Boeteling to vorderen eene gebeele losrukking van die
banden, welke hem van bet pad der deugd hadden afgetrok .
ken . Met waarlijk voorbeeldigen moed volvoerde hij dic
weigenomen befluit, verliet de Scad (Delft), getuige zijner
fchande, en wierp zich, na een jaar afzijns, met edele
fchaamte weder in de moederlijke armen der Natuur, wier
verlating hij reeds vroeger, en, zoo 'c fchijnt, v66r zijnen
mishap, had betreurd .
Wat plagt ik lustig op to zingen
In 't groen van mijn geboortebuurtl
Nu kwelleu mij bekommeringen,
En bezigheid, die eeuwig duurt .

Men
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Men fluit mij binuen poort en wallen .
Wat fla of mij 't vermaak ontzei
Van hoef en veld en bosch en flatten
En beemd en beek en klaverwei?
Niet, echter, tot her vaderlijk bedrijf, zoo 't fchijnt, te .
rugkeererde, gaf hij zich nu geheel over aan letcerbezighe .
den ,
En graafc en delft en fpic met fpaden van gedachten ;
zijne boeken waren hier zijn Cenig gezelfchap ; derzelver flichtende en leerzaam .vermakende verkeering, gepaard met eene
geregelde en eenvoudige leefwijze, deed hem eerlang de
verlorene zielerust wedervinden ; en nu floeg zijne tier weder
Godgewijde klanken ; nu zong hij,
Die liever flerven won, dan leven als voorheen,
Tot 's Hoogaen lof en glorie , hoe een Dier
De Menschlijkheid vcrkreeg .
Hij fchetfle, in reeds door ons outleende toonen s zijnen
fchier hopeloozen val .
Ten lessen zag de Hemel
Met mededoogendheid ziin onrein fchepfel aan .
Hij zag 't verlegen flaan .
Zijn Geest , die niets vergeet
Dan 's boeters wanbedrijf, kwam nedr . Zoo werd de Dronkaard nuchter .
En nu,
Nu is de Mensch behouden ;
Nn proeft en acht hij 't zoet der ftille matigheid .
Nu kan geen pen befchrijven,
Hoe groot de blijdfchap is, die in 't bedaard gemoed
Ge,voeld words en gevoed,
En ook voor eeuwig zal beklijven .
lk fpreek van geene vreugd,
Al to arm nit overdaad en ijdelheid geboren .
Neen! Die zou deze ftoren .
De ware Vrolijkhedn zijn Dochters van de Deugd .
T t 5
Voorts
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Voorts zeud ik thans geen woord

Naar boven, dat niet zacht en gunitig wordt bejegend,
En near den eisch gezegend .

Die God gehoorzaam is, words best van Hem verhoord .

Hoe
Zoo blijfc dan een opregt berouw Met ongezegend !
velen vielen met onzen Dichter ; maar hoe weinigen rigtedeti
zich op, en bleven flaande, zoo als hij ! Zijne ingetogene
leefwijze deed hem dan ook weldra de gunst herwinnen van
voormalige achtingwaardige Vrienden ; immers

Onwelkom kwam hij nooit, noch ging ooit ongezegend ;
welke gunst hij federt nooit wederom verbeurd, maar „ tot
„ op den dag van zijn overlijden ten voorbeeld van ingeto .
„ genheid en matigheid" geflrekt heeft ; zoo zelfs, „ dat
„ hij , om het misbruik voor to komen, ook het gebruik van
„ folnmige zaken achterliet."-Zoo flaafde onze Christelijke
Held door eigen voorbeeld zijne fpreuk :
Eeproefde Deugd is als

'c

gelouterd Goud .

(Het vervolg en hot hierna .)
ANTWOORD AAN DEN DEER H . W . C. A . VISSER OP ZIJNEN
BRIEF, GEPLAATST IN DE LETTEROEFENINGEN VOOR
JULJJ 1820, BLADZ . 48o-483 .

Weledele Heer!

A

lvorens to voldoen aan de uitnoodiging ter beantwoording
ewer bedenkingen , zij het mij vergund een enkel woord to

zeggen tot voorkoming, of wegneming, van een ongegrond
en geheel verkeerd denkbeeld, hetwelk uw brief ligtelijk ken .
de doen ontflaan ; dat ik, namelijk, zonder gevoel, voor de
groote opofferingen van P E S T A L o z z I, hem partijdig beoordeel en zijne verrigtingen bedil, ja dat ik als zijn befcharl .
diger optreed, daar niets mij meer treffen moet dan als aanklager of befchuldiger to verfchijnen van eenen man, voor
wien mijne eerbiedige hoogachting waarlijk niet minder is,
dan die van al degene, welke hem met zoo veel regt be-

Won-
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wonderen, en dien ik daarenboven , door eenen perf`oonlijken
omgang van eenige dagen , nog zoo hartelijk heb leeren be .
minnen . De herhaalde uitdrukkingen coch van achting, DIEPE
achting voor PEST A I. 0 z z I , in uwen brief vervat , fchijnen
to vooronderilellen, dat de fchrijver van bet fluk, tegen
hetwelk uwe bedenkingen gerigt zijn, niet dezelfde achting
voor den edelen Zwitfer voeden kan ; terwiji ik ondertusfchen hoogst gevoelig zoude zijn over den fchijn zelfs van
in eenigen deele to kort to komen in den eerbied en de hoog .
achting, welke alien, die in de veredeling van bet menfche .
Iijk getlacht eenig belang flellen, sail dien onvermoeiden verbeteraar van bet lager fchoolwezen, dien onbaatzuchtigen
menfchenvriend, zoo zeer verfchuldigd zijn . Neen waarlijk,
befchuldigen doe ik P E S T A L o Z Z I niet, ten ware dat woord
gelijkbeteekenend zij met van gevoelen ve :fchillen . Want ik
ontveins niet, dat die diepe eerhied en die hooge achting voor
den edelen fchrijver van Lienhard en Gertrud mij nimmer tot
eenen blinden bewonderaar maken zullen van elk voortbreng.
fel van zijnen geest, noch bewegen tot bet
. Eene vrijheid,
flasnemvalkgofsrtiezjnfchol
eene
onafhankelijkheid, immers, zeer befaanbaar met de hoogfIe
achting. Of kan men Diet de belangeloosheid, de onvermoei,
de werkzaamheid ten algemeenen beste, bet onophoudelijk
flreven naar liet ware en goede in PEST A L O Z Z I bewonderen en op hoogen prijs ftellen, zonder zich to kunnen vereenigen met de middelen , welke hij bezigt, of zijne refultaten als de eenig mogelijke to befchouwen? Eerbied en hoog .
achting, zoowel als befcheidene vrijmoedigheid, bezielden
mij beide evenze°r bij bet maken der weinige aanmerkingen
op bet Inflituut van PEST A L o Z Z I ; zij zullen ook chaps
mijne pen befluren in bet antwoorden op uwe bedenkingen .
De zinfnede uit mijne berigten , welke voornamelijk uwe
aandacht fchijnt gevestigd to hebben, bevat eeu tweeledig
gezegde . Het eerfle is : ,, Dat P E S T A L O Z Z I in -zij n Armengellicht de kinderen zorgvuldiger opvoedc dan FELL ENB E R G, en bun onderwijs niet inrigt naar den lland, waarin
zij geboren zijn ." Her ongegronde dier befchuldigingen , zoo
als gij zulks noemt, moet, naar uw gevoelen, blijken uit de
ontwikkeling van bet doel, hetwelk P E S T A L o Z z I zich,
met zijn Inf}ituut, voorfelt ; dat, namelijk, van opvoeders
en opvoederesfen van de kinderen der armen cc vormen.
Schoon
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Schoon ik nu toeflem, dot zulks her welbekende doel is van
P E S T A L o Z Z I, zoo blijf ik echter beweren, dot de kwee .
kelingen van bet Clind -geflichc to zorgvuldig opgevoed
worden ; dot is to zeggen : dot men hen met calen en weten .
fchappen bezig houdc, die den tijd wegnemen voor een gegronder onderwijs in dingen, welke meer onmiddellijk 'tot
bet volksonderwijs behooren ; en dot zij to vreemd blijven
van den arbeid en de bezigheden, welke landlieden, en voor •
al behoeftige landlieden, to verrigten hebben, dan dot zij in
4taac zouden zijn, om, met genoegzame kennis van zaken,
over dezelve to fpreken, en door eigen voorbeeld, zoowel
als door lesfeu, den gewenschten invloedop hunne leerlingen
; lets, waarvan FELL E N B E R G bet belong gevoeld
to makes
beefs , en w E H R L I bet nuttige met der daad toont. Of zal
dan de onderwijzer der a~men waarlljk in at die wetenfchap .
pen en talen'moeten onderwezen worden, welke de kweeke.
lingen van bet Clind -geflichc beoefenen? Blijkt bet niet
tit de verordeningen op het afnemen en afleggen der E amens
van degene, welke lager onderwijs begeeren to geven, dot
men zelfs in ons vaderland, alwaar de befchaving der lagere
iland'en zoo groove vorderingen gemaakt heeft, zulks onnoodig of zelfs nadeelig acht ; ik zeg flier voor de opvoeders
der armen, neen, maar ten laagfte voor den gemeenen, en
zelfs voor den fatfoenlijken en aanzienlijken burger. Bewijzen niet hetzelfde de kweekfcholen der Maatfchappij : Tot
Nut van 't 4lgemeen, en die, welke van hooger hand onder
ons zijn opgerigt ? Maar waarom longer flilgeflaan bij bet
onderzoek eener zaak, welke reeds zoo dikwijls en zoo veelzljdig behandeld is, en die gij ook niet bepaaldelijk tot de
1lo$e uwer bedenkingen gemaakt hebt , door gij coch de wij .
ze van opvoeding to Clind niet op zich zelve befchouwt,
noch zegt, in hoeverre u die gefcbikc toefchijnt, om bet
doel van dot geflicht to bereiken ; neen, bet is de vergelij .
king van hetzelve met bet Wehrli -geflicht, die gij als ge .
heel onbeftaanbaar verwerpt, beide geflichten als zoo ongelijkfoortig befehouwende, dat er zich tusfchen dezelve finder •
daad geene vergelilking laat maken . Doch zijn zij waarlijk
zoodanig? Naar Ivijne gedachten fpreekt dot zoo van zelf
niet als naar de uwe ; e'n dot zoude her niet, al now, ik aan,
dot F E L L E I BERG met zijn Wehrli - infliruut geen ander
doel had, dan betgene gij op bl . 481 in de verklaring mij .
ner

AAN H . W. C. A, VISSER .

62.1

ner woorden opgeeft, namelijk dat, van individus uit den
(land der armen zelven to vormen tot nuttige leden van dien
Jland, omdat de beide Inflituten, in mijn oog, ook dan nog
Immers
verfchillende punten van vergelijking aanbieden .
hebben reeds alle
olks. en kweekfcholen iets en wel veel
gelijkfoortigs ; en het onderfcheid tusfchen dezelve zal wet
meer in den vorm dan in de Itoffe van het onderwijs gelegen
2ijn, daar in beide flechts ,zoodanige kundigheden behooren
ingefcherpt ce worden , als het volksonderwijs moeten uitma .
ken, die in eene kweekfchool grondiger en uitvoeriger verel
fchen behandeld to worden dan in eene gewone volksfchool .
„ Der allgemeinfle Crund/atz," zegt een der grootfte op .
voedkundigen orzer eeuw, , der intellectuellen Bildung"
(der Seminaristen) „ fe : fiber alles was re kiinftig den Kin„ der des Folks lebren fallen, zuvorderst ihnen felbst deutliche
• and zufammenhiingende Begrif~e be zubringen , and fo fern es
• mechanifche Fertigkeiten fnd, ihnen zu deren Eimibung be.
„ hfillich zu fe n, folglich fe recht eigentlich fchulm/iszig u" .
„ ber diesz Alles zu belehren , dabe aber nfe zu weit uber
„ die Crdnzen jener es forderlichen Kenntnisfe and Fertigkei .
• ten hinauszugehen ." (*) Maar het ida e, van volksonderwijzers aan to kweeken, is aan het Wehrli .gefticht niet zoo
vreemd, als uw brief malks doet voorkomen . Wet is waar,
dat hetzelve niet onder de hoofdbedoelingen van FELL ENB E It G kan geteld worden ; waarom ik dat onderwerp ook
ililzwijgend ben voorbijgegaan, toen ik dezelve openlegde ;
doch lager heb ik daarvan gefproken, als van iets, „ op
• hetwelk F E L L E N B E R G bij de vestiging van dat gefticht
• gehoopt had, gelijk hij bet nog Reeds vuriglijk wenscht ."
Of nn F E L L E N BERG hierin al of niet naar wensch flage ,
en waaraan zijne teleurfielling in dezen toe to fchrijven zij,
doet hier niecs ter take : nit bet gezegde blijkt genoeg, dat
de bedoelingen van F E L L E N B E R G en P E S TA L O Z Z I geenszins zoo geheel uiteenloopen, dat alle vergelijking tusfchen
hunne Armeninrigtingen als geheel onmogelijk zoude to befcbou .
wen zijn . Is er in het Wehrli-gefticht niets, dat hetzelve
gefchikt maakc tot het aankweeken van volksonderwijzers,
zelfs
(*) N I
terrichts,

Crundfdtze der Erziehung and des Un .
Th . S . 599, 7te Auf1 .

E Nt E Y E R ,
2
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zelfs niet van onderwijzers en opvoeders van armen, zoo
begaat de Maatfchappo van Weldadigheid eenen grooren misflag, en zal zij zich ook in hare verwachting bedrogen vin .
den, daar zij baren kweekeling toevertrouwt aan een Infli .
tout, zoo ongefchikt ter bereiking van haar doel ; dat is,
denzelveu to vormen tot eenen onderwijzer des olks ; - .- en
laac zich in bet Wehrli .geflicht lets aanwijzen, waardoor bet
aan de wenfchen diet 1MZaatfchappij kan beantwoorden, dan
ook heb ik niet zoo geheel ongelijk gehad, met eene korte
en gedeeicelijlte vergelijking to wares tusfcben de beide on ..
derliavige geflichten .
IJ/at gangaat de befchuldiging , welke P E srT A L o z Z i aata
F E L L E N B E R G ZOUDE gedaan hebben , enz . Daar mijne geloofwaardigheid bier verdacht words voorgefteld, zal men
mij, hoop i1c, ten beste duiden, dat ik de oplosfing van
dit gedeelte uwer bedenkiugen terughoude, als ook mijne
aanmerkingen tegen de zoo onbepaalde en als boven alien
.wijfel verhevene uitfpraak , met welke gij die befluit .
Alleeulijk nog lets over uwe vergelijking van de bedoelingen Van FELLENBERG met die Van PESTALOZZI. Gij
noemt die van den laatf'en, onder anderen, wijdflrekkender
en hooger , dan die van den eerflen . Maar is dan bet doe!
van FELLENBERG zoo bekrompen en laag, wanneer hij
door zijn voorbeeld, als vermogend en aanzienlijk man, in .
drulc tracht to maken op de grooten der sarde ;wanerhij,
ben, die over anderen gezag voeren, en alzoo bekleed zijn
met bet vermogen om heilrijke inflellingen to maken of to
begunfligen, tot weldoen poogt op to wekken, en hun den
waren weg daartoe aanwijst ? Bepalen de bedoelingen van
FELLENBERG zich flechts tot individu's, zoo als bet in
uwen brief heet, wanneer hij op zulke individu's werkt, als
in mijn berigt genoemd warden, die, in vervolg van tijd,
eenen zoo grooten invloed hebben moeten op duizenden
bunner natuurgenooten , en alzoo de weldadige zaden van zedelijkheid, welke de opvoeding in hen legt, duizendvoudige
vruchten kunnen doen dragen? Waarin be(laan nu de wijdflrekkender en hoogere bedoelingen, die P E S T A L O z z i bij
zijn Armengeflicht leiden kunnen, daar bet toch ook flechts
individu's zijn, op welke hij onmiddellijk werken kan? Zeg
niet, dat ik de zaken verwar, en bet doel van bet hooger
Inflicuut fiel in de pleats van dat van bet Weh li .gefcicht ;
bet
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bet laat(te loch is even zoo noodzakelijk tot de bereiking
van dac doel als bet cerise ; bet is eerie fchakel in de keten
der middelen, die tot betzelve gebezigd moeten worden ; en
alzoo moec het- algemeene doe! der Hofivijlfche flichtingen,
bij de beoordeeling van bet Lhehrli - gellicht, geenszins uic
bet oog verloren worden .
1-liermede meen ik u genoegzaam in ftaat gefteld to hebben
om to beoordeelen, in hoeverre er nog verfchil van gevoelen
eusfchen u en mij blijft beflaau .
lit heb de eer mij wederkeerig met opregte achting to
onderfchrijven ,
Weledele Heer!

i1 September, i8 o .

Uwweled . dienstv . Dieuaar
P . DE RAADT .
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leder, die cen' tijd Lang een fcbilderfluk heeft befchouwd,
zal bevinden, dat bij meer en meet gemeenzaam words met
de voorftelling van den fchilder. Bij bet eerlte aanfchouwen
zal hij zich dikwerf gefcholct gevoelen ; want des fchilders
uitdrukking der Natuur dunkt hens onwaar, onvolkomen of
willekeurig to zijn . Maar wauneer voor bet overige in bet
voorwerp zelf niets aanf'ootelijks ligt, zoo worden wij
weldra met zijne gebreken verzoend ; wij verplaatfen ons zoo
geheel in den geest van den kunitenaar, dat wij gelooven in
to zien, dat hij de Natuur niet anders kon befchouwen en
nabootfen , dan hij gedaan heeft . Dit is eene zeer gunflige
eigenfchap van het oog ; zij zal niet nalaten ons aan to trckken to b eij n, wan e r onze g est flechts da rhij wer m
zaam is, en de kunfienaar zijn fink niet achteloos heeft bebandeld, of geene grove fouten daarjn begaan heeft . Ilij,
die zich aldus in den geest van eenen anderen verplaacfen
kan, zal fpoedig fmank vinden in fchilderijen nit aile tijden,
in allerlei manieren bewerkt, en van de tegenftrijdigfte behandeling . flet zal hem zelfs niet moeijelijk vallen, den
leerling en den meester aan het eigenaardige bunner voordrabs -- waarom zon men deze uitdrukking niet zoowel van
de
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de beeldende kunst, als van de redekunst en de muzijk ge .
bruiken? - to onderkennen . Maar heeft hij dan nu ook
een joist oordeel geveld? En welke is de maatfaf, waarnaar
hij dat afgemeten heeft? Deze is alleen to vinden in bet san .
fchouwen der Natuur . Immers de werking van bet licht en
de kleuren, van de hprdheid en zachtheid der omtrekken,
van bet voile of fchrale der gedaanten verfchijnc daar wel in
de hoogile verfcheidenheid, maar nooit willekeurig ; altijd
21s noodzakelijk, en op natuurkundige gronden berustende .
flet oog moet dus ten laatfte too verre komen, dat bet lea
der tooneel der Natuur even zoo befchouwt, alsof bet reeds
op bet paneel gefchiiderd ware ; en bet moet in bet oogenblik der waarneming zich de afwisfeling van kleuren, tinten
en fchaduwen, de harinonie van bet geheel, en de verfcheidenheid der gedaanten en barer perfpective vertooning, dui .
delijk vertegenwoordigen . Daarin beflaat bet geoefende oog
van den kunfenaar, hetwelk echter ook ieder ander mensch
kan bezitten en verkrijgen , al is her, dat hij de w!rktuige .
lijke kunst van bet teekenen niet bezitte . Zulk een geoefend
oog, nu, kan alleen beoordeelen, waar de kunfenaar overdreven geweest, of beneden de Natuur gebleveh zij ; wie van
velen bet best gefchilderd hebbe : maar ook dit alleen zal bet
voikomen genot hebben van die getrouwe voorfelling der
Natuur, welke een voortreflelijk meester op zijn paneel heeft
vertoond .
„ Toen ik," fchrijfc G o T N E in zijn dagboek, uit Venetie,
• over de Lagunen voer, en van den rand des gondels zag,
„ hoe zich bet beeld der ligtzwevende, bontgekleede en roei .
„ jende gondeliers op de heldergroene vlakte en tegen de
„ donkerblaauwe lucht teekende ; toen bad ik bet beste, hel» derfe beeld der venetiaanfche fchole voor mij . De zonnefchijn
verhief de plaatfelijke kleuren tot eene blinkende hoogte,
„ en zelfs de fchaduwzijden waren zoo helder, dat zij elders
„ wel voor lichte partijen konden dienen . Hetzelfde gold
• ook van de wedrkaatfing des zeegroenen waters . Alles was
„ zoo helder in bet heldere gekleurd , dat er fchuimende gol• ven of blikfemfralen noodig waren, om uitfekende licht .
• jes, even als de tittels op de i, to plaatfen . - T I T I A A t
„ en PAUL V E R 0 N E Z E hebben deze helderheid in den
„ hoogfen graad uicgedrukt, en waar men dezelve in hunne
„ fluk .
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~, tlikken niet vindt , dai3r is bet beeld of mislukt , of het is
„ bijgeholpen ."
Wgnneer men fommige dezet uitwerkfelen van de Natuur
niet kent, loopt men ligtelijk gevaar, eenen kunflenaar onregt to doen . De blaauwe hemel b, v . der Iraliaanfche
landfchappen dunkt ons, die in noordelijker flreken wonen,
to donker. Hij , die nooit de zon boven de oppervlakte der
zee heeft zien opgaan, zal de zeeflukken van V E R NET to
violetkleurig vinden ; die matroos, daarentegen , vond ze
juist, die , door de menigte heendringende, otn V E R N E T's
fchilderij van de haven van Marfeille to zien, uitriep : Heb
fk daarvoor zoo veil ,noeile gedaan >? Ik had wel aan de ha.*
ven kunren blijven ; want het is alles net hetzelfde .
OVER DE 0ICPEILIDAARMEID DER SCHEPPING .
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Befchrijving der flreken om de
Noordpool .)

e kleur van bet zeewater loopt om[treeks Groenlaud van
bet ultramarijnblaauwe tot in bet olijfgroene . In bet groene
water vindc de Walvisch voornamelijk zijn voedfel ; want de .
ze kleur wordt veroorzaakc door diertjes uit bet gellacht det
Meduza's, die nu eeus haarvormigvan gedaante zijn, en zfcli
dan weder als kleine halfdoorzigtige balletjes vertooneu , ter
grootte van 3s tot o duim in middellijn.
Hec aantal dezer diertjes is in bet olijfgroene zeewater voifirekt ontelbaar . In hen' kubiek-duim van dat water warm
er 64 aanwezig ; naar welken maatflaf er 110,592 in Gn ku
biek-voet,, en 23,887,872 in een' kubiek-vadem aanwezig
zijn ; hetwelk voor het kubiek van wine Engelfche mijl oni .
trent 23,888000,000,000,000, of 23 duizend 888 billioenen,
geeft. In de flreek, waar deze diertjes aangetrofen werden,
namelijk tusfchen 74 en 8o graden noorderbreedte, was de
zee omtrent eene mijl diep . Of zij echter tot in deze d iep.
t o toe, en wel in die hoeveelheid, daarmede aangevuld zij,
kan niet wel beflist worden . A•a ngenomen dus, dat zij zich
4lechts tot op 250 vademen diepte uitflrekken, zoo kan metr
fleilen, dat de bovengenoetude ontzectende menigte dieren
van deze foort in de uitgeftrektheid van twee mijlen in bet
vierkant aan to treffen is .
119ENGELw . 1 8 ^_0. No . 13 ..
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Om zich nu een to klaarder en levendiger denkbeeld van
de ware grootte van dit getal to vormen, zal bet dienflig
zijn na to gaan, hoe vele menfchen er wel zouden vereischt
worden, om zulk cone menigte van voorwerpen to tellen, en
hoe veel tijds zij hieraan zouden moeten befleden . Men flel .
le, dat ddn meu§ch in 7 dagen een millioen tellen kan . Er
zouden dus 8o,oco menfchen vereischt worden, die, volgens de gewone jaartelling, van bet begin der wereld tot na
toe hadden moeten tellen, om bet opgegevene getal to ver .
krijgen
Welk een verisazingwekkend denkbeeld geeft ons dit van
de onmetelijkheid der fchepping, en v an
. d e weldadigheid der
Goddeliike liefde, die in eene flreek, zoo ver van alle men .
fchelijke woningen verwljderd, zulk eene volheid van leven
heeft uitgeflorc ! Wanneer echter bet aantal dezer fchepfelen
in de uitgeflrektheid van twee mijlen in bet rond reeds zoo
verbazend groot is, hoe hoog moet dan wel bet getal flijgen
van hen, die vereischt worden, om eene zee van 20 tot 30
mijlen in bet vierkant daarmede to kleuren?!
GEORGE

I.

B ij de belegering der kleine vesting

trof een'
jongen Scheepsluitenant bet ongeluk, beide beenen door
eenen kectingkogel to verliezen . In dozen elleodigen en
hulpeloozen toefland werd hij naar Engeland teruggezonden,
en aan de Admiraliteit berigt van zijne bewezene dapperheid
en ongeluk gegeven ; doch desniettegenflaande werd hem niet
meer dan halve foldij toegelegd . De Majoor M A N s o N, die
zich bet lot van dezen ongelukkigen aantrok, nam hem op
eenen Galadag mode naar bet Hof, alwaar hij hem in de
voorkamer plaatfle, en door twee zijner kameraden liet on .
derfleunen . Toen de Koning zich naar de Audientiezaal be .
gaf, fprak de Luitenaut hem aldus aan : „Sire! gij ziet hier
„ een' man, die zijne knie niet voor u buigt ; hij heeft ze
„ beide in uwen dienst verloren ." De Koning, niet minder
getroffen door doze aanfpraak, dan door den ellendigen flaat
van den perfoon, welken hij voor zich zag, flond flil, en
, roeg, wat men vror hem gedaan had . „ Halve foldij,"
antwojrdde de Luicenant, „ op uwer Majesceits bevel ." -0, Foci!
%
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,, Foei l foei I" zeide de Boning,

bet ho6fd fehuddende,
u
." De
„ laac
op bet eerfte Lever weder bij mlj vinden
Luicenant bleef niet in gebreke om daarop to verfchijnen,
en ontving, nit handen van den Koning zelven, een gefchenk
van $oo pond ilerling, en een jaarlijksch inkomen van 200
pond gedurende zijn seven .

NET GE BED.
Een arm, doch tevrns zeer godvruchtig foldaat, in eene
der provincien van Engeland, was gewoon, 'smorgens en 's
nvonds, in Gods vrije, heerlijke natuur, achter een digs
boschje alleen to gaan bidden, om in deze eenzaatnheid de
fpotternij zijner kameraden to ontgaan . Twee foldaten van
een ander Regemenc waren , om eene kleinigheid , in hevigen
twist geraakt, en befloten, nog dien eigen' avond, door hoc
bleed en den dood van U-n' hnnner, deze zoogenaamde be .
lcediging of to wasfchen . Blakende van woede, flaan zij
reeds , in dat zeifde boschje, op eenigen afftand van de find
gelegen, met den degen in de vuist gereed, toen zij , niet
verre van hen af, iemand booren fpreken . Zij aarzelen,
luisteren , en komen zachtkens naderbij . Daar hooren z i. d e
vol ;erde woorden van den uog fleeds voortbiddeuden , rmen
foldaat : „ Geef, eeuwie,e Vader! dat min hart altijd vrj mo„ go bliiven van alle wreedheid en wraaklust jegens and .ren ;
• dat iit in tegendeel fleeds meer gclijk worde aan Hem,
„ dien G :j tot heil van zondaren gezonden hebt, die, als Hij
• gefcholden werd, niet weder 1'chold, maar hen zegende,
• die Hem vloekten ." . . . . Door dit uic het hart opt . e!lende gebed van dien man wordt de bloeddorflige woede der
beide foldaten opedns verwonnen en bun hart verteederd .
Zij gaan langzaam terug, vallen elkander, diep getroffen, in
de armen, en deze avond had ben ouaffcheidelijke vrienden
gemaakt .

LETTRES DE CACHET .
J oen de Graaf D E L 0 U V O G A I S wegns flkige
zegde gevangen genomen en naar de Citadel
V v
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voerd werd , vroeg hij aan den Officier van Policie, die heti
bet bevel tot zijne gevangenneming bekend maakte, waar de
Koning zich be ond, ,, Hij was gisceren," zeide deze, ,, to
„ St. Hubert op de jagt ; hij fchoot op drie herten, die hij
„ echter mister' - , Waarom t' hernam de Graaf, ,, heeft
,, hij dan geene lettres de cachet tegen hen uitgegeven ; dan
~ . had hU ze zeker niet gemist ."
M 0 Z E

S.

(*)

(II Boek van Mozes, Hoofdfiuk II.)
Jochdbed had haar' dierbren zoon
Drie maanden dan bewaard,
Met onbezweken trouw en moed
Bet leven van haar telg behoed
En voor den moord gefpaard.
Ja, 't wreed bevel van Pharao
Gold ook haar huwlijkspand,
Gold ook haar' dierbren zuigeling,
Waar zij met hart en ziel san king,
Met onverbreekbren band .
En zag Al een' Eg ptenaar
Omtrent haar woning flaan,
Dan, met den doodsangst op 't gelaat,
Terwiji bet moederharte flaat ,
Greep felle fchrik haar aan .
En fchreide foms bet teeder wicht
Op luiden kindertoon,
Dan dacht de radelooze vrouw,
Dat hem die kreet verraden zou,
En beefde voor haar' zoon.
Of
('') Als voorloopige proeve van een bundeltje gewi/de
van denzelfden Dichter, dat eerstdaags bet lieht zal
:lien .
.P .z/j

M Of

E S.

037

Of lag de lieve zuigeling
Te fluimren op haar' fehoot,
Dan zag Jochdbed, in den droom,
Haar telgje zinken in den ftroom,
En worftlen met den dood .
Drie maanden vloden zoo daarheen
In foltrende angst en fbhrik ;
't Gevaar werd grooter elken dag,
Dien ze aan de kim verrijzen zag,
Ja fchier elk oogenblik .
„ God! als 't verraad mij fnood befpiedt,
„ En, woedende en ontzind,
„ Mijn' lievling aan dit hart ontfcheurt,
„ En, naar den boord des Nijis gefleurd,
,, Hij char zijn grafp1aats vindt!"
Zoo denkt Jochdbed duizendwerf,
En voedt haar boezemfmart ;
De nachten flijt zij in geklag,
En angstvol jaagt haar, elken dag,
Het krimpend moederhart .
Maar nergens vindt zij rust of duur ;
Niets, dat de droeve troost :
Waar zij hare oogen keert of wendt,
Aanfchouwt zij jammer en ellend'
En ouders zonder kroost ;
Aanfchouwt zij ouders zonder kroost,
Wien 't hart zoo deerlijksbloedt ;
Aanfchouwt zij menig teeder wicht,
Beroofd van 't dierbaar levenslicht,
En dobbrende in den vloed .
Ook haar tre€c eens dat ijslijk lot,
Waar 't moederhart voor beeft
En ach! wat bast der droeve vrouw
Hare onbezweken moedertronw,
Wanueer haar telgje fneeft?
V
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Maar ziet zij nergens uitkomst meer,
Noch redding in den nood,
En ftijgt weidra 't gevaar ten top,
Jochdbed geeft den moed niet op ;
Zij weet, Gods magt is groot .
En zie! daar giimt eon flraal van hoop
Op haar zoo donker pad ;
En, eer baar lievling zal vergaan,
Wil zij een hagt;hlljk feit beI}aan,
Ter redding van haar' fcbat.
„ o God van Jacob! zie, in gunst,
" Genadig, van omboog,
En maak aan mij uw goedheid groot,
„ En red mijn telgje van den dood,
,, En zegen, wat ik poog ;"
Zoo fmeekt Jochdbed, bouwc op God,
Befluit, en aarzelt niet,
En vlecht, voor haar onfchatbaar wicht ,
(De Iiefde maakt haar d'arbeid ligt)
Eeu kleine kist van riet .
Zij fchikt de zachte biezen zaam,
En voegt ze naar 't beflek,
En rept de trouwe moederhand ,
En flrijkt zorgvuldig naad en leant
Met klevend lijm en pek .
En nu, haar' zuigling opgevat,
Kust zij hem duizend keer,
En prest hem aan bet moederhart,
Vervuld met hoop en vrees en fmart,
En -- legt er hem in nedr ;
En treedt near d'oever van den Niji,
Waar haar geen oog befpiedt ,
En kiest een veilig plekjen uit ,
En 't kistje, dat haar' fcbat befluit,
Zec zij in 'c oeverriec ;

En
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En flelt haar dochter op de wacht,
Wat lot haar kind genaakt ;
En flelt de kleine Mirjam daar ;
En 't kindje words, in 'c bangst gevaar,
Met zustertrouw bewaakc .
jochdbed fmeekt, terwiji zij gaat,
Op diepbewogen' coon
„ o God van Jacob! help en red!
„ Verhoor bet moederlijk gebed!
» Beboed mijn' dierbren zooni"
En zie! daar naakt de rijksprinfes
iVet vorftelijken floet,
En wascht zich in het helder nat,
Dat om haar blanke leden fpat,
En baadt zich in den vloed .
Maar, daar ze in 't kabblend water plast,
En fpartelt in den vliet,
En duikt en rijst en keert en wendt,
Daar ziet de koningstelg, in 'c end',
Het kistje in 't oeverriet .
En ziel men vindt een teeder wicht,
Een jongsken, gaadloos fchoon ;
Maar traantjes dekken 't lief gezigt
Van 't poezel en aanvallig wicht,
En 't fchreic op droeven coon.
En deernis treft bet wacht gemoed
Der eedle koningstelg .
„ 'k Ver(la uw droef en bang geween,
„ En duld niet, knechtsken der Hebredn,
,, Dat n de vloed verzwelg'!"
Zoo fpreekt zij ; wijl reeds Mirjam naakt
En haar eerbiedig groet,
En zegt : „ lk bhed mijn' dienst a aan .
Zal ik een voediler zoeken gaan ,
„ Die u bet iongsken voed'??„
En
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En Pharo's telg beveelt bet haar,
En daar fnelt Mirjam voort ;
Ln zie ! Jochebed ijit en komt ,
En itaat als door de vreugd veritomd,
Bij 't geen zij ziet en hoort .
En Pharo's dochter biedt bet kind
Der dankbre voedler aan ;
En ziel Jochebed's zieleCmart
Verdwijnt, nt<'t zalig moederhart
Wear voot haar teig mag flaan .
En boor! daar zegt de rijksprinfet :
„ Dat vrij uw zorg verdwijn',
• o Voed(ter! 'k heb dic kind behoed ;
• 1k zelve, ik toog hem uit den vloed ;
„ Zijn naam zal Mozes zijn ."
Jochebed knielt, naar huis gekeerd,
Ter seder in 't gebed
„ o God van Jacob I U Zij de eer!
,, Gij fchonkt mijn' Reveling mij wear ;
,, Gij hebt mijn kind gered ."
Zoo wankt de Algoedheid to alien tijd ;
Zij wenkc, en 't lijden zwicht .
Gods raad is wijg, zijn daden groot ;
Hij fchept bet leven nit den dood s
En uit bet duister licht .
1820.

W . H: WAaNSINCIt, nSZ .

MENG ELIWE RK .
$AN DESIDERIUS

ERASDIUS

TE

REGT DE EERSTE EN

GROOTSTE }IERVORMER DER CHRISTELIJKE KERK
GENOEMD WORDEN ?

Vnze Lezers weten, dat de Hoogleetaar A . IJI+rlj,
in zijne Beknopte Gefchiedenis van de Hervorming der
Ehristclijke Kerk in de zestier:de Eeuw, den bovenlaan.
den naam aan E R A S TAI U s gegeven, en beweerd heeft,
dat hem die toekwam . Dit werd, in bet eerfte Iluk
dezer Letteroefeningen van 1817, op bladz . 631 env .,
door den Recenfent van die Gefchiedenis, wederfpro .
ken . De Hoogleeraar belireed die wederfpraak, in zij •
ne Leerrede, ter gedachtenis van de groote verdienflen
der Nederlandfhe Paderen, betrekkelijk het sverk der
Kerkhervorming, van welke Leerrede verllag werd ge .

daan in dit Maandwerk, in 1818, in bet eerfle ftuk, op
bladz . 520 env. ; en de Recenfent der Gefchiedenis
bragt daartegen weeer bet zijne in, in hetzelfde fluk
deszelfden jaargangs, op bladz . 719 env . De Prefesfor heeft den twist hierover voortgezet, en bet door
hem beweerde op nieuws, in bet breede, pogen to fla .
ven, in de voorloopige Aan nerkingen van de Gefchiede-j
vis der Nederlandjehe Hervormde Kerk , door zijn
Hoogeerw . en den Eerw . Heer 1. J . D E R M O U T uitgegeven , op bladz. 17-33, en in eenige aanmerkingcn
op dat gedeelte des werks, op bladz . 6 env. Recen .
fent nu , at het door zijn Hoogeerw . gefchrevene gele .
zen en oplettend overwogen hebbende, maar daardoor
Diet overtuigd, in tegendeel meer en meer in ziin ftrij .
dig gevoelen bevestigd , komt daarover ook nogwaall
den Lezer, die hierin belang flelt, onderhouden . Hij
vangt aan met to herhalen , dat hii het met den Hoogleeraar volkomen daarin eens is, dat zich'niemand met
E R A S M U S gelijke verdienilen verworven heeft, ota .
X
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trent bet bevorderen van algcrn ene le .ter- en biizonde .
re Biibel kennis, bet verl'preiden van verlichte begrip •
pen in bet vak der Godgeleerdheid, bet tentoontlelten
van de domheid, bet bijgeloof en de flechtheid der
meeste Geestelijken van zijnen tijd, bet aanwijzen van
eene groote menigte van ongerijmdheden en onbetamelijkheden, in de Roomiche Kerk toen plaats hebbende,
en, met eln woord, omtrent alles , waardoor heteigenlijk Hervoruiingswerk voorgegaan, en ten krachtigRe is bevorderd geworden . Alleen kan hij, ook in dit
opzigt, den Hoogleeraar en arideren daarin niet navol .
gen, dat hij , na met hen erkend to hebben, dat E R A si u s , in al bet opgenoemde , vele, hoewel min verdientlelijke en min algemeen nuttige, voorgangers en
tijdgenooten gehad heeft , zich zelven tegerafpreke, door
to beweren, dat EENIGLIJK V N HEM alle licht is nit .
gegaan. Doch wijders ilemt Recenfent ook gereedeli ;k
in al de loffpraken, waarmede de verliehte, onpartijdige en geleerde wereld E R A S M U s a1ti d eenftemmig
vereerd heeft, als den uit[lekendttenLetterkenner, den,
grootiten Theologant, den algemeen(ten bevorderaar
van Godsdientlige wetenfchap enz . van zijnen tied, die,
fchoon deze of gene hem , in doze of gene bijzonder .
heid, op ziide gezet mogt kunneti warden, toch nie .
mand zich gelijk gebad heeft in de vereeniging van zoo
vele groote talenten, als hij bezeten, en nog minder in
zoo veel nuttigen arbeid, als hij verrigt heeft . Einde .
lijk Recenfent aarzelt geen oogenblik , om E R A S M U S
to erkennen voor den groot(ten en uitgebreidtten verbeteraar en HERVORMER van ongerijmde en bligeloovige
begrippen, eer de hervorming der Kerk zelve ondernomen werd ; maar, in wefrwil van dit alles, ontkent
hij , dat , daar E P,,&A s m u s in die hervorming der Kerkzelve niet de mintte hand gehad, maar ze tegengewerkt
heeft, hem de titel van EERSTEN EN GROOTSTEN HERVORMER derzelve toekomt ; en hij is wAl verzekerd ,
dat, zoo hem die titel bij zijn leven gegeven ware, nie .
mand ijveriger, dan hij zelf, geweest zou zijn, om
den .

DE EERSTE EN GR00TSTE HERVORMER GENOEMD .

643

denzelven, als laster, in plaats van lof, van zich to
weren. Recenfent heeft de redenen van deze zijne ontkenning en bewering voorheen in het breede ontwik .
keld . Men kan ze, in de boven aangehaalde plaatfen
uit de Letteroefeningen van 1817 en i8i8, vinden . Hij
wil ze hier to minder herhalen, omdat, gelijk hii ze ook
voor onwederlegbaar houdt , de Hoogleeraar ze niet beitreden, maar alleen zijn eigen ftrijdig beweerde op
nieuws voorgedragen en nader aangedrongen, en getracht heeft, hetzelve met ettelijke arttoriteiten, die
hem ongelukkighk niets helpen kunnen, to bevestigen.
Alleen moge dan nn ook het vo)gende tot nadere bevel •
tiging, zoo men die noodig acht, van Recenfents be .
weerde dienen . - Vat verftaat men, in algemeenen
zin , door hervormde Kerk ? Wat anders , dan die
Christelijlke Kerk , welke, afgezonderd en in tegenftel .
ling van de Roomfche, beflaat, en anders Protestant.
Jche Kerk geheeten words ? Wat anders, dan die Kerk,
welke in de zestiende ecuw, tegen E R A S n1 u s wil,
verlangen en wensch , Karen oorfprong nam uit die
vereeniging der leden van de RRoomfche Kerk, welke,
omdat zij in dezelve to vergeefs hervorming zochten
van bet verkeerde en aanflootelijke, dat daarin plaats
had, zich van die Kerk afzonderden en tot d 6n lig.
chaam vormden , waarin zij de verlangde hervorming
tot (land bragten ? - En wie was nu de eerfle en
groote man, die deze vereeniging bewerkte? Wie was
hij, die allereerst de hervormingsgezinden uitnoodigde
en opriep, om de bedorvene en onverbeterlijke Kerk to
verlaten, en de gezuiverde to helpen ftichten? Wie
flelde zich aan bun hoofd? Wie was bet, om wien zij
zich fchaarden, die bet plan der nicuwe ftichting ont .
wierp, zich, om ze to vestigen, aan de uiterile gevaren blootftelde, zich daarom eindelooze onrust en
moeite getroostte, en er eindelijk, in weerwil van alle
tegenkanting, gelukkigli ;k in flaagde, en chardoor den
titel van EERSTEN HERVORMER DER KERK, bij uitflui.
ting, verdiiende ? -- Het was L U T H E R , de EENIGI
X X 2
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wien weldra andere verdien11elijke mannen
gevolgd zijn, die mede een aantal Christenen uit de
dienstbaarheid aan Rome tot vrijheid g .roepen, lien,
in de Protestantfche Kerk, tot afzonderlijk zelfbeflaan
vereenigd, en zich daardoor mede den naam van HERVORMERS waardi,g gemaakt hebben . Kan nu E R A SM u s ook op lien naam --wat vragen wij ? kan hij, boVen LUTHER , op den titel van EERSTEN EN GROOTSTEN HERVORMER en Stichter der Hervormde of Protestantfche Kerk aanfpraak maken? Hij, die derzelver
ftichting openlijk afkeurde en ze tegenwerkte ? die niet
wilde, dat then zich daartoe afzonderde'2 die wilde,
dat men in de gemeenfchap der Roomfche Kerk, welker
leemten hij meer dan iemand kende en aangewezen had,
blijven zou, gelijk hij er zelf, tot zijnen dood toe, in
gebleven is, en dat men daarin, zonder einde, to vergeefs de hervorming verbeiden zou, die, blijkens de
bepalingen van bet Concilie van Trente, nooit komen kon, en tot heden niet gekomen is?
Recenfent blijft er neen toe zeggen ; en , fchoon de Profesfor misfchien zesmalen zijn tegenflrijdig vertrouwen
verklaard heeft, hij gelooft niet, dat eenig onpartijdig
geletterde, die aan denige
te en ware flichters der her .
vormde Kerk hunnen roem niet betwisten wil, ja zeggen zal . En wat zou bet nu zijn Hoogeerw . bates, at
had hij, buiten alle mogelijke tegenfpraak, doen zien,
dat honderd andere Geleerden even hetzelfde gezegd hadden als hij, indien bet in zich zelf valsch is? Het zou
alleen bewijzen, dat hij niet alleen gedwaald had, noch
alleen 6mtrent L U T H E R onregtvaardig geweest was .
Maar hebben nu inderdaad al die Geleerden,waarop hij
zich, met zoo vele verzekering, dat zij met hem over .
eenilemmen,beroepen heeft, waarlijk hetzelfde gezegd,
hetzelfde beweerd, als hij? Hebben zij met hem gezegd, dat E R A S M U S de eer/le en groot/le Hervormer
der Kerk geweest is ? Het is er zoo verre af, dat hij er
NIET L'] N ' EENIGEN heeft bijgebragt, die dat gezegd
heeft . - Zoo niet alien, zeer zeker de meesten, hebben ,
L U T H E R,
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ben, in goeden zin, kunnen fchrijven, hetgene zij gefchreven hebben, zonder bet met den Profesfor wins
to zijn ; en Recenfent zou her hun, in weerwil van al
zijn verfchil met zijn F-loo 2eerw . , kunnen nafchrijven .
Van fommige, en wel de voornaamfle, is het bovendien zelfs blijkbaar, dat zij geheel lets anders hebben
willen zeggen, dan de Profesfor uit hunne woorden getrokken heeft . --- Voorts is Been Schriiver, to allen
tijde, zoo op zijne hoede, en zoo oplettend op zijne
wooorden en uitdrukkingen, dat het hem nooit gebeure, dat hij, zich over het een of antler, waarover tot
hier toe geen gefchil was, uitlatende, zich bet een of
ander gezegde hat ontflippen, hetwelk, als men op de
letter drukken wil, niet volkomen juist is ; en niemand, die edelmoedig, en wien het alleen om waarheid
to doen is, zal het hens gezegde, met hand en Land,
gelijk men fpreekt, vasthouden, of bet herhalen willen, wanneer hij, na bet ontf'aan van gefchil, overreed wordt , dat hij lets to veel , of niet naauwkeurig
genoeg, gezegd of gefchreven beefs . Ten minfle zal
hij dan den zin, waarin hij verflaan wi1 worden, nader
bepalen . Op dien grond gelooft Recenfent gereedelijk,
dat de zeer geleerde , en door hem , als oordeelkundige
en fchrandere mannen , hooggeachte, Heeren 0 C KE RS E, TEISSLDIt E L'ANGE en SC HELTEMA, wier
gezegden do Hoogleeraar heeft aan ehaald, op bladz .
6 tot 3 zijner Aantce'°eni;.,g?cal, geenszins zullen toe.
flemmen, dat zijn Hoogeerw . dezelve gezegden to refit
heeft uitgelegd , als zijnde ge!ijk i-idend met zijn gezegde en beweerde , dat E R A S n-i u s , in den zin , then
Recenfent beflrijdt , (en cen' anderen zin kan men aan
de woorden niet hechten, zonder ze geweld aan to
doen) de eerjie en grootfie HervorrnerDER KERK geweest
is . - Doch , was daarvan zij , Recenfent onderneemt
niet, om van de woorden van nog,levende Schrijvers
eenige verklaring to geven, welke hun zelven onbetwistbaar alleen toekomt . Hij bepaalt zich derhalve tot
overledenen . Maar van deze heeft hij flechts met twee
3
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of drie to doen . De overige zeggen veel to weitlig,
cm den Profesfor eenigzins to kunnen dienen . -- De
eerie is dan de beroemde H E U mt A N, aangehaald op
bladz . 2o van bet work, en op bladz . 7 der flanteekeningen .
Hij zal, volgens den Profesfor, gezegd heb .
ben, , dat men de ganfche hervorming der Kerk to dan •
,, ken had, in de eerile plaats aan E RA S ni U s, en
„ daarna aan L U T H E R ." Maar laat ons den geleerden
man zelven hooren, zoo als de Heer ijiEij zelf zijne
woorden opgeeft ! Theologise cmendationezn (zegt hij)
debemus E R A S m o ac L U T H E R O, quorum hic, quod

ille variis in fcriptis musfitabat, aperte propugnare, et
inveteratis erroribus bellum indicere fustinuit, divina .
glue adjutus ope aliquot centena millia hominum Roman!
pontificis jugo liberavit ; dat is : „ De verbetering der God,, geleerdheid hebben wij aan E R A S Al U S en L U T H E IL
i, to danken, waarvan deze, hetgeen gene, in fommige
i, gefchriften, mompelde, zich heeft onderwonden open .
lijk voor to Jlaan, en aan ingekankerde vooroordeelen

, den oorlog aan to doen , waardoor hij, met Gods
hulpe, ettelijke honderd duizenden van menfchen van
bet Roomsch-Paufelijk juk verlost heefr ." Begrijpt
gij bet Iigtelijk, Lezer ! hoe de Hoogleeraar hieruit heeft
kunnen lezen, dat de Schrijver zeide , dat men de ganfche hervorming der Kerk to danken had, in de eerfle
plaats aan BRAS nz US, en daarna aan LUTHER? Re.
cenfent vat bet niet . De verbetering der Godgeleerd .
heid, zegt H E U M A N ; de ganfche hervorming der Kerk ,
Keg de Profesfor . Is dit dan beide hetzelfde ? Was de
ganfche hervorming der Kerk nu aanflonds zigtbaar
daar, zoo ras de mompelesde E R A S M U s de Godge .
leerdheid poogde to verbeteren ? Was er nu aan de dadelijke flichting der hervormde Kerk niets meer to doen?
Pad ERAsMUS eer en meer, dan LUTHER, nude.
ze1ve daargefleld, en was de eerfle eer en meer,dan de
laasle, derzelver Stichter? Het is wonderlijk! Was
irnevnpelen dan ook nicer, dan openlijk voorflaan en aan
hipkanketde vooroordeelen den oorlog aandoen? En
her-
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bervormde r R A S IM Us, die niemand van bet Panfelijk
juk ontflagen wilde, noch er zich zelven van ontfloeg,
eer en meer , dan L U T I-I E tt , die he', ze'f afwierp , en
er honderd duizenden va_i verloste? Wat zou de Lu •
therfche H E U M A N van zulk eene ve : klaring zijner
woorden gezegd hebben , zoo zii b°j ziin ]even ge .
geven, en to zijner keniuisfe gekomen ware? - Doch,
ontvalt den Iioogleeraar bet gezag van dezen vermaarden man, waarop hij zich, bij herha'.ing, met bet groot.
Re vertrouwen , beroepen had ; geen nood ! Hii heeft
wel een ander, en een veel gewigtiger, om zich to
fchragen ; namelijk dat van den doorluchtigen HUG O
G R 0 T I U S, bevoegder , dan ieman l, om to oordeelen
over de verdienflcen Van E R A S ri u s , then hij in vele
opzigten op zijde flreefde, in f'ommige overtrof . En
wat heeft doze otivergelijkelijke man dan van ERASAt u s gezegd ? Men kan dat , zoo in bet Latijn , als in
de Ncderduitfche vertalin- van den Iloogleeraar, lezen,
op bI . 2o tot
zijner efantetkenit2gen . Ilet is uitge.
breider, dan dat ons beflek gedoogt , bet bier, in beide talen , to herhalen . Maar zie bier al bet wezenlijke,
waarop bet aankomt . nit de vertaling van den Profes .
for zelven . G R o T I u s noemt Is I: A S DI v s bet grootfle
fieraad van ons vaderland ; vraagt, met welke krachtige
woorden hij zich moot uitdrukkcn , oin den roem to
verlieffen van zijne zeldzame gclcerdheid, van zijn he .
melsch verJlaad, en van ziine on,'ergelijkelijke vli;'t :
want van zijne deugd, fandvtsstiaheid, en voor apes
vatbare verhevenheid van geest, wilde hij niet fpreken .
Hij zegt van hem : „ Op ecne wereld , die, federt een
„ aclittal van ecuwen, geheel met de zwartfle duister„ nis omzwachteld lag, op verflanden,, welke de dikille
„ wolken nederdrukten , beeft uwe zon voor bet eers't
„ hare flralen geworpen . Toen, in Italic en Frank .
„ rijk, naauwelijks iemand zich flechts opgewel:t ge„ voelde, om wijzer to willen en to durven worden,
„ bragt gij - alle deerlijk ontreinigde wetanfchap en
,~ geleerdheid in bet helderf e daglicht . Gij zijt bet, die de
hel .
X
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~, heilige Godgeleerdheid - gezuiverd hebt . Gij hebt
„ haar losgewrongen van de wreede dwingelandij der
„ fophisten . Gij z1jt de eer/le geweest , die de willckeuri• ge leerbepalingen van bet menfchelijk verfland wist
• of to fcheiden van die onveranderlijke, eeuwige,
,, noodzakelijke waarheden, die ons in de gewijde ora?, kelbladen worden ingefclierpt en voorgefchreven . Gg
• hebt menfchelijke gevoelens , federt tijden en eeuwen
„ aangenomen en vastgehouden, durven veroordee.
• len, als louter dwalingen , en bet gewaagd, met uwen
~, flekenden angel, bet luije en vadzige geflacht der be• driegzuchtige hommels to kwetfen . Zoo hoog werdt
„ gij van alien bewonderd, dat voor u de fchepters
~, zich nederbogen, en Koningen en Vorflen u hunnen
a, eerbled betoonden . Gij, indien wij aan de waarheid
• buide willen doen, gij hebt ons den weg der waar„ held geopend ; en dat met zulk eene wijsheid, be,, fcheidenheid, kracht en moed, dat de Paus fchuw
„ voor u was, en gij voor hem geene vreeshadt ." Ein.
delijk noemt G R o T I U s E R A S M u seen Goddelijk man,
jroor zoo verre een flerfelijk mensch dus genoemd mag
worden, en haalt twee regels aan uit bet lofdicht, door
JULIUS CIESAR SCALIGER, die voorheen ERASit us' vijand geweest was, op dezen, na zijnen dood,
wervaardigd , waarin hij hem onder de groot/le Godheen
Celt . Hoezeer nu, gelijk doorgaans in alle lofredenen,
gook in bet bovenflaande veel overdrevens is , gelijk elk
erkenuen zal, willen wij daarop echter Diet hechten,
maar in tegendeel (bet overdrevene er" afgerekend) alles
beamen ; 4och wij vragen flechts, wat is er in dit alIcs , hetwelk zweemt naar bet zeggen : Gij zijt de eer.f e en groot/le Hervormer der Kerk geweest ; dat is : Gij
hebt eer en meer, dan L U T 11 E r. , de uitwendige fliching der Hervormde Kerk, afgefcheiden van de Roomfche, tot fland gebragt? Zoo lang de Heer ij r E iJ
G R o T I u s niets dergeiijks kan laten zeggen , beroept
zijn Hoogeerw . zich mede to vergeefs op hem, om,
hetbcn ;: hij verkeerdeljjj flaande houdt, to bewijzen .

DE EERSTE EN GROOTST HERVORMER GENOEMD .

649

Na zulk een' man, als G R O T I US, gehoord to heb .
ben, willen wij ons met zulken ellendeling, als BROER
C 0 R N E L 1 8 , ichoon door zijn Hoogeerw . , oni toch
al het mogeliike tot zijne verdediging aan to grijpen, almede, hoewel even ongelukkig, to berde gebragt, niet
ophouden . Maar minder gewillig zien wij of van bree .
dere aanmerkingen op hetgene bij den Profesfor volgt,
op bladz . 24 tot 26, waar hij handelt over zeker fchrijven van E R A S Mi u s aan z w I N G L I, hetgene hem aan •
leiding geeft, om eene vergelijking to maken tusfchen
de onderfcheidene eer, welke aan At o z E s en j o s U A,
ten aanzien van de verlosfing van Israel, en die, welke aan E R A S M U S en LUTHER, ten aanzien van de
hervorming der Kerk, toekomt , waarna hij vraagt : Wie
was de eerfle, de voornaamfle Hervormer van den Staat
der Israelietcn , rt o z E s of j o S U A? - Wien dit in
verwarring zou mogen brengen, ons gewis niet . Aan
it o z E s kwam de eer alleen toe van Israel uit Eg pte
geleid, en het ontwerp voor deszelfs nieuwen Staat, in
zijne wetten , bepaald to hebben . J o s u A had daaraan, alleen in hen opzigt, een ondergefchikt deel, en
was daarin flechts At o z E s dienaar : maar daartegen
kwam aan j 0 S U A voornamelijk de eer toe van Israel
in het beloofiie land gevoerd en gevesrigd to hebben,
waaraan At o z E s , door den dood voorgekomen , flechts
weinig had kunnen toebrengen . M o z E s was dus de
denige verlosfcr van Israel uit de flavernij , deszelfs rsenige, dat is hoofd geleider naar Kanadn, deszelfs 8enige
wetgever , en, voor een klein deel, ook deszelfs vestiger in het beloofde land ; maar hij, aan wien Israel
voornamelijk de verovering van dat land , en de vestiging van deszelfs, door M o z E S ontworpen', Staat in
dat land, to danken had, was j o s uA, die alzoo, in
zoo verre, zelfs boven M o z E S , de GRONDVESTER VAN
ISRACLS STAAT zou mogen heeten.
En hoeveel verliest E R A S At u s nu hier, Nvanneer wij de gelijkenis op .
maken? Hij toonde, ja, uitmuntend de geestelijke fla .
vernij aan, waaronder de Christenheid, in zijnen tijd,
X
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in de Roomfche Kerk, zuchtte ; maar hij bleef bij de
aanwijzing hiervan ftaan, en deed de ellende kennen,
zonder lets to ondernemen , om er van to verlosfen . Hij
mompelde flechts, dat bet wenfcbelijk was, en, met
den tijd, misfchien wogelijk zouworden, deherk in de
.Kerk, dat is, zonder fcheuring, to verbeteren ; en hij
wilde, dat men dit, tegen hoop op hoop, zou afwachten, gelijk men bet reeds eene eeuw en ]anger vrnchte .
loos gewacht had, en dat men in de Kerk zou blijven,
gelijk hij er in gebleven is : en bet is zoo ver van daar,
4at hij de onderdrukten zou hebben willen uitlei .
den, -dat hij uit hen een' eigen', afzonderlijken, onafhankelijken Staat zou hebben willen vormen, - dat
hij van zulken Staat eenig ontwerp gemaakt , of daarvoor eenige wetten opgetteld zou hebben , dat hij in tegendeel niets van dit alles gedaan of gewild heeft . Ellendig hinkt derhalve zijne gelijkenis met den grooten
Ietgever van Israel, die een volftrekt ftrijdig gedrag
gehouden beefs . Had NI o z E s Israel, in Eg pte, mede
flechts met de diepte zijner flaverng bekend gemaakt,
maar geweigerd zich aan deszelfs hoofd to ftellen, en
gel-cider van deszelfs uittogt , en optogt naar Palcstina,
to zijn, en had j o s tr A in tegendeel zich daartoe geleend , en zijne onderneming gelukkig volbragt, terwiil
ni o z E s in Eg pte achterbleef ; dan zou de gelijkenis
tluiten , en DI o z E s bet juiste afbeeldfel van E R A s •
miUS, JOSUA dat van LUTHER zijn ; maar, gelijk
w o z E s dan, blijkbaar, nooit de Stichter van Israels
5taat zoa hebben mogen heeten, en die naatn alleen
aan j o s u A . zou hebben toegekomen , zoo kan E a A S •
DI u s thans ook nooit, to regt , HERVORMIkR bER KERK,
hat ftaan dan EERSTE EN GROOTSTE Hervormer derzelve, genoemd worden . Die eernaam komt eeniglijk toe
aan LUTHER, die verlosfer, leidsman, wetgever,
met ddn woord dies werd voor degene, die, op zijn'
voorgang en voorbeeld , bet juk van Rome afwierpen ,
en die hunnen Staat, eeniglijk naar zijn eigen ontwerp ,
en
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en in wetrrwil zelfs van g R A s 11I U S' tegetlfireven, tot
flan, bragt .
`peel zonden wij nog to fchrijven hebben, zoo wij
verder alles wilden aanwijzen en to regt brengen, wat
de Hoogleeraar, omtrent ons onderwerp, meer onnaauwkeurigs, of met zi ;n eigen , in dit gefchil, beweerde flrijdigs , heeft ter neder gefteld . Doch wij
zien van dien arbeid, welke wij vertrouwen, dat voor
velen overbodig zou zijn, af. - Alleen, ten befluite,
en tot cen ilaal, het volgende : Op bet onderst van bladz .
25 der Aantcckcningen , waarop thans toevallig juist
ons ong valt, lezen wij : „ E R A S M u s heeft, bet is
„ waar, niets meer gedaan , dan de grove dwalingen,
„ die in de Kerk waren ingeflopen, aan to w1jzen, en
„ uit de Ileilige Schrift to NvederlCggCD ." Rep zoo!
En let we] , Lezers, op dcc erkentenis des Profesfors,
welke de kracht der waarheid hem meermalen heeft afgeperst! n.Iaar wacht u wcl, daaruit to befluiten, dat
E R A S M u s, derhalve, de Kerk niet hervornad heeft,
of hem de ti,ci van Hervormer derzelve niet toekomt!
want de Hoogleeraar vraagt on tniddellijk daarop : , Maar
„ heefZ I, U •r 1-I E R wel nicer gedaan ? Dit trouwens
„ (voegt hij er bij) was bet hervormen der Kerk ." -Heeft men nict moeite, om zoo lets met een flemmig
gelaat to lezen ? L u'f H E R heeft niets meer gedaan ,
dan dwalingen aanwijzen en we6rlcggen, en, toes hij
dat ge-.iaan had, floe d, als door een' tooverflag, de
hervormde Kerk daar, en het work derhervorming was
voleindigd! Vreemd dan toch, dat dit niet reeds bet
uitwerkfel geweest was der aanwijzing en wederlegging
van dwalingen door E R A S M U S, v66r LUTHER,
L U T 1-1 E R'S hervormingskracht moet dan evenwel iets
grooter geweest zijn , dan die van E R A S M U S . Maar
desniettemin , hij moet, als Hirvormer, voor E R A Sig u s achterflaan ! Nu ! wie door zulke bewijsredenen
overtuigd wordt, geve den Hoogleeraar het pleit gewonnen! Recenfent kan daartoe nog niet komen, zekfs
niet, fchoon de Profesfor, op bl . 2o van zijn werk
zelf,
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self, zegt : „ Den grondfteen van bet werk der hervor„ wing had E R A S M u s gelegd . En hij had meer ge .
„ daan : hij had bet plan beraamd, waarnaar het werk
„ moest verrigt worden . Op dien grondflag bouwde
„ LUTHER, en wet, in den beginne, geheel naar
„ bet plan van E R A s M u s ." - E R A S M u s had bet
plan beraamd ! Welk plan? Dat van eene hervorming
der .Kerk in de Kerk. Dit kan wel niet meer beteekenen , dan : E R A S Ml U s dacht, dat de Kerk in de Kerk
bervormd kon worden, en dat zijne aanwijzing en we,
derlegging van dwalingen daartoe bevorderlijk zijn kon .
Had hij hiertoe een geregeld plan van werkzaamheid beraamd, dan behield hij dat voor zich zelven . Vour
LUTHER 's opkomst heeft hij bet nooit geopenbaard .
Waar is bet echter, L U T HER volgde in d :n beginne
zulk een plan, indien het dan een plan molt heeten ;
dat is, hij bedoelde in den beginne ook niets anders ,
dan eene hervorming der Kerk in de Kerk . NIaar wat
meldt de Hoogleeraar zeif ons nu verder, op bladz. 48
tot 53 ? Dat, volgens bet plan van E R A S M u s , de
hervorming niet tot ftand kon komen ; dat L U T H E Lt
dit weldra zag, en daarom een ander plan vormde, en
de ftichting der hervormde Kerk even zoo aanving, als
de Apostelen de tichting der Christelijke Kerk hadden
aangevangen . Dat de Apostelen gaarne gezien hadden,
dat de ganfche Joodfche Kerk zich had laten hervormen ; maar dat zij wellsaast ontdekten, dat zulks nict
gefchieden kon, en dat zij daarom eene gemeenfcliap
van Christenen hadden gelUicht, onafhankelijk van den
Joodfchen Opperpriester, en naar eigene wetten gere,
geld . Dat de behoeften der Kerk, in de Apostolifche
eeuw, en in de eeuw der Hervorming, in vele opzig
ten gelijk waren ; en dat tangs geenen anderen weg,
dan Tangs welken de invoering van den Christelijken
Godsdienst do-Dr de Apostelen was daargefteld, ook nn
de hervorming van then zelfden Godsdienst bewerkt
moest iYorden . Dat L U T H E R dit uitmuntend voor:
beeld volgde ; etc dat Ru, gelijk tot de ilichting der
eer-
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eerite Christenkerk een r E T R u s was noodig geweest,
geweest was tot flichting d erHervorm .
d e . -- Wat zegt nu dit alles , bier, meest met geheel
dezelfde woorden des Profesfors, bij verkorting op .
gegeven ? Wat anders dan dit : E R A S n3 u s bad een
plan beraamd, waarnaar (volgens zijn inzien) bet werk
der hervorming verrigt moest, maar niet kon, worder .
L u THE R beproefde bet echter in den beginne, maar
vond het onuitvoerlijk . Hij vormde dan een ander,
naar dat der Apostelen ontworpen, en hragt, naar dat
plan, bet verlangde werk, met Gods hulp, gelukkiglijk tot stand . -- Nu vragen wij : wien komt, volgens
dit waarachtig berigt rtes ProfesCors zelven, de voor .
name eer van bet bervormingswerk toe ? Wie heeft de
hervormde Kerk gelticht ? E R A S D4 u s , die een onuitvoerlijk plan van derzelver ftichting gemaakt had , waaraan hij zich , zonder eenige vrucht, hardnekkig heeft
vast gehouden ; of L U T II E R, die, toen hij bevonden
had, dat dat plan niet divnen kon, de f'ichting ondernam naar zijn eigen plan, op de leest der Apostelen ge .
fchoeid ? E R A S D7 U S, die dit plan van L U T H E It ,
uit de hoogte, afkeurde, en daardoor tegenwerkte ; of
L u •r H E R , die bet , in fpijt van hem , doorzette, en
er die gezegende vrucht van zien moat, dat hij ettelijhe
zoo ook noociig

honderd duizenden van bet Roomsch-Paufelijk juk verlost
heeft 2 -- De eindelijke uitfnraak hierover wordt aan

den Lezer verhleven . -- E R A S M U s is to groot door
wezcnlijkc verdientlen, in vele opzigtan verre boven
L U T H E R , dan dat men hem to onregt nog meer
wil verbeffen, en hem, ten koste van LUTHER,,
eenen naam en roem wil toekennen, vrelke hem niet
toekomen . Hij fchoot, ten aanzien van bet werk der
hervorming, veel to kort bij hetgene men van zulken
man had mogen verwachten ; en hij had onbefchrijfe .
lijke dienlien aan de hervorming kunnen doen, zoo hij
zich openlijk bij LUTHER gevoegd, en met hem eenflemmig to werk gegaan had . L U T H E r, zou zich on
betwistbaar nog veel meer door hem, dan door ia.
LANCH-
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hebben laten leiden en belluren . Maar
hij had L U T H E R 'S mQed en geestdrift niet, en to veel
to verliezen aan de gunst van Vorilen en Grooten . Dat
men zijn zwak, om zijne overige verdienflen, ver .
fchoone ; maar hem niet boven HEM, die van hetzelve
volmaakt vrij was, en die deed, hetgene hij noch wilde, noch konde doen, verheffe! - Recenfent, fchoon
hij tot de Kerk, door L U THE R geflicht, niet behoo .
re, kon dit niet onverfchillig aanzien . Hij geeft gaar .
n e aan elk, en ziet gaarne aan elk door anderen geven,
de eere, die hem toekomt, en mogt niet lijden, dat,
misfchien voor altoos I de eernaam , waarop L U THE R
allLn aanfpraak heeft , overginge op F R A S M U S,
wiens hooge vereerder hij anders zoo zeer is, als iemand . Voor diegene ondertusfchen, die gaarne, uit
des laatflen eigene fchriften, zouden weten, hoe hij
regt over bet hervormingswerk van L U T H E R gedacht;
en hoe eenige andere Geleerden, dan door den Heer
Ij p E IJ zijn aangehaald , hem deswege beoordeeld heb •
ben, zal Recenfent welligt hierna nog iets naders le .
veren .
L A N C H T 0 N,

D}: SULTANE VALIDE .

(Uit de zeer

])e

oulangs in

van

bet licht verfchenene Reizen

ADAM NEALE .)

Engelfche Geneesheer A D A M N E ALE was in
i8o5 naauwelijks in Terapia aangekomen, of hij ontving van S E L I M III , toenmaals Turksch Keizer, bevel, zijne moeder, de Sultane V A L I D 1 , to bezbeken .
Hij reed dus den volgenden morgen, onder geleide van
eenen Tolk, naar bet Serail . Een Bostanji bragt hem
door de kleine witte poort in de tuinen van bet vrouwentimmer . De weg liep voorbij twee wachthuizen
der .Gostanji's, door eene laan van hooge cipresfen,
naar een afgezonderd Paveljoen . flier vond de Doctor, behalvo den Turkfchen en GriekfchenLijfarts, ook
de
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tie beide opperhoofden der zwarte en blanke gefnedenen, dLn opziener der bijzondere Keizerlijke kas, benevens eenige Afufi's en Derwifchen . Terwijl men.
bier N E ALE op de gewone ververfchingen onthaalde,
onderhield hem de Griekfche Geneesheer, POLYe- H R 0 N O N , over de ziekte der Keizerin , die reeds
federt achttien maanden aan eene hardnekkige derdendaagfche koorts Teed . Zij was wel reeds meer dan een .
maal daarvan genezen geweest, maar telkens weder ingettort ; hetgene aan gebrek van eigene zorgvuldigheid,
maar gedeeltelijk ook aan de Turkfche Geestelijken
moest worden toegefchreven, die der Sultane groote
teugen ijswater deden drinken, in hetwelk zij eenen
Talisman gedompeld hadden, hetgene dan nu onfeilbaar heipen moest. Dit geheimzinnig middel deed de
aanvallen der koude koorts telkens weder tcrugkomer .
De laatfle aanval , welken de kranke, kort vObr de aankomst van N E A L E , verduurd had , bad alle beweging
en gevoel uit de benedenfle ledematen weggenomen .
Hier moest nu de Fngelschman hulp aanbrengen . llij
vond order de Geneesheeren, zoowel Ttrrkfche als
Griek/che, die men raadpleegde, drie, die zich Boer»
haavianen, en vier, die zich tl:rengeBrownianen noemden, en dus b . v . alle ontlastingverwekkende middelen voor ondoelmatig hielden ; terwijl de eerfte zulks,
wegens eene verfcopping van vijf dagen , hoogstnoodig
keurden.
Na dit voorafgaand onderhoud, volgde nu de geheele
geneeskundige Faculteit den zwarten Kislar Agasf,
eenen affchuwelijken Ethiopier, naar de naastgelegene
kioske der Sultane . Aan de deur vef ruilde N E A L E
zijne fchoenen tegen gele pantoffels, en trad binnen .
Hier lag de zieke, op het midden van den grond, op eene
matras , in eene zijden , rijk ge[likte deken gewikkeld .De Kislar Agasfi beduidde den Doctor, dat hij aan de
zijde eener vrouwelijke gedaante moest nederknielen,
die, in dezelfde houding, gefluijerd nevens de kranke
zich bevond, ten einde den pols van hare Hoogheid to
roe .
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voelen . De Doctor gaf, nadat zulks gefchied was, to
kennen, dat hij ook de tong zoowel, als bet geheele
aangezigt der kranke diende gade to flaan ; doch die
werd hem niet vergund . Dr heerschte rondom eene
diepe ftilte, en zoowel de Geneesheeren als de gefne.
denen gaven alleen door gebaren hunne gedachten to
kennen . Het opperhoofd der blanke gefnedenen, de
.Hazni hcliki, deed hem zachtelijk bet aangezigt naar
den ingang keeren, opdat hij door den Keizer zou kannen worden gezien, die zich aldaar achter een verguld
traliewerk be ond . Zij bleven omtrent twintig minuten in de ziekenkamer, waarvan de vier groote vent ers
van buiten met vergulde ijzeren tralien voorzien waren,
die bet vertrek verdonkerden . De warden tusfehen
dezelve waren met groote fpiegels en arabeske tapijten
behangen . De divan, welke langs de muren rondliep,
was, even als de kusfens, met een bekleedfel van liar .
mozijnrood laken, rijk met good geflikt, voorzien, en
de grond werd door een prachtig Perzisch tapijt bedekt .
Bij onze terugkomst in bet Paveljoen, zegt N E ALE,
voegde ik mij natuurlijk bij de Boerhaavianen, en fchreef
een recept, hiermede overeenkomftig, voor . Zoo de
kranke eene Christelijke Vorstin geweest ware, zou
men waarfchiinlijk tot eene ruime aderlating befloten
hebben ; maar, bij de onkunde en vooroordeelen dergene, die de kranke omringden, was bet, onmogelijk,
hen van de noodzakelijkheid dezer kunstbewerking to
overtuigen ; bovendien wilde ik bet ]even mijner ambtgenooten niet in gevaar brengen, daar de wezenlijke of
vermeende misflagen der Turkfche Lijfartfen niet zelden
met de koord of de boogpees geitraft worden . De He.
him Bachi en Ilazni Veliki bragten mijn recept terf'ond
bij den Keizer, en legden bet hem uit ; hij zond mij
daarentegen , tegelijk met eene verpligtende betuiging,
15o zechinen . De verwaande zwarte Kislar llgasfa hield
ons bier nu nog eenen geruimen tijd op . Met eene kwa .
kende ftem fchilderde hij ons al de h pochondrifche on .
gemakken , waaraan hij Teed, en ftak de hand uit, waar
ik
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ik to vergeefs de opgeflopte polsader zocht, die bij
hem, door eene zonderlinge fpeling der natuur, niet
tot aan de bulging der hand reikte, maar zich omftreeks
bet midden van den voorarm in twee taltken verdeelde .
In de bulging van de linkerhand was echter de pols
duidelijk to ontdekken .
De Sultane leefde nog acht dagen naderhand , en ftierf
toen in het 7afle jaar haars ] e vens . M A fI Ai U D E FF E N D I vreesde nu voor de ontmoeting van den {lomme met de boo-pees ; maar, in flede daarvan , werd
hij door eene gunflige boodfchap van S E L I M, den
menfchelijkflen van alle Turkfche Keizers, op eene aangename wijze gerustgefleld . Toen hij zich aan deszelfs voeten wierp, zeide de Sultan, hem opheffende,
onder verzekering van zijne acltting en gunst,overtuigd
to zijn , dat hij (E F F E N D I) alles gedaan had , om de
dagen zijner moeder to verlengen ; maar de Altnagtige
had ze geteld .
De overledene was , gelijk men weet , de wijze raadgeeffler van haren hartelijk geliefden zoon, eene vrouw
van uitflekende talenten en vroegere ongemeene fchoon .
held . Uit Georgia geboortig, en van Christelijke ouders afkomilig, was zij de flavin van den Mufti vELIZ A D E E F F E N D I, werd door hem, reeds op haar
negende jaar, aan Keizer AI l? S T A P H A voorgefteld,
weldra, bij hare ontluikende zeldzame fchoonheid en
bevalligheid, zijne lieveling, en moeder van Un eetlig
kind, hetwelk zij, gelijk alle 3'urkfche Keizerinnen,
zelve zoogde . Den zoon des Muftis verhief deze dank.
bare vrouw naderhand tot de hoogfte eerposten . De
eerbied, welken de Keizer zijner moeder toedroeg,
was onbepaald , en zijne welwillende zachtzinnigheid
grootflendeels haar werk .
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EERIGT, AANGAANDE DEN OLIFANT, DIE TE GENEVE
O-P DEN 31STEN MEI DEZES JAARS GEDOOD IS .

M en had gedurende veertien dagen eenen fchoonen

Bengaaljchen Ofifant (*), die van grootere geftalte is
dan de Afrikaanfche, to Geneve tentoongefleld . Hij
was omtrent negen voet hoog, en donkerbruin van
kleur . Bij deze font is de kruin verheven, en met
twee uitfleekfels van boven voorzien ; bet voorhoofd
vierkant en een weinig hol ; het hoofd naar evenredib
heid wat meer gerekt ; de flagtanden minder groot,
dan bij den 11fi-ikaanfchen . Het voorwerp , dat wij
befcllrijven, bezat flechts Ccnen enkelen, hebbende .
den anderen door eenig toeval verloren . Hij was tien
jaar oud, en v66r zes jaar door den eigenaar, den
Heer G A R N I E R, to Londen gekocht ; terwijl diens
nicht met hem rondYisde, aan welke hij zeer gehecht
fcheen . Die zelfde vrouw was eigenaresfe geweest
van dien, welke voor weinige jaren to Venetie ontfnapte, en then men genoodzaakt was met kanonskogels
to dooden, nadat hij vrij wat verwoesting in de flad
had aangerigt .
Deze was van eene veel zachtere geaardheid, en had,
door zijne leerzaamheid en bekwaamheid, gedurende
zijn verblijf, eene algemeene belangftelling verwekt ;
hij volbragt, op bevel van zijnen oppasfer, of cornac,
alle gewone kunflen, welke men deze dieren laat ver •
rigten, met eene vaardige gehoorzaamheid en behendigheid, ja men kan zeggen met eene geestigheid, die
opmerkelijk was ; en in de tegenwoordigheid van Me .
jufvrouw GAR N I E R , die dikwijls aanwezig was,
fchenen al zijne begaafdheden zich to verhoogen .
Deze vrouw zelde ons, dat hij zoo gemeenzaam en
ge.
(*) Elephas Indicus (a
=JS (L I r4

W.)

U F F O N, C U V I If R .)

Eleplras ma iIndien.

Do groote Olifaut van 4ziO of de
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gezellig was , dat hii nicer dan eenmaal in groote fle .
den, gelijk to Rjsfel, Ativerpen enz . , op bet too .
reel verfchenen was, het hoofdgedeelte van . eenen floee
uitmakende, en met fierheid de tooneelfp .eelfter dragende, die de rot van vorstin vervulde ; voor welke hlj
dan zelfs nederknielde, om haar op zijnen rug to ont.
vangen . Zonder in bet minst door de lampen, de mu.
zijk of bet gejuich der aanfchouwers verfchrikt to wor .
den, fcheen hij veeleer vermaak er in to vinden, zijne
rot bij zoodanige plegtiglieden wel to fpelen .
Hoe gewoon ook aan de vriiheid, die hij zeer bemin .
de, verdroeg hij toch z ne flavernij met geduld ; en
des avonds, wanneer men zich gerced maakte am herd
to binden, flak hij den voet uit , am den ijzeren ring
to ontvangen, met welken men hem des nachts aan
eenen paal , dicp in den grond geplant, geketend
hield .
Hij reisde niet in eene kast ; maar men dreef hem des
nachts van de eene naar de andere flad . Ilij had drip
geleiders ; zijnen eigenliiken oppasfer, of eornai, ca
nog twee andere, van welke er den was, die hero al.
tijd meer vrees dan genegenheid had ingeboezemd .
In den laatften ti id van zijn verblijf to Geneve, had
hij eenige teekenen van meerdere levetidigheid en on .
rustigheid gegeven, die door twee oorzaken waren op:
gewekt ; eensdeels de veelvuldige afvuringen der folds,
ten bij de c ercitien , die in zijne nabijheid werden ge •,
houden, en die hem zeer fchenen to mishagen ; ander.
deels de opwellingen der teeldrift, aan welke deze foort
in bet voorjaar, gedurende eenige wek,en, onderwor ,pen is. Ilij fcheen echter nimmer de gehoorzaamlteid
to vergeten , of zijne geleiders bedreigd to hebben,
Zijn vertrek naar Laufanne was op den 3lften Mal
bepaald . Hij ging dus am middernacht de ftad uit,
van welke de poort en ophaalbrug open bleven, meC
verlof van den overheidsperfoon, met de militaire pov
licie belasr . Hijwerdozntapsferlidp,
den, voorzien van eene lantaren, begeleid ; en Mejuf Y
VOW
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vrouw G A R N I E R zou des anderen daags volgen . Hij
maakte geene de minfle zwariglieid om over de ophaalbrug to gaan, en floeg welgemoed den weg naar Zwit.
ferland in . Maar, op een vierde mijis van de (lad,
toonde hij zich tegen zijnen oppasfer vervolgen, zonder dat men kon begrijpen waarom, en ftelde zich in
postuur om hem aan to vallen ; deze ontvlood naar
den kant der (lad ; de Olifant vervolgde hem tot aarr de
poort ; terwijl de kommanderende oflicier over zich
nam, die weder to doen openen, to regt berekenende,
dat men zich gemakkelijker van bet dier binnen dan
buiten de (lad kon meester waken, waar hij op de groote wegen verbazend veel kwaadi kon uitrigten ; zijnde
de 3I(le I\'1ei (woensdag) een marktdag . Hij keerde
ook zonder dralen in de flad terug, meer vervolgende
dan volgende zijn en oppasfer en de geleiders, voor
, elke hij alle vrees of genegenheid fcheen verloren to
lebben . Van dit tijdftip was hij dus aan zich zelven
overgelaten .
Hij wandeldle eenigen tijd over bet plein van St. Ger.
vais, zich fchijnende to verlustigen in zijne vrijheid en
in de fchoonheid van den nacht . Hij vlijde zich eenige
oogenblikken neder op een' hoop zand, tot verbetering
van den flraatweg bijeengebragt, en fpeelde met de
ileenen, to zelfden einde aldaar opgeftapeld . Eenen
zijner leidslreden, die hem aan bet begin van eene der
bruggen over de ihdne gadefloeg, bemerkende, liep
.hij op hem toe, en zou hem ongetwijfeld hebben mis .
handeld, zoo bet denzelven niet gelukt ware hem bij
tijds to ontwijken .
Mejufvrouw G A R N I E R, onderrigt van hetgene er
gaande was, haastte zich om bij bet dier to komen ;
en, zich verlatende op de genegenheid, die hij haar
altiid betoond had, waagde zij bet, Karen invioed to
bezigen, ten einde hem op eene veilige plaats to brengen . Zij naderde hem met moed ; en, voorzien van
eenige lekkernijen, waarop hij zeer gezet was, fprak
zij hem met vertrouwen en zachtheid aan, en bragt
hem
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hem op eene plaats, door muren ingefloten, digt bij de
loods, waarin hij to voren geweest was, maar waarin
hij thans niet wilde terugkeeren . Deze plaats, bet
.Hollandsch Bastion genaamd , grensde aan eene bewaar .
plaats van kruidkisten, wagens en affuiten, waar ook
eene partij kogels waren opcengeflapL11 . Bet Bier,
bier alleen~,gelaten en de deur gefloten zijnde, vermaakte zich met zijne krachten en bcl endigheid to beproeven aan alles , wat binnen zijn bereik was . Hij Iigtte
fommige kruidkisten op, en legde die op de zijde, vermaakte zich met de wielen rond to draaijen, nam de
kogels met zijne tromp op , en wierp ze hoog in de
lucht , been en weder loopende met eene levendigheid,
welke men evenzeer voor een gevolg van blijdfchap als
van toorn nemen kon .
Omftreeks twee ure in den morgen begaf zich de S n.
dicus der wacht derwaarts, ten einde to beraadflagen
omtrent de in het werk to flellene middelen . Ilij vond
Mejufvrouw G A R N t E R geheel wanhopig, hem verzoekende, dat men den Olifant op de lpoedigst en zekerst mogelijke wijze zou dooden . Deze Heer, deelende in de belangftelling, welke dir goede en fchoone dier
der geheele flad had ingeboezemd , verzette zich aanvankelijk tegen dit befluit , en hield der meesteresfe
voor, dat het op dit tijdfUp in veiligheid was , zoo voor
bet publiek als voor zich zelven ; dat zijn tegenwoor .
dige toeftand, voorbijgaande en een gevolg zijner
natuur zijnde, weldra door eenen meer gematigden
zou opgevolgd worden . Deze vooritellingen, echter,
hadden bij Mejufvrouw G A R N I R R geenen invloed .
Zij herinnerde zich nog levendig de gebeurtenisfen to
Venetie, en zag zich nu geheel alleen belast met de
zorg voor den Olifant, en aanfprakelijk voor deszelfs
gedrag, gedurende eenen langeren of korteren tijd ; want
de oppasfer en de geleiders hadden verklaard haren dienst
to verlaten, en bet was niet gemakkelijk, die plaatfen to vervullen, of lieden to vinden, die bet dier
zou willen erkennen . Zij bleef dus bij haar verzoek ;
Y 3
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en de S ndicus, alvorens hij daarin betvilligde, vorder .
,de, dat dit verzoek fchriftelijk gefcbiedde en ondertec
kend wierde .
Van dit tijd&ip aan maakte men dus fchikkingen, oin
bet veroordeelde dier den dood op de fpoedigfte en zekerfte wijze aan to doen, hetzij door vergif, of door
den kogeL Van den eenen kant ftelde men fcheikundigen in bet werk, ter bereiding van bet noodige vergif ;
van den anderen maakte men twee openingen in den, .
ringmuur, in iedere van welke men een' vierponder
plaatfte, die bet laatfle middel zouden zijn, bijaldien
bet vergif faalde.
De Heer DZ A o i; , beroemd Heelmeester en bemin •
naar der Natuurlijke Flistorie, en tevens een der beituurderen van bet Mufeum, had vermaak gevonden in
den Olifant dikwerf, gedurende deszelfs verblijf, to be_
zoeken ; gelijk bet dier dan ook voor hem eene bijzon .
dere genegenheid fcheen to hebben opgevat . Deze omftandigheid bewoog den S ndicus, hem to verzoeken,
bet vergif aan bet dier toe to dienen . De Heer M A Y o tt
tgevoelde eenen geweldigen wet'rzin daartegen, omdat
hij er lets onedelmoedigs iii vond ; maar de hoogfte wet,
bet hell des olks , gebood , en iedere andere beden •
king moest zwijgen . Hij koos dan daartoe bet blaauwzuur (acide Prusfique) ; en, nadat hij onitrent drie on .
een met Lien oncen brandewijn, den lievelingsdrank van
bet dier, getnengd had, riep hij hem, door een der ga .
tcn, bij zijnen naam . De Olifant kwam ook op bet ge .
roep van eene zoo bekende en beminde item, vatte de
flesch, die bet doodelijk vocht bevatte, met zijne tromp
aan, drank dezelve in Une teug leeg, even alsof her
zijn gewone drank ware . Maar dit vergif, van hetwelk
de uitwerkfelen, zelfs in eene kleine gift, gemeenlijk
even fuel als hevig zijn, fcheen bet dier niet merkbaar
tan to doen , hij begon achteruit to loopen, maar met
ec hen vasten tred, tot in bet midden derbefloteneplaats,
feti legde rich daar eenige oogenblikken neder, alswanli`evr uten daeht, dat het vergif begon to werken ; mar
bij
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hij fond weldra weder op, en begon op nieuws met de
kruidkarren en kogels to I'pelen , en girds en herwaaTts
to loopen door bet I lein van i er t, .ighuis . De Ileer
II A Y o R begon nu to vermoeden, dat Let blaauwzuur,
hetwelk reeds federt eenigen tijd was toebereid, zijne
kracht verloren bad, en bereidde dus drie ballen, ieder
van een once rattenkruid (acide ai fenique) , gemengd
met fuiker en honig . De Olifant kwam op nieuws op
zijn geroep , en nam alle drie uit zijne I and . Na verloop
van een kwartier ours fcheen hij niets da :irdoor aangedaan . Men bood hem eene andere dons aan ; hij nam ze,
berook ze eenige oogenblikken,wierp ze toen verweg,
en began op nieuws zijn fpel en zijne kuren . Hij ging
van tijd tot tijd naar de opening :n, foeg zijne tromp
om den mond van bet kanon, dat hij bereiken kon, en
ftootte het terug, alsof hij een donker voorgevoel had
van bet gevaar, dat hem van diet kant bedreigde .
Het was vijh ure in den mor ;en , toen de proeven van
vergiftiging waren begonnen ; er was een uur verloopen,
en er hadden zich nog geene de minfe fporen van inwendige werking vertoond . De tiid, dat de markt eenen
aanvang zoo semen, begon to naderen ; de buitenfe
plaats werd ieder oogenblik nicer aangevuld ., zoojat de
toegang begon verftopt to worden door de menigte der
nieuwsgierit en . Er werd dus bevel gegeven op hem to
vuren . De Teller van bet gefchut koos nu zeer voeg .
zaam het oogenblik uit , waarin het dier, na tot de opening genaderd to zijn geweest , weder terugging, en
dus de zijde blootgaf . De l:og~l , van zeer nabij gefchoten, ging, digt bij het oor, achter bet regt6roog
in en achter bet linkeroor weder nit, en behield flog
krachts genoeg, om eenen dikken wand aan de o verzij .
d e des ringmuurs to doorboren , en eindelijk tegen eenen
muur zijne kracht to verliezen . Ilet dier bleef nog een
of twee feconden overeind , bukte toen en viol op zijde,
zonder eenige fuiptrekkingen of bewegingen hoege .
naamd .
Het verhaal dezer geheurtenis liep met cene ongeloofe .
Y Y 4
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felijke fnelheid door de clad ; en bet olk begaf zieh h#
menigte naar de plaats van een tooneel , werwaarts bet
meer nog door deelneming dan uit enl;ele nieuwsgieri,
held gedteven werd . &mart en fpijt waren op elks gelaat to lezen . „ Men heeft den Olifant gedood ! Wat
heeft dan dat goede , zachte dier gedaan 7 Hoe jammer!"
Onder deze en dergelijke uitroepingen haastte zich ieder, om hem nog eens, en wet van nabij, to zien . De
aandrang was zoo groot, dat de overheid middelen
moest beramen, om de menigte in orde to houden : men
ftelde this in de eerlle uren eene kleine belasting daarop , ten voordeele der eigenaresfe . Maar met den avond,
en ingevolge eener overeenkomst met Mejufvrouw G A RN i E R , ging bet lijk des diers , als eigendom, aan bet
Mufeum over : men begon bet to openen en, op de
volgende dagen, to ontleden ; alle welke verrigtingen
bekwamelijk befluurd en uitgevoerd zijn door de Heeren
rt A Y o R, B O U R D E r, eenen reizenden natuurkundige, en V I C H E T , Ele've aan de veeartfenijfchool to
4ifort. Hun moed en volhardirg, om, gedurende
de lange en heete dagen, al die ongemakken to verduren, welke van zoodanig werk onaffcheidbaar zijn,
kunnen alleen door hen worden befeft, die daarvan,
met ons, beflendjge getuigen zijn geweest . Gedurende
de bewerking, en v66r men begon, werden al de afmetingen genomen , noodig om bet dier cens weder in
zijnen natuurliiken (land op to zetten . Men trok met
de groottle naauwkeurigheid bet fchaduwbeeld tegen
den naasten muur af, to lien einde met eene laag gips
bepleisterd ; daarop liet men, elk afzonderlijk, bet
hoofd en de beide beenen van dezelfde zijde afgieten .
Men zorgde, ieder ingewand afzonderlijk, met uitfluiting alleen van de lever, die al to zeer ontbonden was,
en van de herf`nen, welke de kogel geheel vernield
lead , in eene verdunde oplosfing van zoutzuur verzsurd
l :wik (muriate de mercure o igend) to bewaren . Do.
;oe ingewanden zijn, uit hoofde van derzelver verbaunde; grootte, (de milt b . v . was 6 11 voet lang) een
be.
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belangrijk voorwerp van waarneming en onderzoek .
De (pier- of vleeschachtige deelen, waaromtrent bet jaar .
getijde de langzame ontleding niet gedoogde, werden
meer met de biji afgehakt clan met bet fnijmes afge .
fneden ; en men behoefde zich daaromtrent ook niet
verder to bekommeren, want zij werden aan bet pu .
bliek ovefgelaten, dat zeer begeerig en nieuwsgierig
was om van den Olifant to eten, en, door bet fma .
kelijk aanzien uitgelokt, zulks bij allerlei fau(en ge .
reedmaakte, zonder de mintte vrees voor bet vergif,
hetwelk ook bij geene mogelijkheid tot in bet fpierge .
ftel kon doorgedrongen zijn . Drie a vier honderd per.
fonen zullen daarvan gegeten hebben, zonder dat ie .
mand, zooveel wij weten, er eenig ongemak van ge .
had heeft, behalve etcn a twee, die door hunne onma .
tigheid zich gebrek aan fpijsvertering hadden op den
hats gehaald . Het beenachtig zamenftel was bet voor .
werp eener bijzondere zorge ; bet is thans in de wee .
king, om eens bet geraamte to kunnen zamen(tellen,
dat voor bet llMufeum der Natuurlijke Historie beftemd
is . Deze inrigting had bet geluk, eenen man onder
hare bettuurders to tellen, die, bij den noodigen ijver
en ervarenheid, al de vereischte kundigheden en be .
langftelling bezat, om deze zeldzame gebeurtenis ten
voordeele eener rationale inrigting to doen dienen . De
belang(telling voor bet Mufeum was zoo groot, dat
men , binnen de weinige dagen eener geopende infchrijving, cene genoegzame fom bijeen had, om al de overblijflelen van den Olifant zich to kunnen eigen maken .
Men vond bet vet to dik, om op de gewone wiize to
kunnen worden toebereid . En, daar de opperhuid van
zelve begon los to laten, heeft men die voorzigtiglijk
van de huid afgefcheiden, die voor bet avenge weinig
belangriiks oplevert om in zijn geheel bewaard to worden . De opperhuid heeft de haar eigene ftevigheid
volkomen behouden , en men zal aan dezelve door
bekende middelen die buigzaamheid hergeven, welke
noodig is, om eens bet kunflig geraamte, dat met de
nleesY
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meeste naauwkeurigheid vervaardigd- wordt, to kunnen
dekken .
De gebeurtenis to Venetie, en die, waarvan wij de
voornaam!te bijzonderheden hebbenmedegedeeld, over .
tuiggn ons, dat men in Europa den eigenaren van 01i .
fasten niet moest veroorioven, deze dieren to voet en
vrij to doen reizen . In Indie, waar zij, in zekereft
zin, tot de klasfe der huisdieren behooren, heeft men
middelen dm hen to bedwingen . Wanneer een hunner
door eenen aanval wordt aangegrepen, gelijk die , woarvan deze bet flagtoffer werd, ftelt men twee oude wel .
geoefende Olifar ten hem terzijde, die hem met hunne
trompen bedwir.Igen, en op eene veilige plaats brengen, waar men hem aan een' gepasten leefregel kan onderwerpen . Zoo hij al to weLrfpannig is , wordt een
derde aangelleld, om hem van achteren met de punten
zijner fcherpe flagtanden to f'eken ; en alsdan most hij
we3 toegeven . Daar echter deze foort van voorzorg in
Europa niet kan genomen worden, behoort men a nde .
r e maatregelen to bezigen . Er ontbrak flechts weinig
aa,n, of deze Olifant ware aan zich zelven overgelaten
g(weest op den vollen dag, to midden eener volkrijke
fl .ad, en wel op eenen marktdag! Wie beeft niet bij tlet
overdenken der mogelijke en waarfchijnlijke gevolgen?
DE bOORNAAMSTE PARIJSCHE KOFFIJHUJZEN .
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(Vervolg en Jlot van bl. 615 .)

k heb met opzec tot nog toe geen gewag gemaakt van twee
kofjhuizen in bet Palais Ro al, waarvan bet eene evenzeer
in het daglicht gepiaatst is, als -bet andere in de duisternis
des nachts verfcholen ligc . Het eerfle is bet Cafe de la Re .
tonde . Dit koffijb is had de gewoonte, orn, ten tijde van
de beide invafien der Geallicerden, de Officieren derzelve
de eet varen dubbel zoo dour to doen betalen als geborene Franfchen ; zekerlijk eene onheufche en antiliberale wij .
ze om zijn patriotismus aan den dag to leggen ! Het tweeds
draagt deal morfigen fpo ;taam van Pince .c** -. (1k beb
dic
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dit laatfle woord niet gefchreven, om hun, die wel Franfche
woorden, maar Diet de Franfche taal kennen, geenen aanftoot
to geven ; en voeg er alleen bij, dat bet bier bedoelde woord
in Franfche, maar ook allddn in Franfche ooren even gelijk
ieder ander woord klinkc .) Het bedoelde koffijbuis heeft voorts
dit bijzondere, dat de gasten aldaar eerst komen, wanueer
men zich elders reeds heeft to bed begeven ; namelijk tegen
2 tire des nachts . lit zal bet niec tvagen, daarvan eene befchrijving to geven ; want iedere afteekening zou nog altijd
verre beneden, of liever boven, de waarheid blijven . Dit
verblijf der oudeugd behoort aan de Administrateuren van
bet Spel, die aldaar, behalve eene farobank, ook nog eene
danszaal hebben aangelegd . De prijs van alle eetwaren is bier,
en met refit, geweldig duur.
Wij komen thans tot de voornaamlle koffijhuizen buiteli
bet Palais Ro al, en behoeven flechts deplaacs voor hetzelve
over to flappen , om dadelijk in bet Cafe de la Regence to
komen . lit zal mijnen lezeren verhalen, welke grap mij in
dit kof ijhuis, in he :wclk R 0 U S S E A U gedurende eene lange
reeks van jaren gewoon was dagelij its met PHIL I D O R zijne
partij fchaak to fpelen, is bejegend . Naauwelijlts was ik in
Parijs aangckomen, of ik vroeg naar dit koffijhuis . Men wees
bet mij, lit Grad- binnen ; en , vol des levendigen aandenkens
aan R o U s s E A U, gevoelde ik eene ligte huivering bij dat
binnentreden . N za- onwillekeurig rend, om de plants it
to vorfchen, want hij mogt gezeten hebben . Mijn oog ont.
wairde order de fchiaktpelers eenen grijsaard van een aanminnig voorkomen . lit dachc bij mij zelven : „ Deze man
„ is end genoc -, emn misfehien in zijne jeugd ROUSSEAU
„ hier in dic koffijhuis gekend to hebben ." lit naderde hem
dus, toes her pnrtijtje nit was, en vroeg hem minzaam, ,of
• hij den grooten R 0 U S S E A U ook nog gekend had ?" • We!, zou ilt niet!" was hot ancwoord ; „ maar zeg liever
• den lallgen R 0 U S s r A U, want voor zijne grootte is de
„ mail to, mager . Ilij is chaos ziek ; doch voor bet overige
• is hij we!, en zijne koufenfabrijk gnat zeer goed ." Daar
had ik genoeg aan ! lit zag dus rend naar eenige buste van
R 0 U s s E A U, of eenige zinfpeling op denzelven, die, naar
mijne gedachte, bier tech ergens moest aanwezig zijn. Doch
ik ontdekte niets van dit alles . Ik wilde dus eene laatfte
proef nemen, ging bij de vrouw, aan bet buffet zittende,
ell
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en fprak War op deze wijze aan : ,, Met uw verlof, Me,, vrouw 1 v66r jaren moet eetl zekere R 0 U s s E A U dit kof .
„ fijhuis bezocht hebben ; kunt gij mij ook lets -"Hier hield
ik op, uit vrees, dat die vrouw mij misfchien even zoo ver_
keerd verflaan kon , als zoo even de oude fchaker. Ik liet dus
onmiddellijk daarop volgen :„ Mast fret is niet R O U S S E A U
„ de koufenwever, over welken ik u fpreken wilder' Nu
zag de Dame mij met die beminnelijke en deelnemende ver .
legenheid aan, die alle Parijfche vrouwen vertoonen, wan.
veer zij verkiaren moeten lets niet to weten, en rekte tang.
zaam de volgende woorden uit : , Dat zou ik a niet hunnen
A zeggen, Mijnheer l" Hiermede verliet ik dit huis, en ben
er federt niet wear geweest . Dit kofihuis is vooral wegens
de groote fchakers beroemd, die aldanr verlteeren .
Onder de vele koffijhuizen, die in de nabijheid der fchouwburgen aangelegd zijn, en, zich nan deze, gelijk de mos .

planten nan de boomen , vasthechcende, op het laacite goed
en bloed azen, dat de openiijke en geheime vermaken van
Parijs den tooneelfpelers en fchrijvers hebben overgelaren .
Onder deze is bet Cafe Dufils, onder de zuilen van bet Thedire Fe deau, wel gees der lutsterr1 kite, maar nogtau~ een
der meestbekende . Ik zou den vreemde!ing, die dic koffije
buis wil bezoeken, raden, tusfchen 6 en 7 ure derwaarts
to gaan, en zich door een' der oppasfers, voor eeue biliijke
belooning, de voornaam(te tooneetisteu to laten aanwijzen .
HetTlrddtreFe deau is, hoezeer niet altijd de nicest bezochte,
althans zeker de meest geachte der Parijfche fchouwburgen :
de meeste en beroemdlle fchrijvers en componiscen werken
voor herzelve ; deze gaan meestal dagelijks derwaarts, en ko .
men dus ook in bet voorbijgaan in dit koffijhuis nan . Hier
verzamelen desgelijks de meeste tooneelbeoordeelaars, om
bunne waarnemingen in de onderfcheidene Journalen mede to
deelen . Hier verneemt men tevens de chronigue fcandakufe
van al de fchouwburgen der hoofdftad .
Het Cafe Minerve, naast bet Thedire Franfais, moet niet
verward worden met bet Cafe du Thedtre Frangais . Het laatfte onderfcheidt zich door niets , dan door bet orkesc van
gezegden fchouwburg, welks leden alle avonden aldaar, on .
der bet geleide van den orkestmecster B O N N E A U, vergadereu, om zich door een glaasje brandewijn to fterken cot
her
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bet meestalverdienflelijk uitvoeren derfgmfonien van HAY1)N
en M 0 Z A R ?, welta federt dertig jaren bier door hen dage.
lijks worden afgezaagd . Hec koffjhuis Minerve, daarentegen,
is een der meest bezochte van alle . Men zou kunnen vra.
gen, wat toch de Godin der Wijsheid en van den Oorlog
met een koff jhuis to mal :eu hebbe : bet antwoord ep deze
vrnag zal tertlond blij,ken, als ik zal aangewezen hebben,
welke lieden bier inzonderheid zamenkomen. Wien is bet
wel onbekend, dat de goedkeuring van eenig ftuk op bet Pa.
rijfche tooneel nooit van zijne wezeniijke waarde, moor Ileeds
van den meerderen of minderen ijver der zoogenaamde cla .
queurs (handkiappers) afhangt, die voornamelijk in bet
midden onder de lampenkroon bunne plaata nemen? De bekende Monf/eur LE n 0 u , Chef de 1'entreprife gindrale des
fucces is hevelhebber dezer bende. Hij houdt in bet ge.
noemde kuffjhuis zijn boofdkwartier . Tegen 5 ure goat ltij
derwiarts , wanneer bet corps reeds vergaderd is . Hij , benevtl=ls zijne ouderbevelhebbers son een paar afzonderlijke tafels uezeten, deelt zijne bevelen rond, welke tooneelen nit
de ond~rfcheidene ftukken met handgeklap moeten opgenomen
worden, en hoe vele lzijner troepen, naar gelang der omftaudigheden, naar den eenen of anderen fchouwburg zich bege .
ven moeten ; waarbij altooa die regel van voorzigtigheid
wordc in bet oog gehouden, om naar goede flukken flechts
de recruten to zenden, de vetcranen daarentegen, op wier
vurigen ijver, ijzeren longen en vereelte handen en vuisten
de entrepeneur zich kan verlaten, voor de flechtfte ftukken
to tparen. Eindelijk wordt ook de plaatfng in en door den
fchouwburg bepaald, en alle wezenlijke vereiscbten der tak .
tiek van dic corps handkiappers geregeld . Omfireeks 6 ure
marcheren nu de verfchillende detichementen near de aange .
wezene poscen . LE n o V z goat non bet hoofd van datgene,
wat ter verdediging van den gevaarlijkften post beftemd, is .
Des zaturdags, met den ltlokflag van 12 ure, wordt aidaat
bet loon betsald , hetwelk echtet gewoonlijk door de buffet .
dame, die een ftilzwijgend, mnar Reeds voortdurend befiag
daarop gelegd heeft , dadelijk naar zich geflreken w ordc. M O
dnnkt, dot op deze wijze dit koffjhuis zijnen beam van 1 W.
nerve volkomen regtvaardigt. Monf. LED 0 V a is ten even
Ojs als in dezen krijg geoefend man,
Last
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Laat ons thans de koffi ;huizen van de Boulevard de Gand(*)
(weleer de Coblenz) bezoeken. Hier trefc men vooreerst
het door geheel Europa vermaarde koffijhuis Tortoni aan . De
eigenaar van hetzelve is wel reeds overleden ; maar zijne na.
gedachtenis zal leven, totdat een ander zal geleerd hebben
becer ijs to maken dan hij , hetgene voorzeker zeer moeije .
lijk zijn zal! Dit koffijhuis is de verzamelplaats van alle pe.
tits maltres, of aithans dergene, welke daarvoor willen ge .
houden worden . Hier worden de modes vertoond, de over .
winningen, die men wit waken, befloten en bet plan daartoe
ontworpen, paarden geprobeerd (te weteu voor hetzelve) ,
de geheimen tusfchen de coulisfen van bet tooneel geopen .
baard, de verandering van matcresfen bepaald, de eerie PHRI
NE in verachting en de andere in, de mode gebragt ; met ddn
woord, bier is alles aan to trelfen, wat een modegekje noo .
dig heefc, ow zich in de balkon der -roote Opera, of in de
zalen van Madame 13**, V** of L** ce doen onderfchei_
den . Her behoort cot de vol,trekce vereischten van den bon.
ton, om, wat ook voorts bet overige van den dag moge aan .
vullen, bij TO R TON I op den middag ten 12 ure to ontbij .
ten, en des nachcs ten I2 tire aldaai` forbec of ijs to ge .
bruiken .
Nevens dit opgenoemde koffijhuis treft men op de Baule.
ard de Gand nog aaii de kofljhuizen Hardi, Riche en Fran.
ois . Zij verdienen geese verdere melding, dan dat bet Cafe
Tortoni aan alle drie tot model gediend heeft, hetwelk zij
echter nog op verre na Diet hebben kunnen bereiken ; men roemt evenwel in bet eerfle de cotelettes, in bet tweede de
beeffleaks, of, gelijk deFranfchen bet uitfpreken, bifteek, en
in bet derde de chocolade. In bet algemeen kan men zeggen,
dat ,
(*) Deze Boulevard, uitmakende een klein gedeelte der
linkerzijde van de Boulevard des Italiens, beflaat niet anders
dan in de grilligheid van bet publiek, welk bet inviel, de .
ze wandelplaats, under Ii U O N A P A R T E, met den laatst op.
gegeven' naam to betlempelen ; terwijl zij , federt de herfiel .
ling van bet Koningfckap , den eer(len naam weder heeft out .
vangen . In de zomeravonden van 7 tot 12 ure verzamele
zich aldaar de beau monde van bet Q{tartier de la Chausf e
d'dntin, de 44 Place VendBme enz,
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ant , wanneer de vreemdelingen de kofl't'buizen van her Pa .

dais Ro al her meest bezoeken, de eigeulijk gezegde jonge
modeheerijes van Parijs daaren :e,en zich voornameljk in do
koffijhuizen van de Boulevard de Gand vertoonen .
Her k( .ffijhuis du Roi, op den hoek der Ilraten •R iczelieu
en St. Honord, werd voorheen, toen bet nog den naam droeg
van Cafe A Roi de Rome, flerk door Italianen en Fra fchen
bezocht . Destiids, zegt men, vloeide aldaar, ter bevesti .
ging der vrieudi'chap tusfchen die natie, welke toen de wereld bedwong, en die, welke haar eertijds bedwongen had,
de rumpunch in voile flroomen . Thaus treft men in'zijne
Brie ruime zalen flechts nu en dan eenige habitufs (gewone
bezoekers) aan, die aldaar klagen en jammeren, dat zij Wet
weder in bet verledene kunnen terugtrreden, maar Reeds
voorwaarts in bet toekomende gean moeten . Dit koffijhuis
werd vdbr vier jaren weder eenigzins bekend, toen Madame
A L B E R TON I,
eene Duitfche tooneelfpeelfler uit Breslau,
die bij de verovering dier Clad in I8o7 zich den overwhinear
tot eene vrijwillige gevangene aanbood, naderhand door hem
aan zijnen kamerdienaar uitgehnweli1kt werd , en eindelijk, to
Parijs komende, aldaar la belle Limonadiere de loef wilds
affleken, hetgene bar echier, volgens hare eigene verzeke .
ring, Ieo,ooo franks gekost heeft .
Her koffijhuis Rign , op de Quai Malaquai, is minder om
zijnen ouderdom (bet hceft reeds meer din twintig jaren beftaan) dan wegens eene andere bijzo : :derheid vermaard . Al.
char words, namelijk, de zoog~naamde melkpunciz (punch ma
lait) vervaardigd, die, zaoveel ik weer, in geen ander ko,'
fijh :ais binnen geheel Parijs gefchonken wordt .
Her Cafe du Thedtre dcs Varidtes, op de Boulevard Marutnartre, bellaat genoegzaam alleen van de rooneeal :pelers,
fchrijvers en dagelijkfche bezoekers van dien fchotrwburg,
n cast welken bet gelegen is . In dit koffijhuis treft men bilna
dagelijks rooneelen aan als dat, waarvan ik bier eene befchrij .
ving geven zal. Bij bet binnentreden zien wij zes perfonen,
diep in gedachten verzonken en met zigtbare teekenen van
ongerustheid op bet gelaat, zwijgend nan eene tafel zitren,
op welke eene korn punch flaat to rooken, waarvan echter
gees hunner lust fchijnr to hebben iers to gebruiken. flet
Nat 8 nre, en hunne ongerustheid kiimt tot werkelijken
angst. Twee hunner Rear op, en verlaten de zaal ; tarw1ji
de
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de overige hen met een bang gelaat naoogen . De beide
vQrige perfonen komen terug , gaau weder been , komen nog
eens terug, gaan op nieuws heen, en houden die vercooning
wel een geheel uur vol ; terwijl zij intusfchen niets uiten
dan eenige afgebrokene woorden , die zij den vier overigen
toevoegen, en die bij deze laatfle, afwisfelend, verwarring,
vrees, hoop, vreugde en fchrik op bet gelaat to voorfchijn
roepen : „ Er wordt gefloten . . . . De ftampers doen wonde„ ren . . . . De partijen zijn handgemeen . . . . Eene vechtpar .
„ tij . . . . Handgeklap . . . . Victorie!" - Victorie! herhalen dan
de overige vier, als in een koor . Nu warden er zes komnlen
punch befleld ; en, terwijl zij drinken, 'heldert de zaak ult
hunne gefprekken ook voor ons op . Het is, namelijk, eene
Compagniefchap van zes Schrijvers, die een tooneel!luk ver .
vaardigd hebben, dat zoo even op then fchouwburg gege-'
ven en met goedkeuring ontvangen is .
En nu wil ik de Peeks der voornaamfle Parijfche kof1 jhui.
zen met datgene fluiten, waarmede dezelve v7bor bijna bon .
derd jaren is begonnen, met bet kofliijhuis Procope . Dit be.
vindt zich nog altoos, gelijk wij in den beginne aanmerkten,
in de Rue des Fosfis St . Germain des Pres . Het werd in
172¢ tegenover de Comddie Franpaife, die toenmaals aldaar
flond, opgerigt, en van tij d tot tijd door VOLTAIRE ; P 1.
RON, den ouden ROUSSEAU, FONTENELI,E, CR>4BILLON, ST . FOIX,LEMIERItE, DU BELLOY en anderenbe.
zocht. Hier waudelt men dus op den klasfieken grond der
Franfche letterkunde . Tegenwoordig, echter, viudt men dair
geene lieden van de pen ; maar zij , die daar lets komen ver .
teren, zijn lieden, die het met den mond afdoen, en dus
natuurlijk oneindig knapper dan een der opgenoemden .
IIUIBREGT KORNELISZ. POOT
GESCHETST
UIT ZIJNE DICHTWERREN .

(Vervolg van bl. 626 .)

M

aar," boor ik fommigen uwer, M. H., met bevreemding
vragen, „gij fchetstet ons uwen Dichter reeds in onderl'chei.
de.
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dene betrekkingen , en nog niets van eeu I-Iuwelijk, nog
niets zelfs van eene lVlinnares ! . . . . . .
Nimmer, welligt, heeft eenig Dichter fraaijer, bevall ;ger,
te derder, uitl(,k ender, wegfep nder de Liefde n bet Ech k
geluk bezongen , dan hij zelf.
Is cr ergens een zoo aardig ?
Is er erens
g
een zoo zoet?
Welke trefl ,~nde proeven zonde ik daarvan kunnen bijbrengen, tot lof van onz_n P 0 o T, den Minnezauger bij nitric .
mendheid ! Laat ons d , in ook e n weinig vertoeven bij 's mans
betooverende fched(en,
't Ilnwen Czeirt hii) voegt den jongen jaren,
't Minnen hood ik voor eeu Deugd,
En elders :
Een wenschl~jk I-Iuwl jk is een lustig Paradijs :
Zoo dacht, zoo fchreef onze Dichter zelf . Vreemd nidg•
bet derhalve fchijnen, dat een man van zulk eene vurige ver_
beeldingskracht , die dftarenboven zoo dikwijls met gloeijende
verwen de liefde- en de echt .vermaken maalde op Bruiloften
van vrienden en van vreemden , zelf eerst in zijn drieenvedrtig(le jaar voor H mens altaar trad . Voedde P o OT misfc'hierr
een' heimelijken aficeer van den Echte(laac ; then hij andes
ten zoo zalig fehilderde ?
Geen edel hart verfnaadc de gouden minneboeijen .
Hij fpreke in zijne eigene zaak!
Zeker, 'k zoo to grof bedriegen,
En als een Kretenzer liegen,
Zoo ik voorgaf , dat de Min
Op miin' boezem pier kon hechteri ;
Bij mil niets wist nit to regten,
Nimmer va, kreeg no miin' zin .
Neen : zoo min ?en God woo geven
Een ganscL - rijlr en zalig leven,
Z z
MENGELW. 18ao . No . 14 .
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En er enkel bij bedong ,
Dat ik zonder Vrouw moest blijven ;
'k Zou dat aadbod laten drljven,
En afbidden, heusch van tong .
Ja, al konde een groot vermogen
Mij v~rheffen in den hoogen
Bij het Teeken van de Maagd ;
'k LL c den fchoonen Hemel varen,
Zoo ik eeuwig zonder paren
Daar moest leven, als geplaagd .
Droeg dan mogelijk onze Dichter Pen mismaakt of zwak .
kelijk ligchaam om, hetwellt hem bij de Sekfe min welkom
of behagelijk maakte? flij zelf heeft zijn antwo9rd vaardig :
Mijn ligchaam, fchoon genoeg door welgefchapen leden
En kloeke manbaarheid, vindc aan zich nergens reden
Van klagen, ja vrij niets, dat zonder naberouw
Veranderd worden zou .
Hem ontbrak jets anders :
Heb kennis, wees opregt, en blijf de Dengd befchermen ;
Die god hoedanigheid weegt tneest ter wereld minst,
En hoort geen : Welkom bier! ten zij ze in bet hare armed
Propvolle horens drang' van overvloed en winst .
- En 't is vergeefs gepraat,
Vergeefs gekwinkeleerd, daar de at to klinkende orden
Der flapels van dat twig (het Geld) haar toonen flaan en maat .
Daar is geen grooter zonde in 't Land, dan geldeloosheid .
De Wijsheid zonder Geld wordt fleeds miskend, gelasterd.
Beftel mij Krezus goud en andre wereldfchatten ,
Gij geeft mij Samfons kracht en Salomons verftand ..
't Geld is vernuft en deugd en fchoonheid, frisch van jaren .
't Geld is welfprekendheid, geleerdheid, edeldom,
Puikzeden, achtbaarheid , namaagfchap, zang en fuaren .
Eisch wat gij wilt, 'k voldoe met Geld de ganfche fom .
En '
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En, iraderdaad, de Fortuin fcileen onzen Puikpoeet zoo min
als anderen miuderen Dichteren genegen .
Of 't u behagen MO,-t, misfchien,
Een fehets van zijn Fortuin in fchemerlicht to zien,
Hij float bereid om boar to malen met zijn veder
Schijnt ors paneel wat fmal ; 't behoeft voorwaar niet breeder
Voor't klein en mager beeld, dat, half befchaamd, alre6
In doodverf u verfchijnt, en al zijn rijkdom med .
Den horen, bier vertoond, be ond ik altijd ledig.
Wie Poot ook zijn Fortuin leert vatten, moet wel fnedig
Van geest en harfens zijn : ze is voor en achter kaal,
En fchijnt mij van gremoed zoo zncht als ileen en float .
floe fpeelt ze met min hoop, ass zot en uitgelaten-1
Zij draagt mij water toe met bodemlooze vaten ,
En ploegt het dorre Brand .-Zoo vormen, breed en wijd,
De wolken beeld op beeld , dat order 'c groeijen flijt t
„

Dies maakte hij voor zijne ,, god Fortuin, onlangs gefloi .
en," da koddig Graffchrift :
flier fuimert Poet's Fortuin in 't maanlicht,
Door werkeloosheid afge/loord .
Zij was voor hem Wet kwaad van aan igt,
Maar al to kaal van achterhoofd.

Verre, evenwel, was de guihartige man van bekrompene of
baatzuchtige gehechtheid aan den vuigen Mammon verwij .
derd . Trouwens, dit is zelden der Dichteren zwak t - Ne€d
Cenoeg i ; meer don Peel, en tart een' overvloed,
En elders
De waardigffe alter fchatten
Is een gezonde ziel in een welvarend

lijfb

lntusfchen vinden wij ginds en elders blijken, dot er een
tijd was, dat zijne Maze alleen hem bet noodig levenson .
derhond moest verfcbaffen .
7

7
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Eens zong ik flechts nit lust ; uu dwingt mij 't lot daar'toe ;
Want nood is bitter kruid . In noodtijd bulkt de koe .
De kraai leert om bet eas dus Ave C'efar zeggen.
De bond fpringt door den hoep, om glorie in to leggen
En lofgeruchten niet, maar om een arm ftuk brood,
Dat hem maar pas befchut voor 't wo&n der dorre dood .
Wat zal hij anders doen, die anders naauw jet leerde?
I-Iet water wacht naar hem, die zijnen wijn verteerde .
Die geene .handen heeft tot voordeel van den tand
Moet werken met den geest, of dolen achter 't land .
Straits, echter, green hij weder moed , en, eene vrollike
wijsbegeerte to bate nemende, fchetst hij op eenen luimigen
tran : zijne toenmalige wiji,plaats en omftandigheden :
In deze wijk (,lbtswoude) leef ik op heden als een Koning,
Dat is, van zorg fchier grijs ;
Ook fchier als Adam in den lusthof, want mijn waning
Telt veel verboden fpijs .
Ja zeker, Abtswoud zal naar Eden wat gelijken,
Indien men 't wel beziet ;
Maar geen gebod doer ons den boom der kennis wijken ;
Die ftaat er thans no- niet!
En wist hij zich zelven aldus to troosten :
De matige natuur eischt weinig voor bet leven .
Men hoort der vooglen zang,
Die, rijk voor eenen dag , door blado en takken zweven .
Met weinig leeft men miust zijn' erfgenaam to lang .
Die niets verliezen kan, mag onbekommerd zingen
Bij dieven, beet op buit :
11ij wandelt onbelet door vijandlijke klingen,
En flaapt gerust, daar kram nochgrendel hem befluic .
't Begeeren houdt ons arm, ook midden in bet goud .
Dan, hoedanig ons levenslot ook zij,
Wie kan zich van de Min ontflaan?
„ Sprei netten voor een mug! " mogt men den dwaas wel
coeroepen, die dit bezoeken wilde .
Wie
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Wie tegen de oude wet
Der Liefde zich verzet ,
Bezwijkt in 't ijdel po en,
En mi'dt verge :fs de minneval,
Getroffen van twee lonkende oogen .
De Liefde dwingt bet al .
Wat wonder, dat ook onzen jongen Dichter, finds lang,
was
Het eenzaam Leven als een Ievendige Dood .
Houdt de eenzaamheid (dus vroeg en antwoordde
zelven)
Houdt de eenzaamheid ons blij en rijk
En altijd weltevreen?
Daartoe zegt Poot wel degelijk
En onbewimpeld, peen!
En
Zou hij dan zijn jonge jaren
Heen zien varen
Zonder Liefde ? zonder Gad?
Zou hij zonder bloed en erven
Henen flerven ?
Dot ware eene onboetbre fchad .

hij zich

Die fchade duchtende, volgde hij de flelhme der Natuur,
en zijn gevoelig hart hechtte zich, met al de kracht der eer .
,Re liefde, aan
Een Hart, (*) dat hem bet hart ontflal ;
Een Hart, gemaakt tot hartevangen .
In 't hevigst (zegt hij verder) van mijn dichtkoorts griefde
Mij met boar fchoon gelaat eene eerelijke Maagd,
Wier woord en gunst mijn 'ziel en zinnen flreelt en plaagt .
Ter wereld minde ik nooit een Jongvrouw hartelijker . Maar och! dat Trouwgeding bleef hangen aan den fpijker!
En nu ontvouwt ons de openhartige Dichter met ronde
woorden bet geval :
Op
(*) N C E L T J E 'T HART was de naam van het meisje .
Zz 3
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Op't sardrijk words geen mensch door de armott meergekweld,
Dan die zijn Lief ontbeert, om't mis(bn van bet geld .
Dan words men eerst getvaar, was leege beurzen fchaden 1
Hij bouwde echter zijne hoop op de toelthmst, en fmeekte zijne Geliefde flechts, ook hem getrouw to blijven :
o Schoone, blijf mij trouw ! De weelde volgc de ellende .
Misfchien of, tot ons heil, zich 't avontuur eons wende .
De Hemel, hoop ik, is zoo doof en blind nog niet,
Of eenig goed ge(larni begunfligt en doorziet
De harten, daar de Min haar' zetel in kon vesten .
't Geluk houdt beurt : bet geeft ten eerilen of ten lesten .
o Schoone, blijf mij trouw ! De gunst bloeije onverlept ;
En handel 't hart niet flreng, dat gij me ontflolen hebt .
En wear giug voor hem die levenszonne op?
Uit Abtswoud flrekt, naar 'c lace West,

Zich een begraasde tlreek, daar huizen flaan noch boomen.

Hierlangs befchouwt men, hoe, op

't

lest,

De moede zomerdag vertrekt naar 't rijk der droomen .

Hierlangs ontdek ik ook, verhengd,
De bask mijns Iiefdemeers , den 's Gravezandfchen toreu,
Waarbij ze woonc, die met haar jengd
En deugd en zwier en vier mijn zinnen kon bekoren .
Dit meisje, de Dochter eens Burgemeescers van 's Graves
*ande, was goed en fchoon ; zoo moest zij ziju, om eenen
tninnaar to kunnen behagen, die, hoe vurig een bewonderaar
van vrouwelijke fchoonheid, derzelve din alleen zijne hulde
bewees, wanneer zij met de deugd was verzuscerd

't

Schoon flaac leeg, als 't goede fcheidt.

Met welke oog- en hartverrukkende kleuren fchildert hij bel .
4F in het voorwerp zijner min!
De Zon blinks zoo bevalllg niet
A,ls de eedle firalcn, die, met drangen,
Gij vit uw heldre lonl;ers fchiet.

Hoe
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Hoe fchoon ook 't gulden Oost mag blozen,
Als 't lieflijkst uchtend wordt en daagt,
't Voert op de kaken llechter rozen
Dan gij , mijne uitverkoren Maagd l
En voor uw prille blankheid zwichten
De lelie en bet white albasr.
'k Verzwijg, alleen uit onvermogen,
De gaven uwer fchoone ziel,
Waarop, voor 't mijn lang, uit d nn hoogen,
't Verlievende oog des Scheppers vie[ .
Nogtans ben ik verpligt to prijzen
Uw moedige trouwhartigheid
En eerelijke gunstbewijzen,
Daar de afgewezen uijd om fchrea .
Die zijn bet eeuwig leven waardig .
Die boeiden , maar to wonder zoet,
Mijn veilgettelde vrijheid vaardig,
En ftrekken fchier miju hoogtte goed .
De lieve Inaagd was ook hem, naar bet fchijnt, genegen ;
maar
Het vrijen ging voorwaar to lang met looden fchoenen .
He ; ftond twee grij ze winters nit,
En zag, op zijnen tijd, de lente tweemaal groenen .
Wat kwam er menig, als ter iji,
Wel nod mij dus in 't veld, maar v66r mij in de lommer!
Deze harde proeve, deze benijdenswaardige voorbeelden
deden onzen verliefden Dichter van m :n bijna verfmach-ten .
Helaas , wat Teed ik onderwiji
Al bitter minverdriet en bangen liefdekommerl
Wat gaf ik u, o Oostewind!
Al heete zuchtjes meg, om bij mijjn Lief to brengen!
ja,

De Dag vond mij Reeds Trouwgezind,
En aan miju' gloed kon fchier de Nacht ziju wieken zenger!
(Met vervolg en

hot
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DE VIERING VAN DEN GGEDEN VRIJDAG TE JERUZALEM .

(Getroltken ult bet Dagboek van eenen Engelfchen
Reiziger in Palestina .)
Goede Vrijdag, den 9 April 1819 .

De Basra van

Damascus kwam met omtrent 5ooo man, en
floeg zijn leger ten noorden van de flad op . Hij wend door
cen falvo uit bet gefchut van de wallen begroet, en gedurende den geheelen dag hoorde men fchieten . De Basra begaf
zich met groote flaatfie naar de moskee . Des avonds waren
wij bij de plegtigheden aan bet heilige graf tegenwoordig . Wij
namen onze plaatfen in de Latijnfche kapel in . Bijna alle
monniken , die zonder eenigen dienst to verrigten tegenwoordig waren , droegen over hunne ordeskleeding nog een wit
hemd . Weldra verfcheen de Reverentisfrmo, en nam zijne
plaars in den bisfchoppelijken ftoel, waar hij door degene ,
die hem vergezelden, op de volgende wijze gekleed werd :
witte mouwen, hemd en fchorc, een rijk met goud gebor.
duurd zwart fluweelen misgewaad, een zwarte, geborduurds
gordel , eene zwart fluweelen bisfchopsmuts, en een kruis'
om den hals, met diamanten bezet, aismede een zilveren
vergulde herdersflaf. Van de echt geestelijken, die even
kostbaar gekleed waren, en hem dienden, droegen twee zil .
veren wijwater- en wierookvaten ; twee droegen gouden'
herdersflaven ; twee endere zilveren kruiken met rozewater,
en de twee loathe den fleep van den Superior . Toen alles
dus gereedgemaakt was, werd al bet licht uitgebluscht, en
eeue Italiaanfche preek gehouden ; waarop de monniken, zoowel ale wij , ieder met eene brandende kaars in de hand , en
voorafgegaan door bet koor, den omgang begonnen . Ben
der monniken droeg een kruis, waaraan een beweegbaar en
met natuurlijke kleuren befchilderd Christusbeeld, van omtrent vier voet lengte, ping . Voor bet altaar der kleederverdeeling hield de trein fil, alwaar een abt eene Italiaanfche preek hield ; terwijl de naasrvolgende preek door
een' monnik in de Spannfche tool gehouden werd .
De procesfie ging nu naar de Latijnfche kapel op den
berg Kalvark , waar de abt nog ceps eeue Italiaanfche preek
hisid ,
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hield , in welke hij van onze afvalligheid van bet Katholijke
geloof gewag maakte .Hierwdbtkusopengrd,
legd, ter plaatfe, zegt men, waar de Verlosfer aan hetzelve
gehecht werd . Van da~r trokken wij naar de plaats der krui.
figing, waar bet kruis, in eene aan de Grieken toebehoorende
nabijilaande kapel, op zijne eigenlijke plaats werd opgerigt .
flier hield een monnik alweder eene Italiaanfche preek ;
waarop nu de afneming van bet kruis plaats vond . De afgenomene dooruenkroon werd op eenen gouden fchotel gelegd,
terwijl een andere gouden fchotel de nagels ontving, bij
welker uittrekking men van eenen hamer en nijptang gebruik
maakte ; beide deze fchotels werdea daarna voor de procesfie
heengedragen . Tot zoo lang dat de nagels uitgetrokken wa.
ren, had men bet ligchaam met een linnen windfel aan het
kruis bevestigd ; toen echter werd bet in een linnen laken
gelegd, welks vier hoeken door monniken gedragen werden,
terwiji bet crucifi vooruitgedragen werd .
Op deze wijze ging de optogt naar den fleen, op welken
3ozef van Arimathea , die door den Reverentisfimo vertegen .
woordigd werd, bet ligchaam van Christus zal hebben ge
zalfd ;
; welke plegtigheid dan ook bier verrigt werd . Het
ligchaam werd op den teen gelegd, met wijwater geWas .
fchen, en vervolgens met een mengfel van mirre en aloe ge .
zalfd . Een der monniken hield toen eene lange preek in de
Arabifche taal . Het is niet to ontkennen, dat de menigte
van kaarfen, de koperen kandelaren, de rijke feestgewaden
der priesters, en de van rondom aandringende menigte Balks,
dezer plegtigheid eene treffende vertooning gaven ; hoezeer
men tevens niet kon nalaten, over dezen kinderachtigen eerdienst, zekere fchaamte to gevoelen . De laatfte plegtigheid
beflond in de begrafenis : bet ligchaam werd in een doodkleed
gewikkeld, door vier perfonen gedragen, en door den Reverentisfmo in bet graf gelegd : eene predikatie in de Spaan .
fche taal, door een' der monniken, maakte he ; befluit,
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Eene 11'7ongoolfche Vertelling .

(*)

A an

de uiterfle grenzen eener Mongoolfche Ulufe zwierf,
in zeer verwijderde fleppen, een zeer rijlt en bejaard man
met zijne kudden rond . Hij had drie dochters, van welke
de jongile, met name K o o K j u, zich door fchoonheid,
fcherpzinnigheid en vernuft bijzonder onderfcheidde . Eens,
bij gelegenheid dat hij verfcheidene kameelen, paarden, fcha .
pen en runderen op de markc van den Khan to koop zou
brengen, veroorloofde hij zijner dochteren, hem om ', eels
gefchenk to verzoeken, hetgene hij beloofde haar to zullen
medebrengen . De vader vroeg haar dus, war zij verlangden.
De beide oudtle kozea verfchillende kostbare kleedingftukken ; maar de fchoone it o o K j u verklaarde, dat zij niets be .
geerde . De vader, over deze becuiging verfoord, bevel haar
nu, lets to begeeren . Zij antwoordde toes, daarom alleerl
niets to hebhen begeerd, omdat, hetgene zij wenschte en
begeerde, zeer bezwaarlijk en niet dan met gevaar to verkrijge(n was . De vader, die haar zeer beminde, beloofde haar,
hetgene zij verlangde, war her dan ook zijn mogte, to zullen
Iftedebrengen . Welnu, zeide K 0 0Kj u, zoo gij dit wilt,
voldoe dan ann her volgend verzoek . Verkoop uw vee op
de markc, voor welken prijs gij wilt ; maar vraag voor den
grooten, bultigen flier her linkeroog van den Khan! De goe .
de grijsaard fond in bet eerst niet weinig verzet van dezen
zonderlingen eisch ; maar, de zeldzame kloek- en fcherpzin •
nigheid zijner dochter kennende, beloofde hij niettemin aan
haar verzoek to zullen voldoen . - Op de markc gekomen,
verkocht hij al zijn vee voor eene menigte zilvers, tot op
den grooten, bultigen flier toe, voor welken hij van de koo,
pers bet linkeroog van den Khan eischte. De hovelingen van
den
(*) Medegedeeld door den Hofraad j O rr A N N V O N iN ii Lto Dresden, die zich, acs Befluurder van bet G mna.
fium en de Scholen in her Jakutzkfche Gouvernement, omtrent zeven jaren in Siberie ophield , en zich met de Mongo,
len etc derzelver Letterkunde bekend maakte .
LER,
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voor wel.
ken aileen hij den flier verkoopen wilde, kwamen op de
markt, bonden den oudeu man, en bragten hem terftond voor
hunnen gehieder Dozen viel bij to voet, en beleed , dal
zijue jongfte dochter hem dien prijs had opgegeven. De
Khan, die nu wel vermoedde, dat er lets geheims achter deze
zaak fchuilde, liet den ouden man vrij , met bet bevel, zijne
dochter, als de denige fchuldige in bet verbreken des hem
togkomenden eerbieds, in zijue handen to leveren . - Toen
K o o K J u voor den Khan verfcheen, vroeg hij haar, om
welke reden zij hafen vader dien prijs voor den flier had op .
gegeven .-Ach
.
Heer! antwoordde zij, opdat gij, zulks ver•
nemende, begeerig mogt worden mij to zien . - En waarom
wenschtet gij dan door mij gezien to worden?--Om u eene
voor uw wezenlijk best allerbelan,grijkfte waarheid to zeg .
gen . -- En welke is die dan? - deer! ging o o K j u voort,
van uwe twee opperfle regters, die bet refit moeten handha .
ven, flaat altoos de ri ;ke en aanzienlijke aan uwe regter ., de
arme en geringe, daarentegen, aan uwe linkerzijde ; nu h oor .
d e ik in mijne eenzaamheid floods, dat gij den rijken en aan •
zienlijken voorfpraakt en verdedigdet, maar dat de arme eu
geringe op uwe ondertleuning niet rekenen kon : daarom be.
woog ik mijnen vader, uw linkeroog voor den flier to ei .
fehen . - De Khan, hierover vertoornd, beval zijnen grooten , it o o K J u wegens hare vermetelheid to veroordeelen .
Nadat bet gerigt bijeengekomen was, drong de oudfte en
wijsfle der Lama's, uls voorzitter, daarop aan, om vooraf
to ouderzoeken, of doze vermetelheid van K o o K J tr nit
boosheid, dan wel nit wijs doorzigt ware voortgekomen. De
vergadering gaf haar this ter beproeving op, om van eenen
overal even dikken boom, die van zijne fchors ontbloot was,
to bepalen, aan welk einde de takken en waar de wortels
zich bevonden. Zij wierp daarop den boom in bet water ;
en, daar nu de wortels nederzonken en de takken bovendre .
ven, had zij hierdoor bet vraagftuk opgelost . - Hierop wer.
den haar twee merries van een volmaakt gelijk voorkomen
nangeboden, met de vraag : wie van beide de moeder was?
K o o K J N (loot beide op , en gaf haar den geheelen dag Been
voeder ; maar op den volgenden dag , toen zij aan beide hec
hooi voorwierp, bemerkte zij, dat de eene flechts langzaam
at, en her hoof veeleer der andere met den fnoet toewierp .
Hier .
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J-lierait leidde zij bet beflnit of, dot deze de moeder was. Lindelijk gavel de regters hoar twee flangen, met den eisch,
om to beflisfen, wie de mannelijke en wie de vrouwelijke
was . K o o K J u legdc beide op boomwol, en zag, hoe de
eene zich ineenkronkelde, en de andere om haar heenkroop.
Zij gaf dus to kennen, dot deze loathe de mannelijke, en de
eerfle de vrouwelijke Hang zijn moest . - De regters meen.
den nu genoegzaam overtuigd to zijn , dat de handelwijze
vale It o o K j u niet een gevolg was gew eest van boosheid ,,
maar van fcherpzinnigheid en doorzigt, met welke zij op
eene ongemeene wijze was toegerust . Zij gaven zulks den
Khan to kennen. Deze was echter hiermede Met tevreden,
maar befloot, zelf aan K oo KJu verfcheidene fpitsvindige vragen voor to leggen, ten einde hoar in de war to brengen, en
alzoo to betoogen, dot men hoar geenszins voor kloekzinnig
en vernuftig mogt aanzien. Hij lief dus a o o K j u voor zich
brengen, en vroeg haar, in de tegenwoordigheid zijner grooten : Wanneer men twee meisjes in bet bosch zendt, om wilde appelen to verzamelen, zeg mij , wie van beide bet meest
verzamelen, en op welke wijze zij dic doen zal ? Zij antwoordde ter(lond : Die, welke niet op den boom klimt,
moor beneden blijft flann, den boom fchudt, en de afgevallene rijpe appelen van den grond opzamelt . - Hoe komt men
bet naaste en fpoediglle over een moeras?vervolgde de Khan .
Regt over, zeide zij , is to ver ; want bet duurt to long :
longs den kant been is dus nader ; want bet goat fpoediger.De Khan zag nu zelf in, dot zij de voorgeflelde vragen juist
beantwoord had, bewonderde hare kloekheid enfchrpzig,
beid, dacht eenigen tijd no, en legde haar toen weder de
volgende vragen voor : Zeg mij , hoe kan men zich son onbe .
kenden bekend maken? - Wanneer men son hen, die ons niet
kennen, hulp betoont. - Hoedanig komt men tot een deugdzaam levensgedrag?-Wanneer men elken morgen met bet gebed begint , en elken avond met eene goede daad eindigt .
Wie is waarlijk wijs? -- Hij , die zich uiet verbeeldt bet to
zijn. - Waarin zijn de goede eigenfchappen eener volmaakte
vrouw gelegen ? * Zij moet fchoon zijn als cen vlinder, zacht.
sardig als een lam, voorzigtig als eene muis, opregt als een
fpiegel , en rein als vischfchiibben ; zij tnoet om Karen over.
leden' man treuren, gelijk de vrouwelijke kameel om bet
mannetje , en in Karen weduwflaat leven, gelijk een vogel,
die
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die ruit . - Twee mijner onderdanen, zeide de Khan, twis.
ten daarover, wie van beide de ware vader van eenen knaap
zij : hoe kan ik dit uitvorl `chen ? - Beveel hun, fprak zij , een
vogelei van het hoofd des jongens met den pijl of to fchie .
ten : de echte vader zal weigeren zulks to doen ; de vermeende zal daarin toellemmen . - De Khan was over dit atles zeer verbaasd, maar wilde haar evenwel, wegens de befchuldiging van zijne onregtvaardigheid , doen omkomen. Flij
dacht this nog eenige dagen daarover na, en beval haar toen ,
hem de juiste waarde van al zijne fchatten op to geven : wan .
veer zij dit doen konde, zon hij haar voor onfchuldig verklaren en vrijlaren . K o o u J u nam doze aanbieding terflond
nan, maar verzocht twee dagen oni zich to bedenken, en dat
de Khan dan ook gedurende dien tijd vasten zou . De Khan
nam dit insgelijks ann . Na verloop van dien tijd bragt zij
denzelven, op eenen houten fchotel, gekookt fchapenvleesch,
en zeide : Heer! gij zult moeten bekennen , dat, ingeval van
volflagen gebrek aan fpijs, al uwe fchatten zooveel nict waar .
dig zijn, als deze fchotel met vleesch. De Khan , door dezewaarheid overwonnen, verklaarde haar voor eene wijze mangd,
huwde haar uit can zijuen zoon, en zij herinnerde hem na .
derhand nog dikwerf aan hec gebruik van zija linkeroog .

ADAM'S GeWAARWORDINGEN, BIJ HET EERSTE ONDER+
EN OPGAAN DER ZON .

Het fcheppend Woord , dat wondren baarde,
Beval den mengelklomp, en de aarde
Begon haar' loop in zonnegians ;
En heerlijk hief, met zinverrukken,
Nu 't meesterllult der meesterftukken,
De mensch, bet hoofd naar 's hemels trans.
Van zonneluister rijk omfchenen,
Sloeg hij deli blilt door 't lustdal henen,
En langs 't azuren welffel rond ;
Trad voort, door jeugdig fchoon omgeven,
Of vlijde, in lommerige dreven,
Zich neder op bebloemden grond .
Van
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ADAM'S GEWAARWORDINGEN,

Van 't Godlijk fchouwfpel opgecogen,
Straalt hem de vrolijkheid uit dd oogen .
Gezang klinkt rond in bosch en lucht ;
't Gebloemte omfchittert hem met kieuren ;
't Plautfoen omwafemt hem met geuren ;
't Geboomte biedt hem rijpe vrucht .
Hier grazen kudden zonder herder ;
Daar trekkebekken tortels ; verder
Speelt wolf en lam in 't klaverveld .
Bier fchuimt een bron door fironk en bladen ;
Daar noodt een koele vliet tot baden ,
Die murmlend in zijn bloembed zwelc .
Door zoo veel zoete weelde omgeven,
Vlood de eerite vaag va1r 't eerfle levee
Geen floornis, die 't genot verbrak .
Maar plotsling legt bet vee zich neder ;
Het zangkoor zwijgt en plooit de veder,
En 't fluimrig duifje zoekt een dak .
De bloem, vermoeid haar geuren to aemen,
Buigt nehr en vouwt haar blaadjes zamen,
Alsof haar fchoonheid waar' verbloeid .
De zon, genaderd aan de kimmen,
Zinkt weg in 'c purper avondglimmen,
Dat Tangs den rand der woken gloeit.
Nu wijkt hem alle vreugde henen ;
Verbaasd, ziet hij de zon verdwenen,
En weemoed vult hem 't angilig hart .
Hij fnelt haar na in 't deinzend blinken ;
Maar ach l haar laacfte flralen zinken,
En laten hem ter proof der (mart .
Nog, order 't pijnlijk ademhalen,
Herzoekt zijn blik de zonneftralen :
Geen fcheemring , die in 't oog meer dringt
Vervlogen zijn nu lust en luister :
't Is diepe flilce en aaklig duister,
Wat in de fchepping hem omringt .
Zijn
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Zijn fmart neemt toe met de oogenblikken ;
Zijn kracht veiflaauwt ; zijn knien knikken ;
't Vermoeide ligchaam trilt en zwicht ;
Her zwicht, wat poging 't ftijve en flinger' ;
't Bezwijkt, en met flnweelen vinger
Strijkc nu de flaap hem de oogen digt.
Hij flaapt ; maar rust mag hij niet fmaken :
't Ontltelde brein blijft angitig blaken,
Doorfpookc van droomen, zwart en naar.
Hij opent, fluit de iluimrige oogen
Bij beurte ; ontwaakt, fchouwt naar den hoogen,
En words een fcheemrig licht gewaar.
Nu fpringt hij op nit angst en fluimer ;
Zijn hoop herleeft ; zijn burst a6mt ruimer ; Maar is 't geen ziubedrog - geen droom?
o Neen! allengskens flinkt bet donker :'
Hij onderfcheidt ! en lichrgeflonker
Vloeit blozeud langs der wolken zoom!
Hoe voelt hij ziin verbaziug klimmen!
Daar rijst aan andre hemelkimmen
't Vertroostend licht al meer en meer.
Hij vouwc de handen voor bet wonder :
De zon ging in bet westen onder ;
Thans rijst zij in hec oosten wear!
Zij rijst! zij words met vreugde ontvangen :
De zangers fluiten nieuwe zangen ;
't Gebloemte wafemt verfchen gear ;
De kudden hupplen ; grazers, fpeten ;
De min viert hoogtijd in de abeelen,
En toovert met geluid en kleur.
Hij kan zijn blijdfchap niet bedwingen :
Zijn juichtoon paort zich aan bet zingers,
Dat lucht en loover trillen doet .
Zijn lippen drukken bloem en veder :
hllj kust, omhelst, geroerd en teeder,
En voelt en dankc den zonnegloed .
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Hij viert zijn vreugd den vollen teugel,
En ijlt, als op gefpierden vleugel,
De heuvlen op, de dalen rond ;
Verzaadt zich, zwemt in zielsgenuchten,
Totdat de dag, to fuel in 't vlugten,
Zich wegfchuilt in den avondilond .
Op 't gloeijend aardrijk nedrgezegen,
Waait koelce hem verkwikkend tegen,
Terwijl de zon haar fakkel bluscht .
Getroost ziet hij haar nederzinken :
De dag zal haar op nieuws doen blinkers!
En vrolijk flaapc hij in, en rust .
Geloof en overtuiging bieden
Den mensch, als hij 't genot ziet vliedea,
Den troost aldus ten wonderflaf ;
En viijt hij gaarne, in 't vast vertrouwen
Een beetre wereld ggns to aanfchotiwen,
Aan 'c eind' der loupbaan zich in 't graf.
Het Hoogduitsch gevolgd
van w. F . SINTENIS .

J . IDIMERZEEL, JUNIOR

DE EDELDENKENDE WONDHEELER .

B

O U D O N, een zeer beroemd Heelmeester to Parijs, werd
eens bij den Kardinaal D v n o I s , Eerften Minister van Frankrijk, geroepen, om eene zeer gevaarlijke operatie to doer .
Toen hij in de kamer trad, riep hem de Kardinaal toe : „ Dok.
,, ter! gij moet mij niet zoo ruw behandelen, als uwe arme,
„ ellendige duivels in bet Hotel Dieu l"-- I,Mijnheer!" antwoordde E o U DON, „ ieder van deze artne, ellendige dui~
„ vels, gelijk uwe Eminentie hen gelieft to noemen, is een
» Eerfle Staatsminister in mijne oogen ."
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elijk fours een mensch, wiens geestvermogens, to
voren door een zwak en ziekelijk ligchaam gedrukt,
zich niet konden ontwikkelen en als in bet donke
kwijnden, na bet doorworftelen eener gevaarlijke krank .
heid uitmunt door een fchoon en krachtvol ligchaam,
niet minder dan door eene groote mate van vernuft,
fchrander oordeel, fijn gevoel, moed en fterkte van
ziel ; gelijk vaak eene landftreek, to voren onvrucht .
baar en dor, den wandelaar geene lommer, den noesten
bebouwer geenen fchamelen kost opleverende, na door
de werking van onderaardfche krachten gefchokt en als
bet onderst boven gekeerd to zijn, ongevergd met eenen
overvloedigen oogst verblijdt, en door de fchakeringen
van bet heerlijkfte bloemtapijt des wandelaars oog verrukt : zoo gebeurt bet menigmalen , dat een ftaat, to
voren onder de verder afgelegene volken weinig bekend
en onder de naburen niet geacht, na bet met meeite
doorworftelen van eenen zwaren ftrijd , na bet opoffe .
ren van der burgeren goed en bloed , eene fterkte en veerkracht betoont , die hem ~in that ftelt tot alles, waar •
door aan deszelfs beftaan de ftevigfte grondflag verze .
kerd, waardoor deszelfs naam onder de verst verwijderde volken met roem verbreid kan warden .
Belangrijk, tronstvol en verblijdend voorzeker is de
ze opmerking, daar wij gelegenheid vinden, dezelve
AIENr,i :LW . 1?2O NO. 1

.
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gehandhaafd to zien door voorbeelden van oudere en la .
t'ere volken , van den vroegften tijd der Grieken aan , tat
op de eeuw, die wij beleven ; maar hoe veel meer belangrijk, troostvol en verblijdend moet niet die opmerking zijn, daar wij gelegenheid hebben, dezelve door
de gefchiedenis van ons vaderland bevestigd to zieh,
in een tijdsgewricht, aan datgene, hetwelk wij zelve
beleefden, in vole opzigten niet ongelijk!
Niet moeijelijk zoude bet zijn, een uitnemend tafe .
reel to malen van den voordeeligen invloed, welken de
itrijd, then eenmaal onze voorouders tegen bet magtige
Spanje flredn,gha ftokpdewnfcha
pen, de zeden en bet gezellige leven van de bewoners
dezer gewesten . Maar befchouwen wij , dit daarlaten .
de, voor net tegenwoordige alleen de heerlijke vruch .
ten, welke derzelver koophandel daaruit wegdroeg, en
berinneren wij ons daartoe vooraf den toetland van den
koophandel in de noordelijke provincien van ons tegen .
woordig koningrijk v66r den tachtigjarigen oorlog, om
vervolgens den voordeeligen invloed te- overwegen,
welken die oorlog en de afzwering van bet Spaanfche
juk op den koophandel in ons vaderland gehad hebben ..
I. De Nederlanden, bijkans in bet midden der kust .
landen van Europa gelegen, aan den uitloop van
drie groote breede Itroomen, aan eene vischrijke zee,
die geene buitengewone beletfelen voar de zeevaart op .
levers, maar menigen inham tot eene gefchikte haven
of landingsplaats vormt, - de Nederlanden boden den
bewoners dezer gewesten , van de vroegfte tijden aan ,
de fchoonfie gelegenheid tot uitoefening des koophan •
dels aan . Geen wonder, dat deze zich vroegtijdig gewenden aan de wisfelvalligheden van lucht en water,
ten einde van dit aanbod der milde natuur in alien deele
gebruik to maken .
Reeds in den tijd, toen deze landen door de Romei.
nen werden overheerscht, daalde de geest des bandels,
: bet wa en
nog naauwelijks merkbaar, op dezelve near
de Romei fche bnden, die, onder verfchillende elkan .
der
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der opvolgende legerhoofden , bier de eer1 a geltgenlrcil3
gaven tot vertier van - mondbehoeften ; en .ILv6neinfche kooplieden, die zich, daardoor met eenig uitzigt
op winst gevleid, hieromftreeks nederzetten, fchij .
nen de eerfte geweest to zijn, welke bier eenen gene .
gelden koophandel dreven (*). Reeds in den tijd, toes
de Rameinen en de Franken elkander bet gebied ovef
deze landen betwistten, maakte bet gebrek aan genoeg .
tame granen, tot onderhoud der talrijke legerfcha•
ren, bet noodzakelijk, om dezelve uit bet naburige
Jirittannie in to voerdn ; ook fchijnen toen reeds, op
verfchillende plaatfen, openbare markten to zijn gehouden (t) . Toen K A [. E r. D E c R o o T E ook over de
Nederlanden den fchepter voerde, waren reeds Duurflede en Tiel als handeldrijvende plaatfen bekend ; oob
is bet eerlte handelsverdrag met Engeland in den tijd
van dien worst geteekend (§) . Niet alleen granen,
lnaar ook wol, tot verdere verwerking in Nederland•
fche plaatfen, benevens goud en zilver tot muntfpe .
cWn,waren de voornaamite waren, die, van toen aan`
ul*&dien naastbij gelegenen overzeefchen that werden in .
gevoerd . De gefchiedenis meldt ons, dat, i11 1274, de
fitvoer van wol uit Engeland werd verboden ; maar
dat de Engelfchen , door Zeeuwfche kapers gewelddadig
daartoe genoodzaakt, reeds in bet volgende jaar dien
uitvoer wederom toelieten (**) .
Ondertusfchen had
de fcheppende handelgeest meerdere plaatfen uit bet
niet tot vrij aanzienlijke fteden opgevoerd, onder welke
Dordrecht eenen voornamen, zoo niet den allerhoogften, rang bekleedde. Men leest van bet jaar 1285,
dat toen aldaar in wijn, granen, zout, ijzer, lakens
en andere waren werd gehandeld , en , wat vooral in aanmerking moet komen , dat bet de flapelplaats .was der

En .

(*~ W A G E N A A It , Faded Historie , I , 81, 123 .
(f) W AGE N A A R, t . 9 . P . I , 227, 246 .
§~ WAGENAAR, t . P . P . I, 338, 437, 43w ,
fl *) WAGZNAAR, t. a . P . III, 21 .
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Engelfche wol , en in 4299 ook van andere waren bet

ftapelregt verkreeg (*) . In bet jaar 1295 wordt bet
eerst melding gemaakt van de liaringvisfcherij, die won .
dervolle, onuitputtelijke bron van rijkdom voor Neder .
land, welke door de onwaardeerbare uitvinding van bet
kaken, in bet laatst der veertiende eeuw, zoo aanmerkelijk wend uitgebreid, dat, reeds omftreeks bet jaat
1416, als een nieuw werktuig om uit dezelve toch
rijkelijk to putten, bet varen met haringbuizen in
zwang geraakte (t).
In dezen tijd had Europa's ftaatkundige toeftand, ten,
gevolge der kruistogten, (gewrochten der uiterftd bar .
baarschheid, maar gezegend in de gevolgen) eenen geo
weldigen fchok ondergaan . Het wa en inzonderheid de
volken van Italic, die, daardoor uit hunne werkelooze
fluimering gewekt, de voortbrengfelen der zuidelijke
gewesten , door koophandel , aan de bewoners der poor.
delijkfte landen van Europa begonnen mede to deelen,
en ook deze daardoor, als ware bet, met den geest des
bandels bezielden . Van dezen tijd, van bet laatst der
dertiende eeuw, dagteekent zich dan ook de handel
tusfchen ons vaderland en de bewoners der kusten van
de Oostzee. Hout , ijzer , bier en granen werden , hdtzij met Hollandfche of Zeeuwfche, hetzij met Hamburg.
fche of Oosterfehe fchepen, van daar berwaarts gebragt,
.en tegen Hollandfche manufakturen ingeruild ; terwijl
onze Hollanders die noordfche waren verder naar Over*
ijsfcl voerden , of wel dezelve in Vlaanderen tegen voortbrengfelen der zuidelijke itreken, welke aldaar door de
handeldrijvende Italianen werden aangebragt , verruih
den (S) . - Hoe meer ondertusfchen de handel werd
uitgebreid, des to meer zag men ook , aan hoe veel
bezwaren dezelve onderhevig was, in eenen tijd, toen
van
(*) W A G E NA A R, Faded. Historic, III, 53, 205 .
(t) WAGENAAR, t . a . p . III, 54, 499(S) W A G E N A A R , t . a . p . III, 202 en 250. Befchrijvirag
van AmJlerdarn, II, 49 ; en 525.
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van regt en geregtigheid en goede trouw de namen zelfs
naauwelijks werden gehoord ; toen eigenbelang, meer
dan immer, de algemeene drijfvedr der menfchelijke da .
den was ; toen lieden , die zich ridders noemden en
voorgaven ter befcherming der onfchuld bet zwaardaan
to garden, ftraffeloos allerwegen gewapende benden
uitzonden, om to rooven, to plunderen, to branden ;
toen woeste zeefchuimers onbeteugeld de wateren door .
kruisten, om den eerlijken handelaar de vruchten van
deszelfs noeste vlijt to ontnemen . Het was dan daar.
om, dat zich, reeds federt bet einde der twaalfde eeuw,
meer dan ddne vereeniging hadden gevormd van handeldrijvende plaatfen, met oogmerk, om gezamenderhand perk
to ftellen aan oneerlijkheid en trouwelooze daden, en
om zich, zoo veel mogelijk, tegen de rooftogten der
ridders en de zeefchui ;nerijen to beveiligen , en alzoo
den handel eenen ongeltoorden bloei to verfchaffen . Tot
zulk ten oogmerk verbonden zich ook , in bet jaar 1413,
teLubeck, een aantal van zes en veertig, meestNoordDuitfche, fleden, onder welke wij Dordrecht, Haarlem, JIm/lerdam, Nijmegen, Zutphen, Harderwijk, Deventer, Kampen en Z1vol vinden genoemd, en floten de
beroemde Hanze (*) . Van nu aan werd de zetel des handels onder onze voorouders hoe ]anger hoe meer bevestigd ; in bet bijzonder werd die op de noordfche rijken
met deeds toenemenden bloei gedr.-ven . Toen omftreeks
het midden der veertiende eeuw verfcheidene . Hollandfche en hriefche fleden den Z-Hweedfchen koning AL13 R E C Ii T in bet bezit van den troon gehandhaafd hadden, verleende die monarch aan de clad dmferdam bet
voorregt, om in Zsveden zelf eene foort van volkplanting en band elsvereeniging to hebben, en begunfligde die met biizondere voorregten (t) . Een oorlog,
(*~ W AGE

N A A R,

VOOral ROBERTSON,

et 11 , 187-206 .
(t) W A G E N A A

R,

Vaderl. Historic , 111, Soo volgg. Zie
A,fi. de CHARLES V, I, 110-114
Befchrijving van ~Imflerdam , I, 1 :4.
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log, tusfchen den koning van .Denemarken en eenige
tot de Hanze behoorende fl:eden aan de Oostzee ontftaan, gaf insgelijks den Hollanderen en Zeeuwen aan •
leiding, om, in dit troebel water visfchende, bunnen
handel meer dan to voren naar die zijde uit to breiden (#) : zij bragten nu zelve zout en w1jn uit Frank*
rijk , zijde en andere waren der heete linden uit hlaanderen, of ook uit bet Spaanfche fchierpiland zelf, la •
kenen en andere gewerkte foffen uit Engeland, die
veelal bier geverfd werden, met eigene fchepen, naar
verfchillende noordfche of ooster .fcbe havens . Zelfs ver.
fcheidene oorlogen , de eene zwaarder en langduriger
dan de andere, welkc van tiid tot tijd tusfchen de Hotlandfche en Zeeuwfche ter eene en de Duitfche Hanzef}eden ter andere zijde ontftonden, hoe veel opofferingen van goed en bloed dezelve ook vereischten, deden
then handel wel gedurende eenen korten tijd verfiappen,
maar flechts om naderhand met to grooteren voorfpoed her .
vat to worden ; zoodat ,hnflerdam alleen, v66r bet ei-ve der vijftiende eeuw, met twee honderd koopvaardijfchepen handel dreef ; terwijl onze landgenooten , in de
zestiende eeuw, genoegzaam aileen meester waren van
de toen vooral allerbelangrijkfte vaart op de Oostzeefche
havens (f) . - Ook Engeland begon, reeds in dezen
tijd, den Nederlandfehen naam to ontzien : een verbod
van invoer van gewerkte ftoffen in dat rijk werd fpoedig ten onzen voordeele weer ingetrokken ; en verfchil .
lende verdragen , met de Engelfchen gefloten, in bet bijzolider dat van 1496, verzekerden aan den Hollandfchen
koophandel menig voorregt van groote waarde (§) . Ja,
in Londin zelf beflond, ten tladeele van den Engelfchen
handel , eene maatfchappij van Nederlandfche kooplieden, welke, hoewel, onr deze reden, in 1552 vernietigd
(*) W A G E N A A R, taderl. Historic, III', 5so3 .
( ') W A G E N A A R t Vaderl. Historie, III, 530-543, en

IV, 524 . Bcfcbrijving van Bmflerdam, II, 529 .
(§) WA GENAAR, Vaderl. Historie, IV, $3, 233,

321 .
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tigd zijnde, llechts twee jaren daarna, ter guniie van
ouzen toenmaligen beheerfcher, F i L I P s, die de hand
der Engelfche konin gin ni A R I A had verworven , her.
field en met vele voorregten l el'chonken werd (*) .
Zoo zien wij dan, dat de Nederlandfche koophandel,
reeds v66r den tachtigjarigen oorlog, aanmerkelijke voor ; •
gangen had gemaakt ; wij zien Nederland, in dien tijd,
cene aanzienlijke plaats beflaan onder de l andeldrijvende volken van Europa ; de Oosizee ziet beftendig den
Nederlandfchen wimpel waaijen ; de Zweden zelve hebben, in bun eigen land, de banier'des .4mfeli helpen
planten ; Engeland ziet zijn eigen belang aan dat der
Nederlandlche kooplieden dienstbaar ; Engeland ziet
het,en durft zich niet verzetten ; Fran''rijk haast zich,
de voorregten van den Nederlandfchen handel nog to
vermeerderen ; Spanje zelfs en Portugal verheugen zich,
Hollandfche en Zeeuwfche kielen to zien naderen ; ja,
van Europa's zuideliikst gedeelte, tot in bet kille poor .
den, wordt de Hollandchc trouw gekend, ontzien eft
geeerd (t) .
Maar hoe groot was bet veld, dat voor den Neder •
landfchen handelgeest nog to bebouwen overig bleef ;
hoe vele en hoe groot waren de zeeen, nog door geene
Nederlanafche kiel gekliefd ; hoe menigvuldig de havens, die de Nederhandfche vlag,nog niet hadden zien
waaijen! Met de vreemde werelddeelen naauwelijks bij
name bekend, vergenoegde men zich bier, met derzel .
ver voortbrengfelen nit de tweede of derde hand (§) to
ontvangen ; de nieuwe Italiaanfche gemeenebesten,
Genua, Pifa en Venetie, overtrofFen ons verreweg in
uitgebreidheid van handel, in fterkte van zeemagt, in
rijkdom ; en zelfs dit, in dien t1jd, voor de koopvaart
meest belangrijk gedeelte van Europa , de kusten der
M d(*~ W A G E N A A R, Vaderl. Historie, V, 396.
(t) Zie hiervan onder anderen een voorbeeld bti •lt z t tt E,
3efchrijving van Hoorn, bl . 6o, 6i .
(S) Namelijk uit Spanje en Portugal, of uit 1'lai dens.
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Middcllandfche zee, werd nog fchaars door Hollanders
of Zeeuwen bezocht (*) .

II. Zoodanig was nagenoeg de toeftand van den Ne-

derlandfchen handel, toen onze voorouders genoodzaakt

waren, tegen de ongehoordfte dwingelandij de wapenen
op to vatten, en, in eenen tachtigjar •i gen krijg, hunne
vrijheid, hunne regten, hunnen godsdienst, hunne bezittingen to verdedigen ; toen zij, hoe klein in getal,
hoe zwak van kraehten, bijna eene eeuw lang, grootftendleels op eigenen bodem, den verwoedtten, den kostbaarften krijg moesten volhouden tegen den alleenheerfcher, wien ten groot gedeelte van Europa gehoorzaamde, wien al de fchatten der nieuwe wereld ten
dienfte flonden, Wiens wapenen door hebzucht en gouddorst befluurd, door dweepzucht en onverzoenbare wraak
gefcherpt waren . Vreemd , ja ormogelijk fchijnt bet
den oppervlakkigen befchouwer, dat zulk een oorlog
den ontluikenden handel onzer landgenooten heeft kunnen bevoordeelen, dgnzelven niet veeleer geheel heeft
verniptigd ; - maar laat ons aan de leiding der gef'chie.
denis ons oordeel onderwerpen, en wij zullen bevinden, dat de oorlog tegen Spanje en de afzwering van
bet Spaanfche juk niet alleen aan de bettaande handels .
betrekkingen onzer landgenooten geenen aanmerkelijken
binder hebben toegebragt , maar dat zij aan dezelve
veeleer nieuwe hulpmiddelen en gelegenheid hebben verfchaft, om hunnen handel tot grootere hoogte • op to
voeren ; ja dat zij dezelve genoodzaakt hebben, hunnen
handel allerwegen uit to breiden .
i . Ik zeg, vooreerst, de oorlog tegen Spanje en de
afzwering van het Spaanfche juk hebben aan de be-

flaande handelsbetrekkingen onzer landgenooten geenen
aanmerkelijken hinder toegebragt . - In de eerlle mee3t

beflislende oogenblikken, toen onze voorouders even
den vrijheidsilanderd hadden geplant en vele onzer fteden nog in de tnagt der Spaanfchcn waren, mogt de ban .
def t
(~~~ IVA E IV A A It , Bcichrljving van 4inflerdam, II, .533 .
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del, in bet bijzonder die op Engeland, eenige belemmering ondervinden, en onzen kooplieden bet verlies
van meer dan twintig tonnen gouds worden berok .
kend (*) ; nadat weldra de Spaanfche magt het grootlte
gedeelte onzer noordelijke provincien had mogten ruimen, ging onze handel, bijna even gelijk to voren, zij .
nen gang. De verfchillen zelfs , gedurende den oorlog, met Engeland voorgevallen, over den lakenhan .
del en de haringvisfcherij (t) , getuigen, van hoe veel
gewigts ook toen die handeltakken waren . De herhaalde twisten met den koning van Denemarken over bet
verhoogen der Sontfche tollen, Diet geheel vereffend,
dan nadat onze ftaten, door eene magtige vloot, hun
regt hadden weten to handhaven (S), zouden reeds gemoegzaam bewijzen, dat de handel op de Oostzee toen
flier minder belangrijk was dan to voren, zoo Diet tewens de gefchiedenis meldde, dat in 1587 meer dan 6oo
Hollandfche en Zeeuwfche fchepen in de Sont v.oor aniker .lagen, en dat jaarlijks vloten van 200 a. 300 zeilen
van bier naar de Oostzee ftevenden (**) . Ja, tot in den
jare 1599 ftond de handel op de Spaanfche Nederlanden
open, en werd zelfs die op Spatje en Portugal, met niet
minder voordeels dan tevoren, gedreven, tot 1580, bij
oogluiking, zelfs door onze eigene fchepen ; vervolgens
mogten deze Diet verder dan Engeland, of de uiterfte
grenzen van Frankrijk, varen ;men Dam ddar toen van
anderen goud en zilver en andere Spaanfche en Indiaanfche voortbrengfelen over, verzendende weder, onder vreemde namen, de niedegebragte Nederlandfche,
Noord(*) W A G E N A A R, Vaderl. Historie , V1, 305 .
(t) Onder anderen in 16o8, 1616, 1627 ell 1637. Zie
WAGENAAR, Yaderl. Histarie,IX, 3 .17, 313 ; X, 1o6 ; XI,
S8, 260.
(J) In 164.5 . Zie WAG E N A A R , Vaderl. Historie, XI, 379
en volgg . Zie ook VI, 237.
(**) S C H E L T E M A, Rusland en de Nederlanden, 1, 68 .
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Noordfche en Oostzeefche waren naar de Spaanfche kus-

ten (*) .
2 . Zoo werd dan, door den oorlog tegen Spanje en
de afzwering van bet Spaanfche juk, aan onze b eftaan .
d e handelsbetrekkingen geen aanmerkelijke binder toege .
bragt . Maar ik zeide ook, ten tweede, dat onze landgenooten er nieuwe hulpmiddelen en gelegenheid in vonden I om hunnen handel tot grootere hocgte op to voeren ;

want de oorlog verbeterde hunne zeemagt , en vermeerderde bier bet getal van lieden, in kennis en kunstvlijt
en rijkdom uitmuntende . -- In de i'cheepsbouwkunst
wa en de Spanjaarden, en ook de Engelfchen, ons verre vooruit ; ouze fchepen, die in Spanje beuagen waen, rekende men de beste van de vloot (t) . Zoudertt
zich dus onze landgenooten op zee met de SpaanJchen
durven meten, dan moest vooraf hun fcheepsbouw worden verbeterd, dan moesten zij ook hierin uitheemfche
pulp leeren ontberen . Hoe zeer moest ook de oorlog
ter zee tegen bet geoefende Spanje, vaak met nog onbeproefde omftandigheden en ongekende gevaren vergezeld, van de frooperijen der Watergeuzen aap, tot op
de togten van P I E T H E I N en TROMP , de kennis der
onzen, in ailes, wat de zeevaart betreft, hebben doen
toenemen ! En welk cen heerlijk hulpmiddel bood dan,
in de verbetering der zeemagt, de oorlog tegen Spanje
onzen landgenooten aan, om hunnen hanndel tot groo .
tere hoogte op to voeren! -Niet minder, dan de handel de befcherming der zeevaart behoeft, moet hij ook
door rijkdom en kunstvlijt voedfel ontvangen ; en oak
dit ontving de Nederlardfche handel, door den oorlog
tegen Spanje . Sedert eeuwen was, geliik reeds is aan-.
gemerkt Vlaanderen eene algemeene ftapelplaats ; da r
werden wol uit AngelYand, laken en linnen uit IYolland,
bout
*) W A G E N A A R ,Yaderl. Historie, IX , 56 . D E G R O O T's
Yergelijking der Gemeenebesten, door M E E R M A N, 1 1,137(t) WAG E N A A R, Vaderl. Historie, VIII , 284, en ddn,
rnerkingeti op dat deel, bl . 75 .
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bout en ijzer en koper nit bet Noorden, fpecerijen en
gewerkte floffen nit Italie en Jndie aangevoerd en tegen
tikander ingewisfeld, Om van daar door gansch Europa
verfpreid to worden (*), welke aanzienlijke handel de
Vlamingen weldra, in kennis, in kunstvlijt en rijkdom,
alle andere volken deed overtreffen (t) . Maar toen nu
bun gewest wear in de magt van Spanje geraakte ; toen
in bet bijzonder de ftad 1ntwerpen, zoo voordeelig voor den handel gelegen en door denzelven tot
zoo groote rijkdommen opgevoerd (§), in bet jaar
Jr585 voor de ~paanfche wapenep had moeten zwichten,
toen werden de onroomfchen, onder wier aantal zich
de nijverfte en meestvermogende ingezetenen bevonden,
door de uitoefening der itrenge plakkaten , genoodzaakt,
near de vrije Nederlanden° de wijk to nemen, waar zij
zich vooral to Im/lerdam vestigden, en hunne kennis,
hunne ervarenheid in koophandel en zeevaart, hunne
nijverheid en kunstvlijt , hunne rijkdommen overbragten, en, meer dan ooit to voren, den koophandel hielpen bloeijen ('f*) .
3 . Nog
("')ROBERTSON,

Hijl .deCF1ARLESV,I,112 ;II,aot .

(t) Ten tijde van K A R E L DEN S T O U T E N, in het laatst
der vijftiende eeuw, brags Vlaanderen alleen 42,390 livres
op ; zijnde bijna driemaal zoo veel als Holland. tie VAN
Y A M P E N, Befchrijving der Nederlanden, bl . 139.
(§) Tot in bet jaar 1488 was Brugge de voornaamfte koop .
ftad : toen werd deze ftad, tot flraf voor eenen op(land, van
hare voorregten ver(loken , en de handel verhuisde grootflendeela naar Antwerpen , alwaar in de zestiende eeuw dagelijks
Soo fchepen af- en aanvoeren, en foms 2500 voor anker la
gen ; waar jaarlijks meer dan 500 millioenen werden omgezet, en 2 millioenen nan belastingen op den handel betaald.
Zie VAN KAMPEN, t. a . p . bl . 1S3, 1 54(**) V A N K A M P E N, Befchrijving der Nederlanden, bl .
19 en 154- W A G E N A A R, Vaderl. Historie, VIII, 224 .
SC

U E

LT

E M A,

Rusland en de Nederlanden, I, 4t, 50,

noemt verfcheidene voorname kooplieden, die, to voren to
Antwerpen gevestigd zijnde, onder de eerfle ondernemers van
de
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3 . Nog meer zal de waarheid onzer (telling blijken,
wanneer wij, in de derdc plaats, overwegen, hoe de
tachtigjarige oorlog en de afzwering van bet Spaanfcha
juk onze landgenooten zelfs genoodzaakt hebben, om
hunnen handel allerwegen uit to breiden. - Tot in bet
laatst der vijftiende ceuw waren het ., gelijk wij reeds
zagen, de Italianen,vooral die van bet handeldrijvende
Venetie, welke ons de voortbrengfelen van bet vruchtbare Indii, verfchaften ; zij verkregen dezelve, over de
Middellandfche zee, uit bet Eg ptifche of Turkfche ge.
bled . Doch nadat, in 1498 , de Portugezen bet voorgebergte der Goede Hoop voorbijgeftevend waren, en ook,
in 1520, den Spanjaarden de flraat van Magellaan was
bekend geworden , waardoor deze beide volken zich in
bet bezit gefteld zagen van de vaart en den handel op
bet vaderland der fpecerijen , moesten zich ook onze
landgenooten, voornamelijk in Portugal, van dezelve
voorzien (*) . Deze handel, bij ons werelddeel bepaald,
gaf hun genoegzame winften, en , zich met dezelve ver- .
genoegende, dachten zij aah geene meer uitgebreide on •
dernemingen (t) . Maar toen nu hunne vaart op bet Spaanfche fchiereiland werd belemmerd, of ten laatfte geheel
belet, vat bleef hun toes overig, dan om zelve den
weg near lndie to zoeken? Verfchillende redenen bewo .
gen hen, vooreerst eenen togt derwaarts door bet
noordoosten to beproeven . Deze werd ook in bet jaar
1594 ondernomen, en in de beide volgende jaren her .
haald ; telkens even vruchteloos, wat de hoofdzaak be,
treft ; maar de narnen van JAN H U I G E N VAN L I NSCIIOTEN, van WILLEM BARENDSEN, van JAcola
de vaart der Hollassders op de Witte zee geteld moetep worder . Ook waren het Brabanders, die eene afzpnderlijke
maatIchappij voor de vaart op Oostindii vormden, voor de
oprigting der algemeene kompagnie . Zie Historifche Berchrij .
ving der Reizen, XII, 5 .
(*) WAGE N A A R , Vaderl. Historie, IX, 132--136 .
(t) flistorifche Befchr>jving der Reizen, XII, 2 .
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en van andere bevelhebbers op deze togten, zullen immer in zegenend aandenken blijven, als die tallooze onbekende gevaren van
koude en ijs en ziekten en wilde dieren, onder eene
allerongunftigfte luchtftreek, onvermoeid bettreden,
tot redding van hunne verdrukte medeburgers . Schoon
geenen weg naar lndie vindende, gaven zij nogtans ge .
legenheid tot aanmerkelijke uitbreiding van den handel
op .Muskovie ; terwijl zij vooral aan de aardrijks- en zeev&vtkunde, in bet algemeen, aanzienlijke dienlten . bewezen (*) . - Maar reeds eer men zich geheel van het
oranogelijke van cenen togt door het noorden naar Oostjade had overtuigd, werd KO, R N E L I s H O U T M A N,
door eene maatfchappij van 4m/lerdamfche kooplieden,
tut vier fchepen , langs de kaap de Goede Hoop, derwaarts
gezonden . Door den tegenland der Portugezen, bragt
deze eerfte uitrusting der maatfchappij 1lechts geringe
winlten aan ; maar veel beter flaagden de herhaalde togten, naderhand, voor rekening van verfchillende vereenigingen van kooplieden , ondernomen , onder andeiren door JACOB VAN NECK,WOLPHERT HARMC ©-B VAN H E E M S K E R K,

aEN, PIETER BOTH, JORIS VAN SPILBERG E N CU O L I V I E R VAN N O O R D ; de laatstgenoem .

4e was de eerfte der Nederlanders , die de flraat van
Magellaan bezeilde, en in I6oi den togt rondom de
aarde volbragt ; alien zagen hun beleid, hunnen moed,
hunne menschlievendheid, ook jegens onbefchaafde
volken, beloond, door de voordeelige verbindtenisfen,
die bet hun gelukte met Indiaanfche vorlten to fluiten ;
door de rijke ladingen, die zij onze havens binnenvoer .
den ; door de dikwijls no- rijkere prijzen, op de Spanjaarden en Portugezen veroverd ; door de welvaart,
die zij hun vaderland deden toeftroomen ; door den
luis(*) S C H E L T E M A, RuslGnd en de Nederlanden, I, 6o .
Deze fchrijver zegt, t . a . p. hl . 70, dat, in 1640, de Ne.
derlanders meer op ijluskorie handelden, dan gansch J uropa
zagen .
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luister , tot welketl zij den handel der vercenigde Ne*
derlanden verhieven (*) . Onder dat alles fefteen bet
getlarnte des vootfpoeds voor onze handelaren weldrij
to zullen tanen , doordien de verfchillende handelsver+
eenigingen elkander meermalen , in Indie, voor een ge•
deelte, de winst van den inkoop, en hier die van den
verkoop benamen, en buiten Nat waren, om ieder af.
zonderlijk hares handel naar eisch to befchermen tegen
Europefche en Indiaanfche vijandelijkheden. Het was
bierom, dat dezelve alle zich, in den fare 1602, veto
eenigden, en de Nederlandfche Oostirdifche , Mutt.
fchappij vormden, om, voor algemeene rekening, den
zoo belangrijken handel voort to zetten, en denzelven ,
in naam der hooge landsregering, alle mogeliik aantien
en befchertning to verfchaffen (f) . Hoe deze mm.
fchappij, van then tijd aan, jaar op jaar, hare fchepen
nitzond en rijk beladen zag terugkeeren ; hoe zij, term
wijl bet oorlogsvuur ook in Europa nog hevig woed
de, door hare oorlogsvaartuigen, door haar krijgsvolk;
maar vooral door den toed en bet beleid barer gezag
voerders,, ten koste van den Spanjaard en Portugees,
aanzienlijke bezittingen in ladle verwierf, en, ten teen
ken barer zegepraal, uit de puinhoopen van bet dijan
delijke fakatra, de wereldflad Batavia, als den on.
wankelbaren zetel barer magi, deed verrijzen, van wear
zij beflendig, door den uitgebreidflen handel, Indie an
Europa op bet naauwst vereenigd hield, en alom rijk .
dom en overvloed verfpreidde (§) : dit alles is in bet
algemeen genoeg bekend, en in bijzonderheden veel to
rijk voor ons kort beflek . - Nog meer noodzaakte de
oorlog onze landgenooten, hunnen koophandel nit to
brei.
(*) Historifche Befchsijving der Rei en, XII, 3-7 ; 1689 ; 127-176 ; 266-291 .

(t) Histarifche Befehrijving der Rei en, XII, 7-9. WAS E N A A R, Yaderl. Historie, IX, 1 47 - 150(S) W A G E N A A R, Yaderl. Historie, X, 395-399 . Wits.
rifche Befchrijving der Reizen, XII, 29t volgg .
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breiden . Door de rijkdommen van bet, eene eeuw
vroeger, ontdekte Amerika bekoord, hadden de Spanjaarde,n, naar hunne wreedheid, zich, oak daar, door
flroomen van menfchenbloed tot de voldoening van
hunnen gouddorst den weg gebaand . Deze onuitputte •
like bron van hulpmiddelen tot bet voeren van den
kriig voor hen ten mintle gedeeltelijk to floppen,fcheen
onzen landgenooten bovenal noodzakelijk (*) ; en alzoo
kwam, in den jare 16ai , de Nedrrfarrdfche jeszindi •
jche MaatfchappV tot (land, die , op bet voetfpoor van
die van bet oostelijk Indie, door veroveringen en voordeelige verbindtenisfen, haren aanzienlijken handel bevestigde (t) .
Zoo hebben dan de tachtigjarige oorlog en de afzwe •
ring van bet Spaanfche juk aan de beflaande handelsbetrekkingen onzer landgenooten geenen aanmerkelijken
hinder toegebragt, maar derzelve veeleer nicuwe hulpmiddelen en gelegenheid verfchaft, om hunnen handel
tot grootere hoogte op to voeren ; ja, zij hebben dezelve genoodzaakt , om hunnen handel naar bet noorden en zuiden, naar bet oosten en westen uit to breiden . En met welk een voorbeeldeloos, bijna ongeloofelijk, voordeel zagen onze landgenooten, gedurende
dat ti`dvak, hunnen handel gezegend ! Gij weet bet : terwijl bet oorlogsvuur nog in onze nabijheid woedde,
terwijl bet gekletter der wapenen tot in bet binnenfle
onzes vaderlands wedrgalmde en verbazende fchatten
door den lcrijg werden verilonden, toen nog verrdogt
men, om van andere plaatfen niet to gewagen, de flail
tdmflerdam tot driemalen toe uit to leggen (§), toen
nog behoefde men geene kosten to fparen, om binnen .
landfche zeeen droog to malen en to bedijken (**), ca
ve*) W A G E N A A R, Vaderl. Historie , IX, 226.
(t) W A G E N A A R, Vaderl . Historie, X, 429 ; XI, tt7-iac .
(§) Namelijk in 1535, 1593 en 1611 . WAGENAAR, Be .
fchrijving van Arn(lerdasu , 1, 42, 43 . 45 en 46 .
(**j De Beemfler, de Mi er, de Purser en verfcbeidene
andere werden in den aanvang der zeventiende eeuw bedijk ; .
tie Grout 1lollandsch P/akhaafbosk, D . II . pasfiin .
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vele andere werken tot Hand to brengen, die door de
nakomelingfchap van alle eeuwen met bewondering
zullen worden aangellaard, en alle to zamen zoo vele
getuigen zijn van de waarheid onzer ifelling, dat de
oorlog tegen Spanje en de afzwering van bet Spaanfche
juk op onzen koophandel eenen voordeeligen invloed
hadden .
W E N K E N.
1L

Z

Festina lento.

oo als de ouden zongen, piepen de jongen . Dit fpreekwoord drukt bet grondbegrip der geheele opvoeding uit,
welke daarin gelegen is, dat wij onzen kinderen voordoen, wat zij ons gebrekkig nadoen . Dit heeft niet atleen plaats ten aanzien van bet leeren eten, loopen,
fpreken ; maar wij gieten onze gedachten, onze meeningen, onze geheele ziel in ons kroost over, en zijn
dan eerst regf tevreden, wanneer wij in bet leven van
ons zoontje of dochtertje ons eigen ]even trouwelijk gekopieerd zien . Daar nu zelden de kopij zoo goed is als
bet oorfpronkelijke ifuk, behoeven wij niet to vragen,
waarom wij, door onze opvoeding, geene meesterftukken leveren ; en dit kan nog minder vreemd voorkomen, daar bet voorbeeld, waarnaar wij onze lievelingen leeren leven , niet alleen bijna nooit een meesterifuk, maar dikwijls zelfs niet eens een dragelijk flak is .
HORATIUS en BILDERDIJRZOUden,metregt,over
de verbastering van bet menschdom kunnenklagen,zoo
niet de weldadige Voorzienigheid, van tijd tot tijd, ons
bet werk nit de hand nam , en de lange rij van onbeduidende kopijen door meesterllukken vol geest en leven
wist to breken .
Gaat bet zoo met den geheelen mensch, bet gaat meer
bepaald zoo met zijn ligchaam . Wlj mogen, in dit opzigt,
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zigt, ons kroost aanmerken als een deel van ons-zelve, en deszelfs ligchamelijk beltaan als een vervolg van
bet onze . Hier mogen wij dus ook , met reden , eene
herhaling van hetgene wij zijn verwachten . Gelukkig
waren onze kinderen , wanneer wij daarvan overtuigd
waren, en, in die overtuiging, terugzagen op ons eigen leven, rondzagen in het ]even der ons omringende
menfchen en derzelver afflammelingen , om daaruit op
to maken, wat voor den ligchamelijken welftand onzer
dierbaarite panden dienitig is . Dan zouden wij , uit onze eigene ondervinding, weten, hoe wij met ons kroost
leven moeten , willen tvij er gezonde menfehen van zien
opgroeijen . De fouten , in onze opvoeding begaan , zouden ons toonen, wat wij to vermijden hebben ; en wanneer wij nagingen , op weike wijze wij het van de vroeg .
fte jeugd tot cenen o,iderdom van dertig of veertig jaren
gebragt hebben, zouden wij daaruit met eenigen grond
molten opmaken, dat wezens, die ons zoo zeer gelijken, op dergelijke wijze behandeld, juist zoo ver zullen komen, als wi) nu ::i ;n .
Maar wat doet een verfche papa van onzen tijd ? Hij
ftapt naar zijn' boekverkooper, en fnuffelt zoo lang,
tot hij het een en aiider bijeenkrijgt over de ligchamelijke opvoeding . Hierin gaat hij nu ftuderen , en (zoo
ver gaat de ouderliefde 1) het teeder fpruitje moot hem
dienen, om zijne theorie in praktijk to brengen . Gelukkig voor bet lieve wieht, zoo papa bij Unen fchrijver
blijft, hetwell : echter bijna nooit laet geval is . I-let arme fchaap words nu , als eerie elektrizeermachine of
]uchtpomp , gebruikt , om alles to bewijzen, vat men
bewezen wit hebben, en de Natuur datgene to doen
zeggen, wat zij, ongedwongen, nooit zeggen, of al,-haws
nooit zbd zeggen zou . Mama daarenboven , van ievende profesforinnen in het vak der kindertucht omringd,
blijft niet in gebreke, dezen en genen raad to volgen,
dit en dat to beproeven, na bet alvorens in haar ledig
hoofdje fraai verarbeid to hebben . Zoo toegerust , zien
zij in hun zoontje reeds een' Herkules of Apollo, in
hun
B b b
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bun doehtertje eene Venus, Minerva of Hebe, naar .
dat hun fmaak valt . Zij juichen reeds, bij voorraad,
hunne fchranderheid toe, en wiiten bet misnoegd der
Voorzienigheid, wanneer eindeliik een kring van krom .
me gedrogten met kalven- of varkensgezigtjes bunnen
huisfelijken disch kroont !
In miine ziel ben ik overtuigd, dat de uitgezochtfte
regelen, door de diepzinnig1le befpiegelingen en gron •
digf'e onderzoekingen gerugfteund, niets baten, omdat
Leer weinig menfchen ze verftaan, en this nog minder
ze behoorlijk weten toe to pasfen . Al ware ik dan zoo
ervaren in de Dhetetica, als ik bet nu Diet ben , ik z ou .
d e noch anderen eenigen leefregel voorfchrijven, noch
zelf eenigen volgen, dan die mijnen buurman, den melk .
boer, of der baker mijner vrouw zoo bekend zijn, ais
bun eigen huis . Maar waartoe, zult gij zeggen, ze
dan gefchreven, en er wit papier om vuil gemaakt? Om .
dat ik noch voor melkboeren fchrijf,noch voor bakers,
en gertist mag vooronderftellen, dat den meesten mijncr lezeren die regelen even nieuw zijn, als voor die
perfonen eene atgebraifche formule, of de toeren van
een' contredans .
Het is de grootfte kunst, de Natuur to volgen, niet
omdat zij buiten ons bereik ligt, maar omilat wij altijd
geneigd zijn haar voorbij to loosen . Dit zijn wij oolt
in bet ftuk der opvoeding ; wij vermoeiien onze herfe .
nen, om middelen uit to vinden ; onze kinderrn in bet
]even to houden, en laten, uit eene voorbarige vrees,
de borst verdroogen, die hun voedfel biedr . Het gron .
to geheim is bier, als in honderd andere dingen : natuur.
lijk to zijn ; dat wil zeggen, hard to fchreeuwen, als
men gehoord wil wezen, en zonder veel omwegen toe
to tasten , als men iets hebben wil . Het is vrii natuur.
lijk, dat een kind zonder voedfel niet ]even kan ; dat
bet in ons klimaat dient gekoesterd to worden , zal bet
niet van koude vergaan ; dat men bet wasfchen en rel .
nigen moet, wil men bet niet in den drek laten verte .
ren . Maar, om bet wet vleeschnat en eijeren to vullen ,
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Ten, als een uitgemergelde lichtmis, of am bet in koud
water to dompelen, alsof ]let een otter ware, daartoe
zie ik geene noodzakelijkheid . lkt element van den
mensch is de lucht, en her water kan hem tot niets
anders dienen, dan tot reiniging en verfrisfching . Het
bad, hetzij dan laauw of koud, moet men als een uitvindfel der weelde aanmerken, waaraan men de kinds .
ren niet gewennen m oet . l k geef gaarne toe, dat bet
bad, in vele gevallen, uiiii- ekende werkingen doer . Maar
dit heeft het gemeen met eene lating, een lavement, of
eene purgatie ; en is bet nu eene benijdbare gezond .
heid, die zonder lancetten of klisteerfpuiten niet be .
than kan? Ik geef zelfs toe, dat velen onder ons even
zoo zeer behoefte hebben aan een dagelijksch bad, als
een boer aan verfche lucht . \Mar bet is geen wonder,
wanneer mond en maag leven van pasteien uit Bordeau ,
en van wijnen, van wie weet welken heuvel Tangs den
Rijn of de Garonne ; wanneer bet hoofd vol is van ridderromans, en bet hart van de begeerte ow er zelf fio£
toe to leveren, dat dan de huid niet tevreden is, met
zeepfop gewasfchen en met een' handdoek afgedroogd
to warden ; dat men dan de behoefte gevoelt, om door
een koel bad de hitte van binnen to temperen . Dit allesbeeft tot dus verve bii kinderen gelukkig geene plaats .
Hen, zoo zii gezond zijn, ter bevordering der gezond •
held met veel omflags in het water to dompelen, is als .
of men de gladde kin van cen' tienjarigen knaap inzeep .
te, om den baard tveg to nemeu, die flog kornen moet .
Daar de Natuur, in al haar doers, langzaam voortgaat, zuflen wii, door natuurlijk to wezen, onze kinderen ook niet bederven, door hunne opvoeding to
overhaasten , gedachtig aan bet oud- vaderlandsch
fpreekwoord : langzaam gaat zeker •. De kunst, om
menfchen to vormen, heeft thans veel van de warmoe .
zerij, waarbij de hoveniers met elkander wedijveren,
om eenig moeskruid of vrucht v66r den tijd to hebben .
Een kind is , in onzen ti id , een man, eer men omziet ;
en wij zijn Met ver van den tijd, dat Kareltje of Su.
B b b -Act-
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zette pas zindelijk zullen zijn , of zij zullen met papa
en mama eene item in flaat meenen uit to brengen . Dit
is misfchien liberaal, en een bewijs, dat bet mensch .
dom vordert in befchaving. Ook heb ik er, in zoo
verre, niets tegen, al kwam men tot bet punt, dat
de kindermeiden Grieksch moeten kunnen fpreken, en
dat de poppenwinkels in Mufeums en bibliotheken veranderen . Ik heb er niets tegen, wanneer men flechts
een middeltje weet to vinden, (en was vond men, getuige bet Bureau van inlandfcheVlijt! wat vond men at
niet nit?) om bet toekomend geflacht eene andere foort
van ligcbaam to bezorgen , dan ons , federt eene reeks
van eeuwen, door overerving, ten deel werd . Is daar .
toe geene kans , dan vind ik mij verpligt, met gevaar
van voor een' groven Obfcurant en Ultra to worded
uitgekreten, eene aanmerkelijke reductie aan to raden
in al de kunstmiddelen, die men thans gebruikt, om
vroegrijpe zonen en dochteren to krijgen . Floe bet
net de ziel gaat, mogen zij beflisfen, wier zaak dat is .
Ik bepaal mij tot bet ligchaam, en dat is niet befland
voor die parforce-jags naar kennis en volmaaktheid,
waarbij men jaren overfpringt, alsof bet greppels waen . Deszelfs krachten ontwikkelen zich zeer tang .
zaam, en er verloopt bijna een vierde gedeelte van onzen leeft1jd, eer alle deelen hunne vereischte volkomen .
heid, vastheid en vaardigheid verkregen hebben . En
die organen, welke met onzen geest bet naauwst in
verband flaan, zijn bet traagst in hunnen groei . Brengt
men derhalve de flapende geestvermogens van een kind
in beweging, fpant men bet in, zoo doet men hetzelfde, alsof men een veulen den ploeg liete trekken .
Zoodanige overfpanning ondermijnt de krachten, daar
zij den groei belet en de teedere vezels onmatig uitrekt
en verlamt . Het is voor bet aankomend knaapje, wat
zijn volgend geluk betreft, oneindig sneer waard, dat
hij, zonder hinder, de tanden hartig in den fchotel kan
ilaan, dan dat hij de namen der Romeinfche keizers van
buiten kent, van pofitive en negative elektriciteit weet
to
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to babbelen, of op een haar uit to leggen, hoe de mug .
gen koppelen . Ik zie liever, dat hij in de boomen
klautert en mCne appelen fteelt, dan dat hij cene t alrij .
k e vergadering van opgefchikte Ileeren en Dames ver .
rr:kt door zijn vioolfpelen . Wij weten immers alien,
dat men uit vijf en drie ge .n negen kao krijgen ; en wij
willen evenwel de lrrachten, die ,vij verfpillen, otn van
onze kinderen wonderen to waken, nog eons gebruiken, om er gezonde en fterke menfchen van to doen
groeijen . Maar is dan niet de ziel zoo veel voortreffe .
hiker dan bet ligchaam , dat wij onk aan hare volmaking
voornameliik moeten arbeiden? Zij i ; bet, maar, zoo
lang wij bier ziin, glen zonder bet ligchaam ; en wij
dienen voor hetzelve ten minfle even graoten eerbied
to hebben, als een virtuoos voor zijne Cremonezer viool .
De eenzijdige ontwikkeling onzer zielsvermogens
ileept nog een antler ongemak naar zich, even verderfe .
lijk voor de rust van ons gemoed, als voor den wel .
hand van ons ligchaam . Pen evens zoo vele andere eigenfchappen, hebben wij ook dit met de dieren ge .
meen , dat, onder de werkingen van ons ligchaam,
die, welke ter voortplanting van ons gellacht beflemd
zijn, eene verhevene plaats innemen , ons geheele beftaan aanmerkeliik verhoogen, en in een naauw verband
flaan met onze geestvermogens . Uitfpattingen in de
liefde hebben nog meer invloed op den geest dan op
bet ligchaam, en veriliiten den cerften nog ruim zoo
fterk als bet Iaatfi:e . Ik hoop , dat Been mijner lezers
bet bij ondervinding zal weten ; zij zullen altiid gelegenheid to over hebben , den kring hunner bekenden
doorgaande, bewijzen voor mijne ftelling to vinden .
Dit naauw verband, tusfchen bet fijnfte en eelile van
ons ftoffelijk beltaan en dat andere gedeelte onzer Ik .
heid, met weiks voortreffelijkheid wij zoo veel zeggen
op to hebben, blijkt nog nader uit de, helaas ! nicer
en meer algemeen wordende waarneming, dat de vroege ortwikkeling onzer geestvermogens ook bet ligchaam
fpoediger rijp maakt . Onze geleerde knaapjes, bet
B b b 3
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knikkerfpel to wroeg ontwasfen, gluten, den neus in
de boeken, iluipoogend naar de meisjes, en denken
am hetgene er volgt, eer zij refit weten, wat er is . En
onze lieve docbtertjes, die magtig veel weten, waarvan mama nooit droomde, denken aan de opvoeding
der kindertjes en hetgene voorafgaat , wanneer bet nog
beter ware, dat zij hare poppen de borst gaven . Inlien ik een poet en een waarzegger ware, ik zoude
voorfpellen, dat de kindervifiten, die nu reeds in bals
en komedies ontaard zijn, die nu reeds letterkundige
en natnurkundige genootfchapjes met prefidentjes en
fecretarisjes, met verhandelaartjes en recenfentjes op .
leveren, weihaast in bruiloften en kraambezoeken zullen veranderen, waarbij de bruidegom en bruid door de
kindermeid to bed zullen gebragt worden . Wij leven,
en laten de fpruiten onzer lendenen levee, alsof bet
einde der wereld voor de dour itonde, en wij bevreesd
wa en , er liet onze niet van to zullen hebben . Vruchten v66r den tijd weet nu reeds bijna ieder boer zich to
verfchaffen . De fatfoenlijke wereld (en bet fatfoen
heeft alle flanden ingenomen) is er op nit, menfchen
v66r den tijd, door kracht van broeijen, voort to bren .
gen . D it overhaasten in de opvoeding heeft plaats in
al-les . Ilet kind heeft naauwelijks tanden in den mond,
of het moet oesters eten . Bet kan naauwelijks loopen,
of bet moet mede naar concerten, bals en komedies,
om den ,verheven' toon der wereld tijdig to vatten , en
papa en mama in al de kracht banner zotheid to aan .
fchouwen . Is bet wonder, dat wij zoo velen onder
orts zien opwasfen , wien bet ]even walgt, als zij naauwelijks vatbaar zijn om bet to genieten ?
Kan nu bet teeder ligchaam, in de kindschheid en
eerfte jeugd,welig opgroeljen,kracht en flevigheid ver .
krijgen, zich behoorlijk ontwikkelen, bij zulk eene behandeling ? De mensch is een dubbel wezen ; hij is plant
en dier : als plant groeit , als Bier gevoelt hij en neemt
ten levendig deel aan de hem omringende wereld . BeiOIL die deelen van ons aanwezen i}aan in dezelfde tegenflel .

WENKEN .

711

fl^elling als rust en beweging ; en zoo onmogelijk als
bet is, dat deze laatfte beide in dezelfde mate tegelijk
plaats hebben , zoo onmogelijk is bet, dat bet ligchaatn
gevoed worde, zich herflelle en verfterke, terwijl bet
in eene onophoudelijke onrust is . In bet eerfie tijdperk
onzes sevens heeft van nature de rust verre de overhand, en bet groot1 a gedeelte van den mensch flaapt .
Om hier~'an overtuigd t~ zijn, behoeven wii flechts den
dag van een gewoon kind (zoo wij zoo gelul:kig zijn er
een to kennen) to vergelijken met dien van een gewoon
Ynensch . Wij wijken dus van de Natuur af, wanneer
wij den mensch in ]let kind voor den dag harm, en mogen dan ook Diet vorderen , dat de Natuur, zich naar
onze grillen fchikkende, bet menfchend kind van ons
maakfel de degelijkheid geve, die haren gewrochteti
cigen is .
Menigeen zal nu een wiis gezigt zetten , en zeggen ;
Zoo begiijp ik bet oo :c! Het fpijt mii ondertusfchen,
dat zij het Diet begr_'pen . Begrepen zij bet , zoo zon
de een zijn lief zountje Diet t' . uis houden , omdat bet
regent , de ander de zijnen Diet in bet wild laten loopen, als eerie partij veulens. Men moet de kinderen
wel kinderen laten , maar toch bedenken , dat zij eens
menfchen , dat zij tens burgers der maatfchappij moe .
ten worden . Zij moeten , ook naar bet iigchaam, daartoe gefc.hikt zijn, en dus gefchikt gemaakt worden ; de
vermogens, die in hen fluimeren, moeten worden opgewekt, maar zoo, dat zij bun to pas komen en Diet
nadeelig worden . N ij moeten dus onze kinderen harden, opdat zij befland zijn voor bet leven . Geef uw'
jongen fpek en roggebrood, wanneer hij gezond is,
en laat hem in den fchotel tasten , wat er ook is opgefchept, of gij noodzaakt hem, zijn ]even lava, met
worteltjes nit bet water en een flukje mager kalfsvieesch
zijne fchrale figuur bijeen to houden . Jaag hem , als hij
zich roeren kan, in de fneeuw ; flel hem bloot aan vermoeijenis en ongemak ; laat hem proeven van de lasten
der zamenleving, opdat hij, in de tnaati'chappij getlapt,
zich
B b b 4
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zich niet ellendig gevoele, of met der tijd flechts leve,
als bet den datnpkring behaagt flat to zijn, of er tegen
opzie, als tegen een' berg, om zijn' naam to teekenen .
Mar vergeet ook niet, zijn ligchaam langzaam voor to
bereiden tot den ffand, waartoe hij beftemd is . Loopen
en draven en jagen en visfchen is gezond ; maar als
men nu dins ziin brood op een kantoor of boekvertrek
moet winnen, kan men met een jagers- of loopers-lijf
niet wel gezond zijn . En hoe dwaas is her dan niet,
zijn ligchaam to gewennen aan gemakken en genietin .
gen, die wij bijna kunnen nagaan, dat bet dens zal
moeten misfen !
Men zoude nu nog kunnen vragen , of men den kinde•
ren fuiker in de pap moer geven, of niet ; of zij bier
moeten drinken, of water ; met eene flaapmuts flapen,
of zonder : men zoude nog vele andere vragen kunnen
doen, waarop ik dan niets anders zoude kunnen antwoorden, dan -- dat ik bet niet weet .
J. V.
WANDELING IN HET PRADO VAN MADRID .

Door

BELMONT .

V anneer mijnen lezeren de uitgeflrekre wandeling, die wij

onlangs gezamenlijk buicen de barrilren van Parijs gedaatt

hebben, niet onaangenaam is geweest, zou ik wel lust hebben voor to flaan, om in bun gezelfchap eene dergelijke,
fchoon min uitgebreide, wandeling door her Prado to Madrid
to doen . Ik zal dan tegen vier ure, alswanneer de Spanjrde
hunne fiesta, en gij, mijne vrienden, waarfcbijnlijk oak
uw middagflaapje zult genomen hebben, mij aan de Puerta de
los Recoleto .c bevinden, waar bet bevallige Prado, in eene uit.
geflrektheid van bijna een half uur tang, zich aan ons oog
vertoont .
Hoezeer wij onder bet gewelfde fchaduwdak van veeljarige
olmen en kastanjeboomen treden, zoo gevoelen wij bier even .
wel nog den gloed der zonneftralen, en komen zelfs nog to
vroeg, om gezelfchap aan to treffen . Wij kunnen dus op ons
gemak deze wandeling tot aan bet erode volbrengen, en ons
daarna, eukel oin op cc merken, onder de menigte begeven.
Nog
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Nog liggen bier en daar eenige luije Spanjaarden, plat op
den built, op en onder de fleenen rustbanken to flapen, die
echter door eenen Regidor (diender) met de punt van zijnen
Spaanfchen rotting vrij onzacht gewekt, en van de zitplaatfen
der JYadridfche beau . monde verdreven worden . Reeds trekken
de tweewielige karren langzaam over den langs de lanen been.
loopenden rijweg, van welke, door eene gietbuis, bet water
uit de medegevoerde tonnen, als een befproeijende regen,
over bet dorre zand words verfpreid, ten einde de weldra
aankomende wandelaren voor bet omhulfel van ftofwolken tee
bewaren .
De afeen, die bij bet begin flechts nit eene dubbele rij
boomen beflaan, worden allengs merkelijk breeder, hoe verder wij ons van bet Franciskaner Recollecten-klooster verwij .
deren ; terwiji de nabijheid eener fontein ons tevens koelte
aanbrengt. In bet midden van een heerlijk basfin beftnurt cIrB E L E van den hoogen wagen haar leeuwenfpan, en bet wa •
ter, in bet zonnelicht glinllerende,druppoh van hunne kroeze
manen. Steeds worden de majestueuze alieen breeder, tot .
dat zij eene vijfvoudige rij van boomen worden, wanneer
men in de nabijheid der fchoone fl:raat Alcala komt . Hier
vinden wij eene groote menigte van fleenen rustbanken ; en
verfcheidene honderden, nit ilroo gevlochtene en met ligte
leuningen voorziene, floelen flaan, in lange rijen op elkan .
der geflapeld, tot gemak der wandelaren, voor niet gereed .
Regt tegenover de flraat Alcala is bet oude koninklijk paleis
buen Retiro gelegen, hetwelk zich noch door bouwkunst,
noch door aanleg, maar alieen door zijnen verbazenden om .
ang onderfcheidt . Aan onze regterzijde prijkt N E P T tr N u s,
in een tweede basftn, met den hoogverheven' drietand, en
nit de neusgacen der fleigerende dolfijnen verheffen zich wa .
terfprongen in de lucht . In dezen omtrek trekt zich de
f room der wandelaren tot eenen digten drum zamen ; en bui .
ten twijfel verdienen deze alleen, als de fchoonfle partij van
bet ganfche Prado uitmakende, die voorkeuze . De ter lin .
kerzijde gelegene kruidkundige tuin, achter welka ijzeren
tralien de zeldzaamtte plancen en gewasfen nit Indie prijken,
vervult bier de lucht met eenen liefelijken geur ; terwijl ver •
derop bet klateren eener fontein, met de zinnebeelden der
vier jaargecijden verfierd, zich in ecuen verkoeienden ftofregen oplost, welks bliukende droppen, van eenen door de
tak.
B b b 5
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takken der hooggewelfde olmen dringenden zonnefraal , de
khakeringen des regenboogs ontvangen . Behafve de drie op.
genoemde fonteinea, verkoelen nog twee andere de ruime uitge,
f rektheid van bet Prado. Met rut verwonderen wij ons, op Madrid's antlers zoo dorren grond zoo vele frislche boomen en
zoo veel fielder groenend loot to vinden . Wanneer men ech .
ter bedenkt, dat er rondom iederen boom, op eene kunflige
wijze, eene greppel gemsakt is, die door de genoetnde fon .
seuerr genoegzaam onbemerltt van water voorzien worsen,
din houdt die verwondering weldra op , en het is aan dit wa .
ter, dal men then verfrisfchenden dampkring verfchnidigd is .
Zoodra wij voorbij de Hieron rnus-[lraat gekomen zijn word .
bet Prado weder eenigzins tmaller, waar wij dan de fchoo'ie
sratha-poort voor ons, bet klooster van onze Lieve Vrottw
met zijnen heerlijken olijftuin ter zijde hebben ; cerwijl ooze
verrukte blikken over de alleen van de pasco de las delicias
tot aan de bloemrijke oevers van de ruifcherde Manzanares
zweven,
Als vrienden der natuur en van fchoone wandelwegen,
zouden wij thans onze taak voleindigd hebben ; maar, drat
wij ook menfchen willen zien, zoo laac ons, even a!s de bewoner van Dresden op de fchoone brug over de Elbe en in
de Neujladter-allee, die van Weenen in den Prater, en die
van Berlijn onder de Linden doet, op fchoone gedaanten en
gsoepering letten, en ons in de nabijheid van her prachtige
W reel des Hertogs VAN A L n A , tegenover de groote falade
van bet oude eerbiedwaardige Retire, tusfchen de flraten [lie.
ron mus en Alcala, en hoogerop, in bet bone volksgewoel
begeven . Reeds zijn alle floelen en banken bezel ; en nob
tans dringen, als bruifende golven, lieden van allerlei rang
onder de fchaduwen der olmen bijeen, en vormen een verrukkend geheel . Uniformen van allerlei foort wandelen ne .
ens en tus(chen zaakverzorgers en kooplieden door, die, in
ten vertrouwelijk gefprek , van hunne bezigheden nitrusten ;
terwiji een drom van geprivilegeerde ledigloopers hen omIluwt .
In eene donkere monnikskap gehuld, met een oog, dat zich,
onrustig rollende, achcer bet fcherm van den tweekleppigen
heed zoekt to verbergen, zitten daar een pair monniken flour
op de lkenen rustbank, aan welker einde een pear pronkers ,
in eene zee van woorden, waar niet zelden een cara o (een
weinig beteekenende, den Spanjaarden seer getneene vloek)
on.
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onderloopt, zich over bet ilierengevecht van gisteren under .
houden . Bejanrde burgers , niettegenftaande de fterke zonne .
hitte met den mantel over den linkerfchouder geworpen,
en jonge lieden in korte fpencers van Manchester of fluweel,
gaan al pratende ons voorbij . -- Maar zijn dan onze largnet .
ten ook niet voor de Dames geflepen? Met zedigen tred wan .
deft een beminnelijk meisje, door eenen nijdigenfluijerbedekt,
onder bet firenge geleide eener bejaarde Duenna, door de alleen ;
terwijl een paar van ligtere gehalte, met groote bloemruikers
in de hand, overlaid lagchende, paar voorbijzweven . Groe.
pen van Dames hebben in halve cirkels de fl :oelen, achter
welke de Ileeren eerbiedig ftaan, bezet . Aanminnig door
bleeding en hooding, en aanlokkelijk door hare bekoorlijkbe .
,den, ontvouwen op dit fchoone bloembed zich de fraailte
bloefems der hoofdllad ; terwiji bier en dear onder haar een
fchoon efndalilzisch meisje nog verhevener prijkt . Een beimelijke blik brengt van onder den half opgeligten fluijer de
fprakelooze gewaarwo dingen des harten aan den minnenden
jongeling over, die, in verrukkend aanfchouwen als verloren,
in eene zijlaan tegen den flam eens olms leunt ; terwijl de
Argusoogen der bewakende matrone worden afgeleid door bet
druk gefprek met bare geburinnen, waarin, omtrent gelijk op
ooze theefaletten, de kwaadfprekendheid aan hare tong vleu .
gels geeft . Mannen in geestelijk en wereldlijk gewaad doorkruifen deze bekoorlijite bloemwarande net de oogen van
echte kenners ; en de edele kunst der coquetterie laat bier at
hare mijnen fpringen en alle kunften der ijdelheid werken,
boezeer ook de Spaaefc,'he, in bet aigemeen zoo beeld-ijke,
taal daarvoor Been woord bezit . Hier is een aardig, klein,
net voetje ac} ;teloos der bewondering prijs gegeven ; ginds
verrigt de mantilla, (een lange doek van mousfelin, welke
bet hoofd bedekt, over de borst luchtig zamengevouwen is,
en welks flipped ter wederzijde afbangen) in haar verwonderlijk fpel, al die wonderen, welke de nu verbannene, maar
weleer in onze gezelfchappen zoo veel beteekenende, waab
jer deed . Een welberekend fpel met deze mantilla is in
flant de opmerkzaamheid der voorbijgangers to lokken, en
van under dit half geopend dekfel viiegen blikken der ver.
booting den gunfteling to gemoet . Enger gefloten zijnde,,
geeft zij aan de Dames, zelfs in bet gefprek, de onbepaaldfle heerfcbappij over gebaren en oogwenken, en ertenzeer ge .
le .
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legenheid om bet blozen zigtbaar to maker als de verlegen .
heid to verbergen, al naardat de blinkend witehand
zelve weten to plooijen . Gelijk to Lengchamp en in de El .
zefche velden van bet koninklijk Parijs, zoo vertoonc zich
ook bier de weelde der groote en befchnafde wereld in here
hoogfte prachr . Verward en luide klinken de heefche en me
lodifchee ilemmen van eene menigte uitventers, die op dit
bong gefchakeerd tooneel zich aankondigen met bet geroep
van melones, limones, neranjes, figas dulces, agua fresca, li .
p:onada, florcs, cigarros, fuego enz . Knapen en aardige meic.
jes bieden meloenen, oranje-, china's . en granaat - appelen,
alles in ferlijke fchijfjes gefireden, alsmede vijgen, ruikersen
fuikergebak to koop aan ; terwijl breedfchoftige Gafliciers bet
frisfcbe water in groote kruiken ronddragen, om de dorftige
torg voor eenen ochavo (omtrent Mien duit) to laven . De
vrienden der pijp (pipae adfcripti) zouden zich daar ten
troog(le wel bevinden ; want achter den verkooper van gewo.
r e cigarros . of van gefneden' tabak in papier gedraaid (cigar.
ras en papello), volgc onmiddellijk een jongen in een verfeheurd gewaad, met een klein lampje in eene lantaren, en
met gereedgemaakte fidibus in de hand, die, order bet gedurig roepen van fuego, qui grriere (wie wil vuur), u nuodigt,
voor eenen maravedis (bijna 3 duiten) , de gekochte cigar,
ros sin re fteken . Is bet gezelfchap talrijk, zoo pat dit aan.
fleken van mond tot mond .
De breede rijweg , die buiten de alleen voor de voergans
gers gelegen is, begint reeds met rijtuigen van allerlei foort
bedekt to worden, die vooral op zon- en feestdagen zeer
talrijk zijn, en in eenen plegtigen trein langs de eene zijde van
bet Prado henenrijden, in een digt bij de Recollecten-poort
gelegen rondeel wenden, en alsdan near de Atocha-poore
weder terugkeeren . Her gezigt hiervan verfchafr ongemeen
veel genoegen . Overoude , halfvermolmde en logge koetfen,
met vergulde fieraden overladen, flepen eene oude Hidalgofamilie voort ; eene blinkende EngeIfche phaeton volgt haar ;
fnuivende dndaluzifche heng(len fchuimen achter vier uitgepurte muilezels, die, met klokjes om den pals, door een
caricatuur van een' voerman, onder bet gedurig roepen van
arre mula! voortgedreven worden . Te paard rijders omge.
ven dezen trein van koetfen, onder welke een hooglleigerende
Navarrafshe hengst met trotfche verachting op de naast hem
gaan-
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gnande aitgedo de Rofinante van eenen tweeden DON Qu I.
Prachtige livereijen trekken de bewonde .
C H O T nederziet .
ring der aanfchouwers rot zich, gelijk inenige vierkante be.
fpottelijk ouderwets gekleede S A rv C u o P A N S A, in dienst
van eenen afgeleefden lakkei, den eleganten jongeling een'
luiden lach afperst . De oude Heeren en Dames onder de
wandelaars in de alleen vestigen bet oog, over de barridren
been, monilerend op den voorbijtrekkenden trein, en verza .
melen aldus, door hunne waarnemingen, llof voor her ge .
fprek in de ter:uliin . Somwijlen kijkt ook wet eetls een
2ardig gezigtje tilt zulke oude koetskasten, om den bekenden
onder de olmen cenen vriendeiijken groet toe to wenken.
De zon begins zich achter her Guadarama-gebergte to
verfchuilen ; de muilezels haasten zich naar hunnen flat, en
de rijtuigen naar bet koetshuis ; luider hoort men her water
der fonteinen plasfen, en liefelijke itroomen van kruidige genren worden door dl koele avondlucht van den kruidkundigen
tuin overgedragen ; de goddelijk fchoone bemel fpreidc zijn
azuren, met flerren geftil.te dekkleed over her Prado uit, en
de zilveren fchijf der maan breekt door de digte takken der
otmen, en mengt haren bleeken glans onder de plegtige fch-duwen der alleen . De flrenge Duenna drijft hare beminnelijke
medgezellinnen, tangs ledige ftraten, tot welke tlechts nu en
dan zaehte feguendillen van nabijgelegene balkons overzweven,
naar de verblijven barer huisgoden ; de minder ftrenge verwijlc nog eenigen tiid in den kleinen vriendfchappelijken
kring, in welks midden een vorige jongeling zijne liederen
bij de toonen der cirer of mandoline zings . Ginds vormt
zich oin den hoogen olmflam een kleine kring ten dans,
terwiil her klappen der castanuela s de take aangeeft voor de
viugge bewegingen der danfenden . Doch de avondwinden
waaijen lcouder over Buen Retiro been ; de Dames verbergen
zich dieper in bare ;mantilla's, en de menigte verliest zich ai
gaande weg in de nabijgelegene flraten . Arme lieden, daarentegen, die bier en door in her gewoel eenige ochavo's als
bedelpenning inzamelden, en daglooners, wien her drukkend
lot geen ander huisdak dan Gods blooten hemet toeftaac, tie .
men thans de plaats der beau -monde in, flnipen over deze
nu eenzame plaats been, en fluimeren, in eenen verfcheurden
mantel gewikkeld, in op die iloelen en rustbanken, welke
de grootile fchoonheden en fierlijklle pronkers van Madrid
Aechts

713

WAM17ELING IN NET

PRAflO VAN MADRID.

flechts kort geleden verlieten . De ftille nacht flrekt zijne be .
fcherrnende armen over hen nit, en eene enkele nachtmuzijk,
die, oin middernacht, hare betooverende harmonic in liefe .
Iijke toonen nit de nabuurfchap naar bet prachtige Prado
overzeodt, wiegt deze vermoeiden in den zorgflillenden flaap .
B A R E L III en de werkzame Graaf A R A Iv D A waren de
aanleggers dezer heerlijke wandelplaats ; hun vernuft riep de .
zelve nit de voormalige woestijn, die door fchadelijke nit .
dampingen de lucht verpestte, tot haar tegenwoordig verrult .
kend aanwezen to voorfchijn . Zoo veel deden deze voortref.
felijke mannen voor de kleine uitgeflrektheid der hoofdflad ;
hoe veel kan thans de gelukkige F Z R D I N A N D niet voor zijn
folk doen, dat, tot een vernieuwd aanzijn gekomen, op de
ladder der volken fpoedig, As ware het, tot de hoogfle fpcrt
des geluks fcbijnt op to flijgen!
Hoe geheel anders zal de Spanjaard thans to nioede zijn ,
wanneer, in den fchoonen avondflond , onder de groene gewelven van her Prado, een zaclrte zefir hem de gloeijende
borsc verkoelt, en hij rondorn zich henen, in gezellige krin .
gen, opwekkende liederen voor Boning en Vaderlaud hoort
aanheffen ; wanneer groepen van regtfchapene mannen elkan .
der, in warme taal, over de fchoone verwacbtingen voor bet
Vaderland onderhouden, daar weleer vreemde Gendarmes,
met uitgetogene label, achterdochtig van de Recollecten . tot
aan de tptocha .poort op en nedr reden, en van achter de
palisfaden der faF •ide van Buen Retiro kanonnen trorsch en
dreigend de gapende rnonden naar de fchoone Blcala-flraat
rigtten, en verminkten uit bet Dominikaner-klooster der Lie .
ve Vrouw van Atocha, of nit Buen Retiro, even als fchim .
men, op hunne krukken order de wandelaars ronddwaalden ;
terwijl op de kruin van Buen Retiro, die de geheele ftad be .
flrijkt, een verbazehd grooce bomketel flond, op Wells me .
talen voorhoofd de volgende woorden gegtaveerd flonden ;
Fill de Madrid! fi to bouges, je to brule . En, in weerwil
biervan, was toch he, Prado ook toen ter tijd de geliefde
wandelplaats der JIadridders, en word even talrijk bezocht ;
de zucht tot vermaak fcheen, nietregenflaande dit alles, de .
zelfde, en de vrolijke uitboezemingen der gezelligheid zich
deeds gelijk to blijven . Lang befloot dus de Spaniaard de
fpijt van dit vreemde juk diep in zijne burst, totdat bet
in onze dagen , gelijk s C H ILL E R zegt, „bet leven wist to
wagen, om bet leven to winuen ."
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(Vervolg en /lot van bl. 619 .)
1Jetzij nit oudermin of kinderlijke gehoorzaamheid, ult bedachtzatne zorge voor tiidelijk beftaan . uit wijze beproeving
van haars mlnnaars heiftelde zedelijkheid, of nit jongvrouwe .
lijke fchroomvalligheid,
Waarbij wel eens, met aardig veinzen,
Yocht wordc getoond, en vier gemeend,
misfchien we] nit meet dan ddu der aangeduide vermoedens,
- va>t gnat het, dat het meisje uiterst moeijelijk to bewegen was tot verwisfeliug van ftaat .
Min maakt Eeuwen van elk Uur!
Geen wonder, dat zich onze ,, minverlangende" Dichter
deswege bitterliik beklaa,de, haar teederlijk dringende tot
vervulling van gegevene hoop, ja woord .
'k Wensch onuitfpree'abaar om uw trouw .
Mijn liefde wacht nu loon , en de uren worden eeuwen.
Hoe kan dus zacht en heusch een vrouw
I-laar'vriend zoo lang vergeefs om bijftand laten fchreeuwent
't Is waar, 'k genies ow' echt bijna :
Docli dot bedroefd bijna kost mij een zee van tranen .
Och wsarom moet ik met mijn fchA,
U zoo beklageliik om uw beloften maven?
Waartoe Been korter Trouwbefluit?
Ja de toon des ongedulds klom bij wijlen fchier tot dies
des verwijts ; immers hij voegt haar toe
Indien de Min uw hart doorgriefde,
Gelijk 'c koralcu moudje zeit,
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Zoo eer 't gebied der Huwlijksliefde
Met nijgende gehoorzaamheid .
Wat is de fchoonheid, die blijft pratten,
En enkel voor zich zelve leeft ?
Wat baten opgeleide fchatten,
Daar niemand ooit gebruik van heeft?
Wat nut verfchaffen pronkjuweelen,
Die buiten beziging vergaan?
Of eel gebloemt', dat op zijn ftelen
Verwelkt, en ongeplukt blijft ftaan?

Denk (is vender zijue taal)denk, hoe's genoegen hem leer' lagchen,
Die arbeid doct, en armoe lijdc!

Neen I (dus vervolgt hij) gij kunt mij Wet volffrekt beminnen,
Zoo lang gij 't zoete paren fchuwt,
En, in uw Jongvrouwlijke zinnen,
Voor 't wereldfchragende Echtjuk gruwt .

Och, waarom (vraagt hij elders) rekt gij mijn verdriet?
Och, waarom plaagt ge mij, dus wuft en ongeregeld?
Zoo luiden immers de eeden niet,
Mij op uw heil gedaan, en met uw' kus bezegeld .
Gij fchonkt u mij ten eigendom ,

En dwingt mij nu die gift met bidden nog to koopen .
Hoe loopt dat liefdefpoor zoo krom ? -

Ben vrouw, die mint en meent, maakt hebben eensvanhapcn .
Dan nu, als vreesde hij voor misduiding, voegt hij er on .
imiddellijk nevens :

Doch denk niet, dat ik fmeek om mijn verloren vrijheid .
o Neen ; 'lt moet bet gebonden zijn,
Maar met uwe armen, Lief, in 't liefst' der Bruiloftsblijheid!
Dat heet minnen ell minnekozen op den echten trant! Zulk
tene beproefde trouw moest eindelijk haar loon verwerven .
Zijn zacht geviei won eindlijk veld .
goo weekt een fta8ge drop de nooi :v_rmurwde keijen :
Zoo kan de bijl, door tang geweld,
Seu' fchaduwmilden eik van zijnen wortel fcheijen . -

Wie
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Wie zou ook , (dus bejegende hem een zijner vrienden)
Wie zou ook, ftraf en zonder vuur,
Den redelijken eisch van zulk een Liefde weigren,
En fpotten met de minkwetfuur
Van een', wiens wetenfehap en deugd zoo heertiik fleigren?
Mogt dit een Meisje, als zij, van 't hart?
o Neen : zij laat gedwee bet trage jawoord glippen .
Nu dacht ook Poot om leed noch fmart,
Hoe vloeit zijn zaligheid uic die koralen lippen!
En, wat vennag de liefde nict? Dezelfde man, die, na
zijne gelukkige verwijdering van de verleiding der Steden,
en voorbeeldige wederkeering tot de onfchuld van het Land,
betuigde
Al leefde ik honderd jaar, tot die verandering
Van woonflede en bedrijf was ik niet wedr to krijgen ;
verkoos nn, na eene afwezigheid van acht jaren, de Stad
Delft andermaal tot zijne woonplaats, ten einde aldaar, in af.
wachting van eenige andere, hem toegezegde, wijze van be.
ftaan, „ eene eerlijke neritlge bij der hand to nethen," ter
verzorginge van zich zelven en zijne beminde Vrouw . r .
Vaster dan ooit flond nu ziin voet op der deiugden regte pad ;
hij had de kronkelpaden der ondeugd leeren kennen, en, we .
tende dat derzelver uitgangen alle in het moeras der ellende
zamenloopen, ],on bun uitlokkend voorkomen hem Met meer
bekoren ; en hij befchouwde thans de tooneelen zijner voormalige buitenfporigheden met hetzelfde gemengde gevoel van
huivering en blijdfChap, als een herflelde kranke de gelukkig
verlatene legeritede , welke hem eenmaal gekluistetd en aan
den rand des grafs gevoerd zag . , Iu bet gezelfchap zijner
„ Huisvrouwe," getuigt zijn Levensbefchrijver, ,eene brave
• en fchrandere huishoudiler, zijn grootfle vettmaak vinden• de, bleef hij gebeele dagen bij haar t' huts ; den tijd, ook
• in haar bijzijn, met zijne letteroefeningen flijtende ." Dan,
De
En

van de wereld groeijen
Aan dorens van verdriet ;

cozen

Zelden kan men rozen plukken,
Of men voelt de dorens wet .

14 NGELW. 1 ,120 . 14 0 . 15 .
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Hoe fcherp die dorens flaken, zij waren tbans niet sun
eenen efgenen firuik gegroeid ; en wij zouden ons vandaar eenig.
zins mogen verwonderen over de zwakheid en moedeloosheid
van eenen man, die ons dit fchoon gezegde liet :
Zoo t1jdelijke fchag de ziel war baten kan,
Is hij, die meest verliest, ook de allerrijklle man ;
en deze gulden fpreuk :
Her derven ftrekt tot winst,
Als 'c winner fchaden zou .
indien wij niet gevoelden , dot dezelfde dorens, die hem
kwetflen, ook her hart deden bloeden van eene teedergelief.
d e Echtvrieudin, wier kloekmoedigheid echter,

en

Wen hij aan 't blij geluk herdacht,
Dat eertijds hem zoo zoetlijk ilreelde,
't Hart hem ilikte in bangen rouw,
De ziel verfmolt in droeve tranen,

elgene (mart kon verkroppen, om de zijne to verzachten.
Dan moet (zingt hij erkentelijk)
Dan moet mijn te&rbeminde Vrouw
Tot moedherneming mij vermanen .
Dit doer zij ook, met, keer op keer,
Mij nieuwe hoop en troost to geven ;
Waarvoor de Hemel boor vereer'
Een long en welgelukkig !event
Van welken card waren dan wel die grievende bekomme .
ringer, welke onzen braven Dichter zoo geheel konden ter
neder flaan? - Weinig vereerende inderdaad voor zijne Tijd .
genooten in bet algemeen, voor zijne vermogende Vrienden
in bet bijzonder, (zoo 's mans klagte met door eene zwaar.
geestige luim vergroot, of eenigzins als eene dichterlijke Je .
remiade, hoedanige wij dezer dagen meermalen hoorden aan .
heffen, to befchouwen zij ;) weingvr doTifget
hoot en Vrienden, zeg ik, zou andera derzelver oorzaak zijn :
ZiJn
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Zijn vaste midlen vielen kort,

Zijn dagelijkfche wlnflen mager ;
Ja 't lot, dat rank van deunheid words,
Herfchiep den zinger in een' kiager .

Masr dat wij ons onthouden van alle algemeen verwijt,
hetwelk anders met verdubbelde kracht mogt terugfpringen

tegen ons eigen hoofd. Of zag ook onze leeftijd, onder an- geene
N © M s z in een Gasthuis ilerven,
E K E N met armoede worflelen, - geen' F O K K E,

deren, geen'
WOLF F en D

helaas 1 van eene eerlijke begrafenis welligt veriloken , bijaldien niet de edelmoedigheid van een kunstbevorderend Go .
nootfchap zulks had verhoed?
Die zorgen verbitterden zelfs de hem nog overige genoe .
gens,

En, was hij eens een wiji goedsmoeds,
Dat mogt bijna geen weizijn heeten .
Het bitter brood des wederfpoeds
Words nooit met goeden fmaak gegeten ;

en waren zoo veelvuldig, dat, naar zijne verklaring,
Men eer de rupfen in 't geboomt',
De horzels , die met angels kwellen ,
En alles, waar verdriet of koomt,
Dan zijn beduchcheen, konde cellen .
Moedeloos that hij her oog nogmaals op het verledene.
Toen ik weleer niet voorwaarts won,
(zoo leidt de tegenfpoed veeltijds tot tlrenge zelfbeproe .
ving)

Kwam mij 'c geluk fchier alzins tegen :
En nu 'k, a God! zoo gaarne zou,
Sta 'k droef belemmerd en verlegen .

Hoezeer doze trek, sin den eenen kant, getuigen moge
van een zwak oogenblik, levert mij dezelve, aan de ndere
zijde, een blijk van onverdiend lljden en zeifbewtiste

dengd.

Rijk worden, is geen kunst ; vroam worden, zektr wt1!
C c c
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zegt ergens onze Dichter . Dat hij evenwel , eer hebbe zljn
hart! beter de laatfte dan de eerfte kusst veriond, zal thane
wet ten voile blijkbaar zijn .
De geboorte van een Dochtertje fcheen rn den band der
Echteliefde nog naauwer toe to halen, en de waardige Ouders ce willen troosten van de ongunst der ligtzinnige Fortuin en site ander Teed ; - helaas! flechts dertien dagen, en
de gelukkige Ouders beweenden reeds bun ddnig kind I Slechts
dertien dagen, en de rampfpoedige Vader vlocht reeds een
kransje op bet jengdig graf ; kransje, dat nooit verwelken
zal, zoo Lang er gevoel beftaat voor eenvoudig fchoon, . .zoo lang er Ouders zijn! Ik mag dat lieve ftukje, hoe be .
kend ook, bier niet terughouden .
Jacoba trad met tegenzin
Ter fnoode wereld in ;
En heefc zich aan bet end gefchreid
In hare onnoozelheid .
Zij was bier naauw verfchenen,
Of ging, wet graag, wedr henen .
De Moeder kuste 't sieve wicht
Voor 't levenloos gezigt,
En riep bet zieltje nog terug :
Maar dat, to fuel en vlug,
Was nu al opgevaren
Bij Gods verheugde fcharen.
Daar lacht en fpeeit her nu zoo fchoon,
Rondom den hoogften croon ;
En fpreidt de wiekjes luchtig nit,
Door wee noch fmart gefluit .
o Bloem van dertien dagen I
Uw hell verbiedc ons 't klagen .
En ach! M . H ., gij hoordet daar tevens „ den lantftea
„ fnik der Poezije" van onzen gadeloozen Dichter . Slechts
anderhalf jaar, en de onverbiddelijke Dood rnkte onmeddoo .
geud den band vaneen, die de teederlievende Echtelingen zoo
naauw omftrengeld hield . Waarfchijnlijk bragten huisfelijke
zorgen en tegenheden, gevulgd van bet verlies van een zoo
diarbaar pand, bet hare toe, om den fijngevoeligen Man en
Vader van tiid tot tiid to onderwer'en aan die ongefleldhe .
den,
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den, welke eene tering dreigden ; en, van eene pijnlijke kwa .
le verzeld, welke hij met voorbeeldige lijdzaamheid leed ,
bezweek eindelijk
De moed niet, maar de magt :
;4T en hoorde 't ziekbed Itenen !
Aim

't

Dus ilort een hoog paleis ten grond,
welk pilaar, gebindte en houvast zijn benomen!

E-n nu,
'k Zie 't graf reeds gapen, dat naar't vrooln gebeente wachr .
,, Met ongekreukt verfland en volkomene kennisfe" verliet
de waardige man deze woontede der vergankelijkheid en wisfelvalligheid ; hij flierf gemoedigd , gelaten, Christelijk . Van
bet eene zoowel als van bet andere mogen zijne laatfle woor .
den getuigen . De rekening meet bijtijds verefend worden, en
dat heb ik zoeken to doen. En : Indien ik iemand wist, Mien
ik verongelijkt hadde, ik zoude hem met fchreijende oogen ow
vergifenis bidden . Zoo toch flerft alleen de brave man ; dit
is her einde van een' Christen
De hand, die hem de oogen
look, de trouwe hand van zijne teedere , diep ter nedrgebogene Echtvriendin, hield hij flervende nog in de zijue geklemd, alsof hij in den dood-zelv' niet fcheiden kon van
haar, die hij in zijn leven boven alles had bemind .
Hij ftierf in 't beste van zijn' tijd (*).
Helaas! wat zerk bewees ooit klaarder,
Dat ook de Braven flerfijk zijn?
Bekranst mijn' Held met eenwig green ;
Dat nooit zijn naam en lof verdwijnen!
Wat zou men zulken minder doen,
Die eens in duizend jaar verfchijnen ?
J . W.

1J.

(*) In den ouderdom van 44jaren, ii maanden en2dagen .
Te Delft begraven, werd alzoo
De Wieg van grooten Huig de Groot
Een wel doorluchtig Graf voor Poor .
Ccc 3
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O mftreeks

Zaturdag, den 17 April 1819.

12 ure des middags begaven wij ons naar bet heilige Graf, om oldaar bet beruchte wonder van bet heilige
Vuur to aanfchouwen. De Gouverreur der fled had regt tegenover de deur der kerk in eene tent z1jne plaats genomen,
om de fchatting of kafr van alle bedevaarcgangers of to ne .
men . Zij, die niec verder dan de grenzen van Palestina kwamen, betaalden, naar mate zij nit de eene of andere flad waren , van d6n' tot drie piasters. De inwoners van bet dorp
H dda, echter, hadden den vrijen toegang, onder voorwaarde,
dat zij zich eenen flag aan bet hoofd, of, eigenlijk gefproken, om de ooren, lieten weigevallen. Pelgrims uit afgele.
gener ftreken betaalden 23 piasters en Io paras. Wij groetten Z. H ., en traden, zonder lets to betalen, in de kerk.
Deze was echter zoo vol en in zulk eene verwarring, dat wij
bet raadzaam oordeelden, ons teriond naar de galerij der La.
tijnen to begeven, van want wij alles, wet or gebeurde, met
gemak konden zien. De meeste der aanwezige pelgrims had .
den den geheelen nacht in de kerk doorgebragc, waardoor
dezelve met vele fchadelijhe dampen was verauld . Vele derzelve verrigtten hunne godsdienstoefening bij bet Graf met
eerie mate van geestvervoering, die aan zinneloosheid grensde . Hoezeer ook de kerk overmatig vol was, zorgde men
nogtans , dat er rondom bet Graf eenige ruimte bleef tee
volvoering der plegtigheid . De Grieken waren onder alien bet
ellendigst gekleed, en fommige half naakt . Eenige werden
op de fchouders rondom bet Graf gedragen ; andere deden
bun jammerlijk gezang met handgeklap vergezeld gann, en
liepen zoo fnei zij konden daar om henen, terwijl zij daarbij
tic alle magi fchreeuwden, tot zoo long zij genoodzaakt wa .
ren flil to flaan, om adem to halen . Twee Griekfche priesters
waren bij den ingang van bet heilige Graf bezig apes in orde
to brengen, wat tot deze feestviering vereischc werd . Toen
de tijd, op welken bet wonder gefchieden moest, begon to
naderen, werd de kerk nog veel voller, eH zag men eerie
rallooze menigte waskaarfen boven de hoofden des olks uir.
ftcken . Omitreeks 2 ure kwam de Scadhouder binnen, on
Dam
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nam zijue piaats op de galerij . Dit was bet teelten tot den
optogt der Grieken . De priesters gingen twee en twee, ter.
wijl zij gebeden voor de gelukkige uitvoering des wonders
aongen . Driemalen gingen zij aldtts rondom hoc Graf, en
trokken toen in de kerk hasstig hunne rokken nit . De Aarts .
bisfchop werd hierop van Turkfche foldaten door bet gedrang
des olks heengebragt, en op de alleronvoegzaamfle wijze,
in den eigenlijken zin, in hct Graf ne8rgeflooten . Nu v olg.
d e er een pour ininuten van angflige verwachting, no verloop
van welke zich bet Vuur aan eene kieine opening in den oostelijken muur van bet Graf begon to vertoonen ; en hierop
volgde een gejnich en gefchreeuw, dat inderdaad vreesfelijk
was . Twee fa'kkels van bet heilige Vuur werden terfond sun
den 4rmenifchen priester, die bet naast bij deze opening
flond, overhandigd, die zich met de grootfte moeite door
bet olk heendrong, om dezelve onder zijne kudde nit to dee .
len . Hierop ontfaken eene menigte Grieken bundels was .
kaarfen aan deze opening, en in een oogenblik tijds was bet
alsof de kerk in brand flonde . Men zag velen, om de voor.
gewende onfchadelijkheid van dit heilige Vuur to tooneri,
betzelve tegen onderfcheidene deelen des ligchaams houden,
zelfs vrouwen, die to then crude hare borflen ontblootten ;
waarbij zij dan eene ongemeene flandvastigheid van geest
fchenen aan den dag to leggen . Midden antler dit gewoel
werd de Aartsbisfchop, met twee brandende fakkels in de
hand, die hij, in uitgelatene vreugde over de gelukkige uitvoering van bee wonder, in de rondte zwaaide, op de fchous ders van vier mannen in de kerk rondgedrageu
. Hierop werden
de lichten uirgebluscht, en rondom bet Graf rnimte gemaakc
voor de procesfien der drmeniers, Kopten en S riers, alle
in voile flaatfie, en iedere gemeente door haren eigeu pries .
ter geleid . De Weeding der Armeniers fcheen de rijkfte to
zijn ; ook onderfcheidden zij zich door eenige goed gefchil .
derde vaandels, waarvan de beste twee kronkelende flangen
verbeeldden .
Op deze wijze misleiden dan de Griekfche priesters bet
olk! Buiten twijfel zijn zij zich des bedrogs volkomen bewust, maar zetten hetzelve fleeds voort, om daardoor afval
van hunne kerk en bet gemis van onmetelijke geldfommen
voor to komen. De 4rmeniirs en Kopten ouderiieunea dic
bedrog, en koopen dit heilige Vnur, voor groote foramen,
van
C c c 4
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van de Grihets . Zij zeggen, dat deszelfs kracht tegen bet
vuur der Hel gedurende de eerfte vijf minuten bet krachtig,
fte is . Vandaar de groote bezorgdheid.van zoo velen, om bet
toch uit de eerfte hand to hebben ; welk voorregt zij dan
ook ten duurae moeten betalen . Het gevolg hiervan is, dat
de Grieken met hunne rijkdommen alles kunnen doorzetten,
en de hierover vertoornde Latijnen van tijd tot tijd uit al die
geheiligde plaatfen verdringen, waar zij gewoon waren hunne
godsdienitige plegtigheden en oude gebruiken to verrigten .
DE

NEDERLANDSCHE

NIJVERHEID.

Obflantes hi domuere Deos .
HUETIUS .

Gij,

DiehtersI die op gouden fnaren

c Heelal der Belgen roem verkondc,

Omkranst de Tuinmaagd niet met Ma ors lauwerblAren,
Geplukt in heel bet werdldrond !
Peen, zwijgt van Nieuwpoorts kerkhofzanden,
Van Chattams wrekend burgtverbranden,
En van der Trompen reuzenftpg :
Geen olk zoo diep ter nedrgezegen,
,flat nooic voor God en regt near flrijdfpeer greep of degen
En neoit zich overwinnaar zag!
Wat! deelt ge uw' roem met elk op sarde,
Wien kracht veritout en wraak ontbrandt!
Dan zwijge uw citer vrij ; hoe fchoon uw hand die fnaarde,
Zij fchandvlekt flechts mijn Vaderland .
liet zij de roem der Irokezen,
Op 's vijands fchedels trotsch to wezen,
Die op to fommen in bun lied ;
-Wij giijpen ook bet zwaard in handen
Voor Vaderland en Vprst en plettren dwingeianden ,
Maar pogchen op die noodweer niet .
Dat vrij, na 't bloedig wraakdorstlesfchen,
De diermensch roos en lauwer draag' ;
Den Christen fchiint die krans een treurkrans van cipresfen
En elke zege eeu nederlaag .
Neen,
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Neen, Dichters1 't loof, op de oorlogarelden
Gemaaid door 't bloedig zwaard der helden,
Blinkt fchittrend, is ; maar 't menschdbm fchreit .
o! Vlecht gij liever zachter bloemen,
Waarop flechts zegen rust, geen vloek drukt nochverdoemen,
Ten krans van Nee;rlands Nijverleid .
Zij zelv', zij walmen met haar geuren
Der Belgen roem van Zuid tot Noord ;
Want, waar zij thaws haar kroon uit graan en Waver beuren
Zweepte eens de zee hair golven voort .
De Beig, gerust op eigen krachten,
Durfde oeeaan en norm verachten
En fleept ze aan zijn triomfkar med ;
En naakt, als eens wit de Oosterbaren
C there (leeg omboog met natbedropen haren ,
Zoo fleeg ook Nearland nit de zee.
is, fchoon gelijk de Mingodesfe,
Maar de arenkrans in 't golvend haar,
HeftNedrland moedig't hoofd, fchoon'tNoord zijn fchareu presfe
En beukend op haar' ringmuur vaar' .
De zee, van dolle drift aan 't blaken,
Trachc woest den kluisterband to oaken,
Die hear van de eigen dochter fcheidt ;
Zij ziet ze in voile fchoonheid prijken,
En eischt haar weer terug . . . . Triomf! haarkracht moet wijken
Voor Belgenkraeht en Nijverheid .
Terug, o woeste Noordergolven !
Gij heht op 't erf geene aanfpraak meer :
'c Werd uit uw' fchoot gebaard, in wier en lies bedolven ;
Thans ziet gij 't alc een Eden wedr.
Niet zij, die, op de onkuifche fponde,
De vrucht der wulpfche liefdeflonde,
Den zuigling, barende verlloot ;
Niet zij beet moeder, maar de vrouwe,
Die dat verlaten wicht met moederzorg en trouwe
Gekweekt heeft, tot haar oog zich !toot .
o Ja ! go laagt in 's levens morgen,
Mijn Vaderland I verlaten nef r ;
C c c 5
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Zij, die u 't aanziju gaf, fchonk u geen moederzorgen,
Geen enkel lacbje lief en tedr .
Ach 1 duizend audre landen flegen,
Gehuld in rijkdom, fchat en zegen,
Allengskens bit der waatren fehoot,

Die eens der Alpen kruinen lekcen
En heel bet maatloos ruim der wordende card' bedekten ;
Mar Nedrland f echts rees naakt en bloot .
Zoo wilde 't God 1 „ Een landllreek toone,"
Dus fprak Hij , ,, aan het wijd Heelal ,

• Dat Ik den menscb befchonk met's aardrij ks koningskroone,
• En niets hem wedrland bieden zal .
• Daar zie hij al de wereldkrachten
• Geketend op zijn' oogwenk wachten
„ En beven voor zijn koningshand ;

• Dit zie hij en gevoel' zijn waarde ."

o God! Gij koost die plek, dat toonbeeld voor heel de aarde,
En, Hemel! het was Nederland I
Almageig Schepper! ja, wij dragen
Een' wedrglans van uw majesteit :
Cij donderdet : 'c zij licht!-en'c lithe was reeds aan'tdagen
Den bajert nit der vormloosheid ;
WLJ wilden, iloegen hand in handen, -

De wereldzee verlaat haar f1randen,
Een Eden wordt het drasfig moer ;
Wij wilden, - op den rug der vloeden
St-tan fleden trots gebouwd, die lagchen met hun woeden,
Hoe fel de noodflorm ze beroer' .
Verftomd blijft de aarde op 't fchouwfpel flaren ,
En 't menschdom roept bewondrend uit :

• Hoe ! 'k zie door Spanje flechts ellende en honger waren,
• Schoon dear Nacuur haar' fchat onefluit'
• En 'c good van de eene helft der aarde
• Zich in die enge grens verguArdel
• En Nederland is rijk en groot,
„ Schoen arm can gsond en gouud to gaderl"
Ach, Volkent Nijverheid is de eenge goudmijni der,
En zij doorfprntrkek

Neerlah reboot
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Ja, Nijverheidl gij, in den Hemet
Gezeteld can des Hoogfen voet,

Die daar, door 't maatloos ruim, bet flikkrend itatgewemel
In d'eeuwgen loopkring draaijen doet I
Gij zaagt dit land, der zee ontflegen,
Onterfd van elken moederzegen ,
Dit hulploos $iefkind der Natuur,
En hebt, bezield van mededoogen,

liet moederlijk omhelsd en beerlijk opgetogen
In zeegebruis en oorlogsvuur .
Gij wrocht die forfche renzendijken,
Die hechte fluizen van arduin ;

Zij Itaan als rotten pal, die 't woeden doen bezwijken
Der zee, die geefelt op hun kruin.
Schoon vloeden boven 't hoofd hem bruifen,
De landman hoort ze rustig ruifchen
En flaapt op 'c harde leger zacht ;
Schoon voeten onder 't peil der baren,

Droomt hij van dorm noch vloed, maar flechts van 'tbinneng9r
Van d'oogst, die 's maaijers f kkel wacht .

L

Gij, Ntiverheid I bliest vuur en leven
In heide en zand en dorreud veen ;

Den doodflaap der Natnur hebt ge nit den troon gebeven,
Waar ze eeuwig op gezeteld fcheen.
Bet pijnbosch heft zijn donkre kruinen
Op de eertijds dorre heideduinen ;
De rogge golft op 't mulle zand .
Gij fpraakt : van de uitgeveende plasfen

Vlood ijlings 't water weg, en nit de pestmoerasfeq
Rees welig weide- en korenland .

Gij ilamptet op de woeste itreken,
En eensklaps iegen duizend fleen
Op 't flrand, Mar eens de zee bear golfgebruis zag broken,
Die boren door de wolken h,eew.
Gij floegt met uwe tooverroede
Op 't dorp, dat luttel visfchers voedde
Door fchrale vangsc in 't arm .lik net ;
Daar rees des werelds achtLte wonder,

't Zeeghaftig Amfterdam, dat met zija' eorlogsdonder
De beide werelden verplet .

Hoe
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Van nijvre zwermen zonder tat,
Die, fcchatten gaderend, naar elken bloemkelk fnelden
En honig putten overall
Geen bloempje blijfc voor hen verholen,
Hoe diep bet onder 't gras verfcholen ,
Hoe hoog 'c op bergen bloeijend zij ;

De korven kunnen 't niet bevatten . . . .
Daar komt de Handelmaagd, en fpreidc langs de card' de fchatten
Van Nearlands nijvre honigbij .
Ziec gij die duizend zeilen zwellen,
Dat mastbosch weemlen son ons firand?

Het zal near Oost en West de zeecn overfnellen
Met al den (chat van Nederland ;
Bet brengc aan Indiaan en Mooren

De duizend vruchten onzer voren
En onzer weiden zuivelgoud ;
Het kleedc in d'arbeid onzer handen

(branden,

Den mensch , dien't Poolljs krimpr, dien't Kreeftvuur zwart does
En die cone eeuwge Lence sanfchouwt .
Bevracht met rijklijke offergaven
Van Oost en West en Noord en Zuid,
Begrout wear 't wimplend fchip de vaderlandfche haven
En laadt zijn duizend fchatten nit .
't Geeft ailes nieuwe kracht en ]even!
De cel, door China's rups geweven,

Het fneeuwwit dons der boomwol . plant ,
't Krijgt ales bier en gloed en luister,
En zoo vlechc Nijverheid de zachte bloemenkluister,
Die de acrd' vercijnst aan Nederland .
o Tweelingzusters! Hemeltelgen,
Wier band geen olk ooic ftrafloos breekt I
Bfijft gi) nog eeuwen lang de glorie van die Belgen ,
Die gij vereend hebc opgekweekt I
Zwaai, Koopgodes a uw duizend wimpels
De zeeen zonder vlek of rimpels,
Ten fteun van Nearlands kunscvlijt , rond ;

En fchep gij, Nijverheid I de fchatten,
Die Negrlands koo tvloot voce, zoo ver er golven fpatten,
Of ooit een kiei den coegang vondi

Zoo,
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Zoo , Ne&rland 1 was om u moog' zinken,
Verheft gij (feeds uw maagdlijk hoofd,
En heerlijk zal uw zon in vollen middag blinken,
Die andrer volken glans verdooft .
Geen nabuur zal u ooic doen beven ;
Uw hand heeft forsch den ploeg gedreven,
En zwaait this vreeslijk 't Ieeuwenzwaard ;
Uw vlooc, gehard in dorm en baren,
Befchut uw bogtig ttrard voor 's werelds plunderaren,
En vaag dier trotfchen naam van de aard' .
OVER EEN PAAR ZONDERLINGE WETTEN 1N EN6ELAND,

De

Engelfche wetten hrekken de onderdanigheid der vrouw
omtrent haren man zoo ver uit, dat, bijaldien eenige misdaad
door zeker paar echtelingen gepleegd is, de man alleen geltraft
wordt, terwijl de vrouw zelfs niec eens words aangeklaagd,
omdat men hare toeflemming tot deze misdaad als eene ge .
dwongene gehoorzaamheid aanziet , die zij 'haren man ver..
fchuldigd is . Vokens lien zelfden regel, is ook de man ver .
antwoordelijk voor allerlei kleine misdrijven, door ziine
vrouw begaan, waarover wel bij, maar niec zij aangeklaa d
wordt .
Die zeifde Engelfche wetten later bet hierbij niet berusten ; maar zij drijjven de barbaarschheid en bet despotismus
zoo ver, dat de vrouweu niet alleen met een touw om den
hals, even als een fink vee, kunnen ter markt gebragt en open
lijk door bare mannen verkocht worden, maar ook, dat zij,
even als bet vee, moeten veraccijnsd wordenll
1k zag zulk eene vreetnde vertooning in de flad Worcester ;
bet was cen daglooner, die zijne dierbare wederhelft, met
bet bow om den hals, gelijk de wet zulks eischt, op de
openlijke marks , even als een beest, to koop brags . De mir_
naar der vrouw, een fchoenlnaker, be ond zich ook, volgens
affpraak, aldaar, en de koop was voor eenen prijs van 5
pond tierlings weldra geiloten .
Daarentegen klaagde ANNA C II I PPM A N haren echtgenooc
bij eenen Vrederegter to Londen aan, omdat hij haar niec wit .
d e laten gaan, hoezeer hij haar - gelijk zij sevens beweesop de openlijke marks verkocht had . Het bewijs werd ech .
ter
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ter, als onvoldoende aangezien , omdat zij nidt met een touw
om den hats, gelijk de wet zulks eischte, op de openlijke
.marks verkocht was ; de fcheiding werd dos als niet geldig
befchouwd, en der kiageres de eisch onczegd .

SCHAAK -MATT
Men zegt, dat de eedle Palameed'
Het eerst dat fpel bedaeht,
Waarbij men krijgsmans-lagen fmeedt,
En toch geen' vijand,flagc ;
Ben fpel , dat overleg en list
En kunst in zich bevat,
Terwijl de zege words beflist
Door 't juichende : /chaak-mat!
Want den, als op bet houten veld
De koning weerloos flaat ;
Als hem des vijands flout geweld
Geen plek tot aftogt last ;
Als zich geen helper meer vertoont
Van alien, die hij hid,
Dan is de zegepraal bekroond,
En hij, hij is : /chaek-mat!
Manhaftig rukt van elken kant
Der ilrijdren heermagt op .
Elk biedc den kloekilen regenftand,
En voert zijn kunst ten top .
Men peinsc en loert en mikt en treft,
Op iedren zet gevat,
En dekc zich, dear hij 't wee befeft
Van 't zoo geducht : /chaak .mat!
Zoo rukken paard, pion, kasteel
En raadsbeer dapper aan .
De-koningin neemt ook hear deel
In 't kampen op die beep .

Lang
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Lug wswfett elk, en ma
En geeft noch k*ns noth vai#Totdat 41~Timtte triomfeert,
En juichotldd roept : fchak prat!
Sckaak -mat . . . o ij zingwekkend wraord
Van aaiclig bang geluid
Voor hem, die 't ovverwonnen hoat,
Dien 't in zijn' voorfpoed f}uit!
Daar ligt nu 't fijagefponneu plan,
Zoo listig aangevat !
Hij is verfchalkt ; niets komt er vane
Door ' c fchromelijk : fchaa*-mat I
En toch, mijn vriend, is bier beneea
Met alles zulk een *e1?
Men lagche en fpringe, of klage en ween' ;
Men fpele flecht of wdl
Van d'eerften man tot de armf}e rdt,
Dig 't wereidrond bevat,
De beer en knecht , de wijze en zot,
't Wordt alles eens : fchaak-mat!
Toen Ale ander 't koene plan
Der 9ardbeheerfching fpon,
En waarlijk dacht, (die dwaze man
Dat hij heK fpel gewon ;
Toen greep een kille koorts hem aan,
En hoe veel moeds hij hadd',
Daar ligt de trotschaard ; 't is gedaan ;
Opeens is hij : fchaak- mat!
De wiisgeer, die in 't onderzoek
Der lettren vaster fpeelt,
Eli , bij 't ge fe rij f van boek op boek ,
Zich reeds alwijs verbeeldt,
Ontmoet een vraaglluk, dat zijn brein,
Hoe fcherp, toch niet bevat :
War wiisheidsfebaker hij moat zij",
Daar zit hij nu : fchaak .mat!
De

73 6

SCHAAK- IAT1

De maagd, die keel de min trotfeerc,
En elken aanval tart
Van 't knaapje, dat...bet al regeert,
Ja zelfs dies fchaker fart,
Verliest toch eindelijk hair fpel,
Wat fierheid zij bezat'
Kupido mikt en ireft zoo wdl ;
Zij mint, en is : fehaak .rnatl
Wij alien fpelen, op de baan
Des ]evens, flim of flout .
Dees fchaakt om eer, met zorg belaan,
En die om nietig goad .
Lang juicht bij 't fpel ons voorfpoed toe ;
lVIaar ijlings keert zich 'c rad
dn' miszet, vriead, en, 't worftlen moe,
Zit elk van ons : fchaak • mat!
Of kroont geluk ons overleg,
Dan komt die koude man,
Die, wat men fpottend van hem zegg',
Toch ernftig fchaken kan .
Ill) draalt niet lang, maar heeft terftond
Ilet juiste ftuk gevat .
Er boat geen plan, geen flimme vond ;
't Is aanftonds maar : fchaak-mat!
WO hem, die, als de dood genaakt,
Niet voor die netrlaag,
beef
En, hoe of waar hij heeft gefchaakt a,
2ich niet re fchamen heeft 1
Ilij zie nog eens blijmoedig neer
Op 't bord, waarvoor hij zat :
Want, waar hij koint, fpeelt niemand meer ;
Daar kept men geen : fchaak -mat l

MENGELWE RK .
WELK DEEL HAD KOENRAAD

OORNELISSE, VOORHEEN

SCHIPPER OP HET GALJOOT DEN BODE IN DIENST
DER O . 1 . C . RAMER ZEELAND, IN HET REDDEN VAN HET SCHIP ZUIDERPURG?

(Voorlezing, gehouden in bet Middelburgsch Departement
der Maatlchappij : Tot Nut van 't eflgemeen, den 6 September 02o, door het Lid J . DE KANTER, Pill L . Z .)

I

Jat de roem van hoogstverdienlelijke mannen voor
tijdgenooten en nakomelingen in bet helderst licht geplaatst worde ; dat men hunne doorluchtige daden op
de krachtigite wijze ontvouwe, en ook, nadat zij van
bet tooneel dezes levens zijn afgetreden, hunt a nagedachtenis op eene waardige wijze heilige en vereeuwige, - is de pligt der menschheid, then w1j altijd met
genoegen en hartelijke deelneming zien volbrengen .
Het gebeurt echter wel eens, - en de gefchiedenis
levert er menigvuldige voorbeelden van - dat de held,
in bet een of antler opzigt , verheerlijkt wordt, ten
koste van den welverdienden roem van anderen, die
met hem, hoezeer in meet ondergefchikte betrekkin .
gen, ter bereiking van hetzelfde doel medewerkten, en
een zeer groot deel hadden in de heilrijke uitkomst der
edelfte en ftoutfie ondernemingen ; zoodat hunne verdien :l:en, door de grootere, meer algemeen bekende
daft n van gene , als worden overfchenen en verduisterd .
Zou bet den ook niet, M . H . , voor bet waarheid .
en onpartijdigheid - lievend hart een ware wellust zijn ,
den, in bet gevoel zijner nederigheid, achteraf fiaanden man de hand to zien bieden , ook hem meer voorwaarts to zien leiden , hem , zoo mogelijk, in zijne eere
to ftellen, en ook zijne min aanfchouwelijke verrigtingen aan bet licht to brengen ?
hIENGELW . 1820 . NO . 16.
Ik
D d d
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Ik houd mij overtuigd, M . H ., dat gij met welge
vallen op deze vraag toeftemmend antwuordt . Met een
zoodanig voorbeeld wenschte ik dan uwe aandacht thans
bezig to houden . Gij zult ze mij, vertrouw ik, voor
eenige oogenblikken niet ontzeggen . Verdienften to hooren ontvouwen, in welken kring men die ook moge
aantreffen, kan niet anders dan hoogstwelkom zijn bij
cene Maatfchappij, die Reeds haar werk maakte , dezelve in hare i'chriften, ter aanmocdiging en navolging,
op de doelmatigfte wijze voor to ftellen .
En zoo treed ik ter zake .
In de mainJelijkfche Vergadering van bet Zeeuwsch
Genootfchap der Wetenfchappen, gehouden den 6den
lblaart i$ 16, deed de Heer r o u s eene Voorlezing over
den, nu overledenen, weleer zoo verdienflelijken Zee.
foods F R A N S N A E R E B OUT, die, hoezeer door va .
derlandfche Puikdichters bezongen, en op meer dan eene
wijze openlijk vereerd, echter toen ter tijd, ten loon
zijner heldendaden in bet redden van zoo vele fchipbreukelingen en in bet hoogst gevaar verkeerd hebbende
rijkgeladene fchepen en derzelver manfchappen, in arinoede en gebrek, als geheel vergeten, leefde . Ha
hoofdoogmerk dezer Voorlezing was, 's mans verdien .
fen eens weder to herinneren , dezelve bij Z . M. den
Koning bekend to doen worden, en pogingen to doen
aanwenden om 's mans lot to verbeteren ; waartbe dan
ook door de Vergadering werd befloten . NAER Ea 0 U T zelf werd vervolgens binnengeleid ; door den Voor .
titter L A M B R E C H T S E N werd hem , uit naam van
den Ridder V A N K I N S B E R G E N, een gefchenh van
lhonderd gulden ter hand gefteld , voorts -kennis gege.
ven van bet to zijnen aanzien genomen befluit, en de
Heer V A N D E i N S E vereerde hem met eenige dicht •
regelen .
Het kon niet misfen , Of N A E It E B 0 U T en zijne alzoo weder herdachte daden waren eenigen tijd bet onderwerp van vele gefprekken ;hetgndaokleig
ding gaf tot de volgende bgzonderbeden . Onde r de
door
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door den Veer n o u s biigebragte , verdienflelijke daden

van N A E R E B 0 U T behoorde ook de redding van bet
rijkgeladene 0 . 1 . C .

fchip Zuiderburg,

bet uitzeilen, in Januarij 1789, in den

hetwelk, bW

Dcurloo

zijn

roer had afgeflooten ; welk geval werd voorgcdragen,
als hadde N A E R E It o U T , door een , tot dien tijd toe
onbekend, doch nu door hem uitgedacht middel, om,

namelijk, een ander fchip op fleeptouw to nemen, en

door hetzelve het roerlooze to fluren, den kostbaren
bodem in cene Engelfche haven behouden binnengebragt .
Korten ti'd daarna hwam bij mij u O E N R A A D C O R-

N E L I S S E ,

Bode,

voormaals Schipper op bet Galjoot den

in dienst der 0 . I . C ., wiens post bet was, de

Compagnies . fchepen bij bet uitvaren en binnenkomen

v66r to zeilen , en alle andere mogelijke loodsdienllen
to bewijzen . Ilij zeide mij , met bevreemding gehoord
to hebben, dat men dit fturen van bet roerlooze fchip

Zuiderburg, door middel van zijn achter hetzelve vast.
gehecht Galjoot , als eene uitvinding van N AE it E B 0 U T

had doen voorkomen ; dat dit zoo niet was ; want dat
hij, C 0 R N E L I S S E,

daartoe de eerfle aanleiding had

gegeven, en reeds met den Kapitein en den Loods was

afgefproken om bet fchip op die wijze to fturen, lang
v66r N A E R E U 0 U T op hetzelve kwam ; en dat hij dit
met zijn Journaal bewijzen kon . Na bet inzien van dat

Journaal, kwam het mij voor, onbetwistbaar to zijn,
dat

C O R N E L I S S E gelijk had ,

en de

vinding,

van

bet fchip op die wijze to fturen , aan N A E R E B o u T niet
konde worden toegekend . Ik raadde hem , zijn Journaal

dear to vertoonen , waar ik meende , dat hetzelve bet

overtuigendst zoude kunnen werken . - De zaak bleef

in dien flaat , en N A E R E B O U T ftierf, op den :9flen

Augustus i8i :3, aan bet GocsJche Sas .

Wij worden vervolgens door de nieuwspapieren be-

kend gemaakt met hetgene bet Goesfche Departement
der Maatfchappij :

Tot Nut van 't Algemeen,

ter veree .

sing en vereeuwiging van 's mans nagedachtenis , doen

;nude, e i vervolgens ook zoo loffcjik ei waardiglijk
heeft
D d d 4

740

WELIt DEEL HAD K0ENRAAD CORNELISSE

heeft volbragt ; gelijk daarvan de onlangs to Goes uitgegeveneLofl -red e Op NA E R E n o v T, door een der Lcden in de Vergadering van dat Departement, den soften
December LI ., uitgei'proken, ten aangenamen bewijze
itrekt .
Reeds vroeirer, echter, was mijne aandacht gevallen
op eene zinfnede van bet, door den Heer G . J . V AN
DEN B o S C H, to Goes, vervaardigde, en ook destijds
in de nieuwspapieren medegedeelde, Graffchrift voor
N A E R E E O &r T, waar die beer, tot lof van den overledenen, zich dus uitdrukt :
„ Wiens kloek beleid tot roer nan

Zuiderburg

ver(lrekte ."

Het fcheen hieruit to blijken , dat men van bet aan .
deel, hetwelk C O R N E L 1 S S E in de redding van dit
fchip had, onkundig was ; of wel, dat de daadzaken,
desaangaande in zijn Journaal, hetwelk hij in I8i6 al .
bier, to Middelburg, ten onderzoek had aangeboden,
voorkomende, niet van genoegzaam gewigt waren ge .
oordeeld, om in bet eenmaal deswege gezegde verandering to brengen .
Ik meende alzoo niet ongepast to zijn , andermaal ter
redding der ecre mijns vriends eerie poging to wagen .
Ik opende daartoe eene onderhandfche Correspondentie
met Goes, waarbij ik meldde, wat mij van de zaak bekend was . Doch nu was juist bet Journaal van c o RN,E h,I s s E niet to vinden .
C O R NEE L I S S E bleef er
,
dat
ik
bet
had
;
en
ik
dacht
dit mede : ik konde bet
bij
echter onder mijne papieren niet opfporen ; totdat bet
eindelijk is gebleken, dat de man zelf her , v66r drie
jaren , wPl bewaard geborgen had : hij vond bet , in de
maand Julij laatstleden, onder in eene kist weder .
Intusfchen, ow zoo veel mogelijk bet gelnis van bet
toen nog niet gevdndene Journaal to vergoeden, heb
ik C o R N E L I S S E verzocht , mij een mondeling verflag
der voorpaamtte omftandigheden dezer reis to geven :
meermalen had liij mij dezelve verhaald, en altijd zoo
juist
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joist ehnflemmig in de biizonderheden, dat ik tnij niet
alleen van de waarheid van 's mans gezegden allezins
overtuigd hield, maar ook de omfiandigheden van dezen voorbeeldeloozen zeetogt zoodanig in zijn geheugen gevestigi vond, dat his, na een tijdsverloop van,
meer dan dertig jaren, zich dezelve, tot het weder en
de winden toe, bijna zoo naauwkeurig herinnerde, alsof het gisteren gebeurd ware .
Dit verflag, uit 's mans mood opgefchreven, heb ik,
kopieliik, doch door hem onderteekend, met aanbod
van bet, des noods , to willen beeedigen, naar Goes
gezonden . 1-let blijkt echter uit de veertiende der bij de
Lofrede gevoegde aanteekeningen, dat door dit apes
geene volkomene overtuiging fchijnt daargefleld, dat
tat A E R E B o U T de uitvinder nict is van de gezegde wijze
om een roerloos fchip to Ituren .
Thans ziin wij op bet Handpunt, van hetwelk wii flu
zullen uitgaan, om u, M. 1-1 . , een zamenhangend en
eenvoudig serflag to geven van de toedragt der zaken
met bet fchip Zuiderburg . Wij zullen to then einde
deLofred,vorzo ver zi overbetvorgevale
lene met Zuiderburg handelt , vergelijken met bet Jour .
naal van C o R N E L I S S E, met ziine meergemelde verklaring, en met zijne verdere, mis mondeling medege .
deelde, berigren ; en ik twiifel niet, of daardoor
zal zoo veel lichts over alles , waarin men eenige duisterheid meende to vinden , verfpreid worden , dot ie .
der onbevooroordeelde gereedelijk bet befluit zal kunnen opmaken , wat aandeel N A E R E s o U T en wat aan .
deel C o R N E L I S S E hadden in de redding van bet be .
waste fchip .
In de Lofrede (bladz . 2I .) wordt bet geval aldus verbaald : „Op bet einde van Wintermaand desjaars 1788
• vertrok van de reede van Ramrnekens bet fchip Zui .
„ derburg. Dit fchip kwam even buiten den Deurloo ;
„ dock bleef, niettegen(taande den guntligen wind, al• daar ten anker, en deed fein, zoo met de vlag als
• met gefchut, van in nood to wezen, De Equipage .
D d d 3
„ mees-
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a R E n 0 U T nopens de ver„ moedelijke oorzaak daarvan . Deze meende, dat, bij
„ zulk eene gelegenheid van wind en weder, als waar •
• mede bet fchip was uitgezeild, er geene andere re• den voor de gegevene noodfeinen to bedenken was ,
„ dan dat bet op den droogen zijn roer had affefloo„ ten . Door de gellrengheid van de vorst en den da„ gelijks toenemenden ijsgang werd bet onmogelijk hulp
• toe to brengen en bet fchip van een nieuw roer to
„ voorzien ." Vervolgens lezen wlj in de bijzonderheden , hoe N A E R E E 0 U T over Wesrkappellc op bet fchip
gekomen is .
Uit deze voordragt zou men nu natuurlijk moeten be
fluiten, alsof er, tusfchen bet ftooten van ]let fchip en
den dag dat N A E R E s o U T op hetzelve kwam, hetgene joist eene week later plaats had, niets ware voorgevallen , waardoor N A E R E B o U T zich nopens de eigenlijke omftandigheden had kunnen vergewisfen . Het Journaal van C 0 R N E L I S S E zal ons desaangaande verf]ag
doen, en de gaping op de eenvoudiglte wijze aanvullen .
Het meldt hot volgende' : Op Zondag den 28ften December 1788 zeilden de Zuiderburg ell C O R N E L I S S E
met zijn Galjoot den Deurloo uit naar zee : des middags
ten half een was men buiten ; doch even to voren, nog
binnen den Deurloo, had bet fchip zijn roer afgeftooten . C O R N E L I S S E , aan boord ge feind , vernam
dit, en tevens, dat bet fchip niet lek was .
Miandag den z9ften was bet meestal ftil, met hooge
zee ; zoodat er niets to doen viel , ell C 0 R N E L I S S E
zelfs niet bij bet fchip konde komen .
Dingsdag den gotten was er gelegenheid voor c o RN E L I S S E , om met zijne boot aan bet fchip to komen ; en hij voer ten 9 ore derwaarts, „ om," zegt
bet Journaal, „ to raadplegen, wat best to doen was
• refolveerden en vonden best, om ons Galjoot achter„ aan op fleeptouw to nemen , en als wij adtistentie
• konden bekomen, oin dan aan iedere z1jde van bet
• fchip nog eene vischfchuit to leggen en hem zien zoo to
n ft*-

• meester raadpleegde

N A
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~, fturen en to zien binnen to brengen ; maar geenehulp
„ komende, bet dan met bet Galjoot alleen to pro .
beren ."
Kort na den middag vertrok C O R N E L I S S E weder
van den Zuiderburg naar zijn Galjoot .
In den namiddag zag men bet Jagt De Bantam van
Vlisfingen komen ; doch wind en itroom tegen zijnde,
kon bet noch bet fchip, noch bet Galjoot bereiken,
maar moest ten anker komen . - C O R N ELI S S E beproefde toen, zelf zijn anker op to winden, om naar
de Bantam to varen ; doch het (lerke tij belette ook dit
en nu kwam , des avonds ten vijf ure, F R A N S N A ER E B o U T, die met den Heer Equipagemeester VAN
V o O R s T in bet Jagt was medegekomen, met de boot
bij C 0 It N E L I S S E aan boord , om to vragen , wat er
bij den Zuiderburg haperde ? en gaf, volgens mondeling
berigt van c 0 R N E L I S S E, to kennen , dat men eenigermate gevreesd had voor oproer op bet fchip . - Nadat
flu N A E R E B o U T van de ware toedragt van zaken on .
derrigt was , en de genomene maatregelen tot binnertbrenging van bet fchip had goedl ekeurd, voer hij weder naar de Bantam, otn den Equipagemeester verflag
to doen , en tevens, om , zoo mogcfijk , aan c 0 R N EL i s s E , op deszelfs verzoek, ook des Equipage .
meesters goedkeuring van het beraamde plan to doen
geworden : dan, dit werd door de omflandigheden verhinderd, en de Bantam voer terug naar Ylisingen .
Zoo blijkt dan, M . H . , uit dit verhaal ten duidelijktte,
dat de wijze , om bet fchip to fluren, reeds was bepaald, eer iemand N A E It E B o U T gezien of gefproken had .
De twee vischfchuiten, van welke het Journaal fpreekt,
zouden hebben moeten dienen, om bet ijs zoo veel to
beter van bet fchip to houden .
Woensdag , de 31 fle , was beftemd om bet fchip weder naar Ylisfingen to brengen ; doch de wind was to
zuidelijk, en men vond bet niet raadzaam : bet vroor
D d d 4
fel,
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fel, en in den namiddag kreeg men zeer ruw weder en
veel ijs.
Donderdag, den iften Januarij I789,had men fnaeuw
en dikken mist ; er was niets met vrucht to ondernemen .
Vrijdag, den :den , voer C 0 R N E L I S S E weder
aan boord van den Zuiderburg, om over de gelegenheid
to fpreken ; „dan, men vond bet to flil, om zich met
„ zoo een weerloos fchip in bet gat en in zoo veel ijs,
„ als men zag drijven, to begeven ."
Zaturdag, den 3den, liep de wind, die zich gedurende de vier vorige dagen meestal in bet N . W. en Z .
`V. bad gehouden , des morgens naar bet zuidoosten ,
met flappe koelte, deinzig weder, fneeuw en drijiijs .
Zondag, den 4den, bleef de wind in den oostelijken
hoek iaan . In den namiddag zag C O R N E L I S S E
eene jol of boot naar den Zuiderburg komen : „ in de
„ boot ," zegt bet journaal , , was de Loods 11 R A N S
,, N A E R E B 0 U T , die op bet fchip bleef tot adfistentie
„ van den aan boord zijnde Loods M A A R T E G o 0 N'S,
die, door bet veel waken, de felle koude en ongemak, niet wel was ."
mak,
Nu werd C O R N E L I S S E aan den Zuiderburg gefeind , en ten 5 ure was hij daar . N A E R E s 0 U T zelde, naar bet Kanaal to zullen zeilen : men gaf twee ka .
bels van bet achterfcliip , welke C 0 R N ELI S S E aan
zi;n Galjoot behoorlijk vastmaakte ; hij ontving nog
vier matrozen tot zijne pulp , en nu veer men been naar
bet Kanaal .
Ziet daar, M . H ., een eenvoudig zamenhangend verhaal, waaruit blijkt, gelijk reeds is aangemerkt, dat de
wijze van bet fchip to fturen reeds was bepaald vijf dagen vroeger dan N A E R E B 0 U T op bet fchip kwam ,
en dat alzoo, toen hij zich op betzelve be ond, ook
niet geraadpleegd werd over de wijze van iuren ; maar
dat men, als eene zaak, die nu van zelf fprak, terftond
aan C OR N E L I S S E twee kabels uitbragt, om ziju
Galjoot daaraan vast to maken : dat bet dus N A E R Es o u T niet was, die, op then fiond, dit middel,
als
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als nu voor bet eerst door hem uitgedacht, deed in hot
werk flellen .

Hier is bet nu de plaats, M . H ., ter beantwoording

der bedenhing, voorkomende in de reeds gemelde I4de

aanteekening op de Lofrede. Wij lezen daar bet vol .
gende : „ Weldra na de Voorlezing van den Heer P o u s
„ heeft men de zaak willen doen voorkomen, alsof bet

„ plan, van het Loodsgaljoot tot noodroer to gebrui .
„ ken , reeds beraamd ware, eer r A E R E B 0 U T aan
„ boord kwam . Doch men kan met reden vragen, waar-

•
•

om men dan, daar hier, bij zulk een ocogenfchijnlijk

gevaar van (chip en leven en goed, niet een enk_el

„ oogenblik to verliezen was , dat plan niet terllond

daar wind en gelegenheid
„ er toe dienden ." En wat verder : „ Zoo N A E R E„ n 0 U T de uitvinder niet geweest is, blijft echter de
„ heeft uitgevoerd ; vooral ,

•

vraag nog onbeantwoord, waarom men dan niet reeds

•

gezocht, zoo als na deszelfs komst op den

„ vroeger op die wijze eene

burg burg

Engel«he

haven heeft op .

heeft plaats gebad ."

Zuider-

Ten aanzien van het eerfle gedeelte dezer aanmerking,
dat men, namelijk, de zaak heeft willen doen voorko, men, alsof bet plan, om op die wijze het (chip te ftuIN A E R E B o U T aan boord
kwam , is reeds het noodige gezegd ; en gij weet dus,
M. H . , de wijze, op welke dit is gefchied.

ren , reeds beraamd ware ,eer

Wat nu de geopperde bedenking betreft, dezelve Iaat

zich alweder hoogst eenvoudig oplosfen . Het oogmerk
was in hot eerst natuurlijk , gelijk reeds is aangemerkt,
om hot fchip

near binnen

to brengen : dan , toen men

bet zoude beproeven , was de daartoe noodige wind to
flap , en in de volgende dagen kwam er, door de felle
vorst, zoo veel ijs in bet vaarwater, dat bet, ook bij

den guniligflen wind, geheel ondoenlijk werd ; gelijk
ook, door dit bezetten van den Deurloo met ijs, voor
Iv A E R E B 0 U T geene andere kans overbleef, om bij bet
chip to komen, dan over
'S Daaga vb6r

IJ7estkappelle .

1j,& E Ii E B 0 U T
D d d 5

op den

'uiderburg
kwam,,
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kwam, liep de wind, die des morgens nog Z . W . was
geweest, oostelijk ; doch men had fneeuw, mistig tot
deinzig weder , /iappe koelte , zeer felle vorst , en drijfijs .
Men oordeele dus , of men zoo ruimfchoots kunne
aannemen, dat, gelijk de meergemelde aanteekening
zegt, weder en wind dienflig waren! flet itaat almede
ter beoordeeling van zcevaartkundigen, of het raadzaam
zoude zijn geweest, nu, zoo terftond bij het omloopen
van den wind en met flappe k oelte, hoe zeer ook de
om(tandigheden mogten dringen, met bet (chip naar bet
Kanaal to ftevenen ; daar de wind zich -even fpoedig
weder in den vorigen en tegenftrijdigen hoek had kunnen zetten, en men dan zeker in nog neteliger omftandigheden had moeten geraken, dan waarin men nu verkeerde . Het was, en dit dient niet to worden voorbijgezien, eene zeer gunitige om(tandigheid voor NA It R EV 0 U T , dat , toen hij op den Zuiderburg kwam, de oostelijke wind niet flechts was itaande gebleven, maar ook
opgewakkerd tot gemeene of doorgaande koelte,zoodat
.men teritond kon zeilen ; gelijk ook weldra bet (chip
zoo goeden gang maakte, dat men met bet dieplood
Been' grond meer kon bekomen . Ware hij drie of vier
dagen vroeger gekomen, hij zoude, bij de toenmalige
gelegenheid, evenmin jets hebben kunnen uitrigten :
naar binnen kon men niet , wegens bet its ; en elders
been , was tegenwind. Ware hij in bet geheel niet gekomen, men had met den oostenwind evenzeer de wijk
: er was geene a nde .
naar bet Kanaal wel mocten semen
re keus, en geese andere mogelijkheid, om bet ichip to
behouden ; en ook hierover was reeds, volgens verze •
leering van C 0 R N E L I S S E, op den Soften December
affpraak gemaakt, ingevalle men bet (chip niet weder
zoude kunnen binnenbrengen .
Dan, al ware dit alles bet geval niet geweest, e o RJR E L I S S E kon desaangaande niets bevelen : hij kon
bet bij hem meermalen beproefde middel wel aanbieden,
maar had geen beheer over den Zuiderburg zelven : dit
Itond toen eeniglijk aan den Kapitein V A N I9 Is tt M I EDEN .
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1-let is toch een zeevaartsregel, dat, zoodra een
chip in zee is, ook de Loods niets meer to zeggen
heeft : daar nu de Zuidsrburg buiten den Deurloo en
dus eigenlijk in zee was, had zelfs ook de Loads
• A A R T E G O O N S, ltreng genomen , hier uitgediend .
Op de fchepen der O . I . C ., echter, hadden de Kapiteinen in last, om, zoo veel mogelijk, met overleg
der Loodfen to handelen . Doch C O R N E L I S S A was
en bleef altijd flechts een ondergefchikt dienaar der Corn*
pagnie . Bli ;kt bet daarenboven nit de Lofrede opNAER E B O U T zelven niet , (bladz . 25) dat, toen N A E R En o U T op den Zuiderburg kwam, zijn gezag door den
Kapitein V A N D E R M I E D E N noode werd erkend, en
deze, eer nog iets gedaan werd, fcheepsraad wilde belegd hebben?
Zoude het, eindelijk, eene bondige fluitrede kunnen
heeten : „ omdat hij, aan wien gij cenen goeden raad
„ gegeven hebt, denzelven niet oogenblikkelijk heeft
„ uitgevoerd, of kunnen of willen uitvoeren, maar
„ zulks door eenen anderen is gefchied , zoo kan die
• raad ook niet van u, maar alleen van then anderen
„ zijn ." Immers neen ! -- Maar even zwak is dan ook
wet de gevolgtrekking : „ omdat bet fturen van bet
„ fchip Zuiderburg door een antler op fleeptouw ge• nomen fchip geene plaats had voordat N A E R E-.
„ BOUT op bet fchip kwam, zoo is NAEREBOUT
„ daarvan de uitvinder, en C O R N E L I S S E kan bet
„ to voren niet hebben aangeraden ."
Nog eene aanmerking wil ik aan uwe beoordeeling
onderwerpen : Vooronderfteld, N A E R E B o U T had die
wijze, van een roerloos fchip to befturen, toen voor
bet eerst bedacht , en C 0 R N E L I S S B had daarvan to
voren niets geweten ; zoude het dan aan de zijde van
N A E R E B O U T voorzigtigheid hebben kunnen heeten ,
om dat zoo maar voetltoots, oogenblikkelijk, zonder
eenig voorafgaand overleg met, of onderrigt aan c oRN E L I S S E , in het werk to ftellen ? - en was bet
clan voor CORN $ L I S S E maar kinderfpel, om eenen
hetn
DEN .
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hem zoo nieuwen, en in deze omftandigheden zoo gewigtigen, fcheepsdienst, waarvan niets minder dan behoud of verlies van fchip en ]even afhing, zonder eenig
bedenken op zich to nemen, de kabels aan to binden,
en zoo maar been to fl:uren ? -- Wordt men door deze
bedenking niet als van zelven geleid tot Let befuit,
dat N A E R E a OUT reeds to voren door CORN E L I SsE desaangaande was gefproken, en hij zeer wel
wist, dat C O R N E L I S S E met deze manoeuvre volkomen bekend was?
Dan, M . H ., wij behoeven bij gevoigtrekking niet
to redeneren : er zijn daadzaken . Ik zeide zoo even
C O R N E L .I S S E kon bet bij hem meermalen bcproefde
middel wel aanbieden . - Inderdaad, her was thans
voorwaar de eerae maal niet, dat hij dit middel, om
roar- of ftuurlooze fchepen to fiuren, had in her werk
gefteld . Uit de reeds genoemde verklaring, door mij .,
in Februarij 1 .1 ., uit 's mans mond opgefchreven, blijkr,
dat hij, reeds twee of sneer jaren to voren, meer dan
ken 0 . I . C . fchip op die wijze heeft binnen- en uitgebragt, en zich daardoor zelfs aan zware veranrwoor .
ding blootgefield . Men was, namelijk, bij de 0 . I . C .
gebonden aan oude en vaste formulen (*) . Week men
van dezelve af, en kwam her goed uit, men zag bet
aan, en zweeg ; mislukte bet, men bleef aanfprakelijk
voor de gevolgen. Zoo was men ook gewoon, fchepen,
die zich ; uit eene of andere oorzaak, niet lieten beflu .
Yen, van voren door een ander fchip been en weder to
deen trekken . Nadat C O R N E L I S S E eens en andernlaal, met her beste gevolg, zulks op eene andere, dat
is, op dezelfde wijze, als naderhand met den Zuiderburg, had verrigt, gaf hij aan den Equipagemeester
zijn verlangen to kennen, om, daar hij deze wijze van
ban .
(*) Men gelieve bier en vervolgens onder bet oog to houden, dat gefproken words met opzigt tot hergene in Zeeland
plaats had , en verder Bier .
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bandelen voor de beste hield , en er echter wel eens lets
haperen konde, wijl men niet altijd a .lles in zijne magi
had , ook dan verantwoord to zijn : hij heeft hierop echter noon een bevredigend autwoord kunnen bekomen ;
gelijk bet ook j uist om deze reden was , dat hij , in bet
geval met den Zuiderbuig , aan N A E R E B 0 U T verzocht,
out, zoo mogelijk, hens van 'sEquipagemeesters goedkeuring op het beraamde plan berigt to doen .
Zegt men misfchien : dat.t alles zijn flechts gezegden
van c 0 r. N E L I S S E : welnu, zijn zij daarom niet geloofwaardi ? Zoude de man in flaat zijn om zich aan
meineed fchuldig :e waken, en dat nog wel over zaken,
waaruit voor hem geen 1het minfte voordeel to behalea
is ? Wij alien kennen hem , M . H.! Niemand uwer zat
op 's mans karakter , vertrouw ik , eenige vlek weten
aan to wijzen . Zouden dan zijne verhalen, als ooggstuige en medetiverker, minder echt zijn, dan die van ie .
mand antlers ? - men toone dan , om welke reden . Twin
tig jarenlgvkdhijtomneuzalsgmen
zaam vriend ; en ik erken hem, met de volf'e overtui .
ging,e voor een gemnedelijk Christen .
En zoo dit alles nog niet voldoende mogt fchijnen,
dan zal toch wel de onwraakbare getuigenis van den
Weleerw. Heer M E E U s E, Predikant to Hoek, die,
gelijk men weet, verfcheidene jaren de zeevaart heeft
beoefend, beflisfen . Zijn Eerw . fchrijft mij, onder dagteekening van den 31ften Aug . L1 . : „ Dat a R AN s
„ N A E R E B 0 U T, in het geval met het fchip Zuider.
„ burg, voor bet eerst zoude hebben uitgevonden, oni
„ een roerloos fchip door middel van een ander vaar .
„ tuig to befturen, is bezijden de waarheid," en be .
wijst dit met twee voorbeelden ; bij stet eene was zijn
Eerw . zelf tegenwoordig, toen, in I7o_, 's mans va .
deer , c . c . M E E U s r , een' Engelfchen Koopvaardij.
brik , die op de Noorder - Rasfen het ro.rhadfgeto,
ten, met zijne fchuit van achteren ftuurde, terwijl hij
het van voren , door twee andere bijgekomene 4rnernuidfche fchuiten , flepen liet ; - bet andere geval gebeur-
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beurde vier of vijf jaren later : een op den Banjert roer •
loos geworden Koopvaardijfregat werd desgelijks door
gem . G . C . B4 E E USE en J . S T A A T S op dezelfde
wijzc, en met even gelukkig gevolg, to Zierik.ee bin .
nengebragt .
Men zou echter verkeerd denken , M . H . , indien
men hieruit befloot, dat deze wijze van roerlooze fche .
pen to fturen algemeen bekend was en beoefend werd .
Ware dit bet geval geweest, zoo zoude voorzeker de
eere der uitvinding aan F R A N S N A E R E B O U T Diet
zijn toegekend . Men kende dezelve zoo weinig, dat,
lang v66r bet geval met den Zuiderburg, de Loods
K L A A S P I E T E R S, die , to zijnen tijde , ten aanzien
van kunde en zeemanfchap , naast N A E R E n o u T gefteld werd, en die, als Loods zich bevindende op een
binnenkomend O . I. C . fchip, dat in den Deurloo naar
bet roer niet luisterde, en , C 0 RN E L I S S E met zijn
Galjoot ter pulp ziende aankomen, de kabels reeds voor•
op bet fchip had laten gereed leggen, ten einde, oudergewoonte, bet groote fchip, ter fluring, door bet Gal .
joot op fleeptouw to doen nemen, vreemd opzag, dat
en be .
C 0 R N E L I S S E juist omgekeerd handelde ,
achter-fchip
to
hebben
uitge .
geerde de kabels van bet
fchoten, en zijn Galjoot door bet i'cbip op fleeptouw
to doen nemen, om betzelve alzoo to fturen ; hetgene
clan ook zoo gelukkig als gemakkelijk gefchiedde .
Genoeg hiervan . - Wij willen nu de fchepen volgen,
en zien, wat verder merkwaardigs plaats had . Den dag
nadat zij van voor den Deurloo waren afgezeild , waren
zij een eindtiveegs in bet Kanaal . Wegens de ftijve k oel .
t o kon men Diet ankeren . Met bet vallen van den avond
kreeg het fcbip nog een' Engelfchen Loods uit Duins
aan boord : men wilde beproeven, aldaar ter reede to
komen .
Op den 6den januarij had men N. O . wind en ruw
wader . Ten half acht in den morgen wilde N A E R E13 o U T bet fchip om de west gewend hebben , en gelastte C o R NE LI S S J& om achter op zijn Galjoot nog
eeA
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cen zeiitje bii to zetten, ten einde hierdoor nog inter
kracht op bet wendcn van het groote fchip to kunnen
doen . „ Het zal je gebeuren ," zeide C o R N E L I S S E ;
r doch de kabels zullen bet niet houden ." N A ER Ego UT meende, ja : men deed dus, wat hij b egeer.
d e ; dock nu fprong de dik(le kabel van 8 duim , en was
het, door de hooge zee, niet meer mogelijk, bet fchip
to wenden ; even onmogelijk was bet, een ander kabeltouw aan bet fchip vast to maken ; men dreef dus za .
men Z . 0 . been .
Des morgens van den 7den Januarij fprong ook de
tweede kabel : nu dreef de Zuiderburg vooruit, en bet
Galjoot er achter : harde wind en hooge zee maakten
alle wederziidfche pulp volilrekt onmogelijk .
Intusfchen werd C O R N E L I S S E door zijne manfchap verwittigd, dat zijn Galjoot zeer veel water in
bet ruim had gekregen ; zoodanig was dit fchip door
de hooge zee en "tt onophoudelijk rnkken op de kabels
ontzet . Er bleef hem, wilde bij fchip en leven behou .
den, niets overig, dan kracht van zeil to maken, en,
zoo veel mogelijk, naar de Engel/che kust to prangen.
Toen hij nu van den Zuiderburg afwendde en henen .
voer, kon men zekerlijk aldaar niet begrijpen, wat
C 0 R N F* L I S S E
tot een zoodanig gedrag bewoog :
zonder hem was bet fchip nu vol(lrekt weerloos . Men
fchoot dus onophoudelijk van hetzelve, om hem to
doen wederkeeren ; doch hij wist, wat hij deed, en
vervolgde zijnen weg .
Het water in zijn fchip nam hand over hand toe,
zoodanig, dat bet in Bane wacht, of vier uren tijds,
vijftien duim wies, en boven tegen bet dek floeg . Het
gevaar was zoo groot en zoo oogenfchijnlijk, dat de
matrozen , die van den Zuiderburg tot hulp waren over •
gezet, weigerden op bet dek to komeu, zeggende, dat
zij toch verdrinken moesten, en het hun om bet even
was, of zij beneden date boven flierven . Het gelukte,
echter, eindelijk, hen to overreden, en op bet dek en
tan bet pompen to kriigen ; en aller vereerigde poginen
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gen hadden dan ook bet gelukkig gevolg, dat men bet
water eerst aan bet ftaan en vervolgens aan bet minderen kreeg, zoodat men bet fchip ten langen laatfte met
a ne pomp kon lens houden, waartoe zeer veel had medegewerkt, dat, bet Galjoot nu over cen' anderen boeg
werkende, dan toen bet aan den Zuiderbtirg vast was,
door de drukking van bet buitenwater en de terugwerLing der zeilen , de ontzette naden weder digter, en
her indringen des waters alzoo minder werd .
Den volgenden morgen (Donderdag den 8ften Januarij) maakte C 0 R N E L I S S E weder alle toebereidfelen,
om den Zuiderburg op to zoeken : doch flu begon zijne
equipage tegen hem op to ftaan . Zijne fcheepsgezellen
en care matrozen van den Zuiderburg hadden rekening
gemaakt van in eene Engelfche haven binnen to loo .
pen , waar zij liever in veiligheid wilden liggen ,dan zich
op nieuws aan zoo groot een gevaar b1ootgefteld zien .
Zich nu in die verwachting ziende teleurgefteld, fpraken zij van C o R N E L 1 s S E (chipper-af to maken : de.-,e
zeide hun , dat bij in eene Engelfche haven niets to doen
had ; dat zijne zaak bij bet fchip was ; dat ,l;ij konden
doen, wat zij goedvonden ; maar dat bij bun raadde to
bedenken, dat, al liepen zij nu in Engeland binnen,
zij toch zeker boopten , eens bij vrouw en kinders tbuis
to komen, en wat hun dan to wachten flond . Men
ftuurde dan toch eindelijk, hoezeer al morrende, den
aangewezen' koers, en had bet geluk, des middags ten
twee ure , den Zuiderburg weder in' bet gezigt to krijgen .
Ten half zes was men weder bij bet fchip ; doch, door
den fterken wind en hooge zee, konde men elkander
niet to fpreken komen . Volgens de meening van c o RN E L I s s r , werkte bet ongenoegen , over bet nit nooddwang verlaten van bet fchip, bier wel degelijk mede :
eerst nadat de vier matrozen van den Zuiderburg weder
van bet Galjoot waren afgebaald, en waarfchijnlijk hun
wedervaren verteld hadden, betoonde men zich hand .
zamer.
Op den volgenden dag (den gden Januarij) werd bet

Gal-
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Galjoot weder aan den Zuiderburg vastgekabeld : echter
deed C 0 R N E L I S S E dit nu onder uitdrukkelijk beding,
dat, ats bet ten ergile wilde, bet groote fchip dan de
booten zoude uitzetten, en hem en zijne manfchap
redden ; hetgene dan ook lteilig werd beloofd . Hj kreeg
ook weder vier andere matrozen tot zine pulp van dent
Zuiderburg over .
Men betloot naar Pl mouth to flevenen . Bij llilte
maakte men zich van bet . groote fchip los, om niet
op elkander to driiven ; dock bond weder aan, als er
voortgang was to maken . Vruclhteloos had men intus .
f,:hen nog op den Zuiderburg beproefd een roer to vervaardigen en aan to hangen : anen had zich in de toe .
pasting van bet aan boord zijnde model vergist .
Eindelijk kwam men, op 1\laandag den I2denJanuar ,
des middags ten een ure, op de reede van Pl mouth ten
anker ; dus acht dagen,nadat men van voor den DeurZoo was afgevaren . Hier, to Pl mouth, werd nu bet
fchip van een nieuw roer voorzien ; hetwelk echter eerst
op den I4den Februarij, dus ruim eene maand na de
aankomst aldaar, werd aangehangen .
Op den 17den j anuarij was N A E R E B 0 U T reeds van
den Zuiderburg op bet Galjoot overgekomen ; en op
Maandag den den Maart verliet de Zuiderburg de reede van Pl mouth , otn zijne reis to vervolgen , en kwam.
ook de Loods DMAARTE GOONS bij CORNELISSE
over : men nam wederzijds affcheid ; en op den I4den
Maart , des namiddags ten half vijf , ktvam c o R N ELI ss F weder behouden alhier de haven binnen .
Dit was bet , M . H . , wat ik, ter raving der eere
mijns vriends in bet behandelde geval, heb gemeend to
kunnen en to moeten zeggen . Gij zult mij zekerlijk wet
bet regt doen wedervaren, dat ik Diet in bet minst be .
doeld heb , de groote , de onbetwistbare eere en roetn
van N A E R E B O U T lets hoegenaamd to krenken . Tea
bewijze van bet tegendeel, kan ik niet afzijn, u nog
cen ziiner meesterltukken, mij door COQ N E L I S S E
verbaald, en in de Lofrede niet voorkomende, mede to
1HINGELW . 1$20, NO . I` .
doeE e e-
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deelen . Ook dit geval levert een fprekend bewijs op
van die koene beradenheid en dat edel zelfvertrouwen,
welke den man zoo zeer kenmerkten .
Een Rusdsch Oorlogsfregat kwam met ruw weder voor
pats, meende in den Deurloo to zijn, en was in de
Spleet, Waar bet , met vallend water en tusi'chen de ban .
ken , door eenen hoogen, hoezeer niet breeden rug eener
zandplaat gehiit werd ; en terugkeeren was niet moge.
lift . N A E • R E B 0 U T begaf zich derwaarts ; de zee pond
zoo onftuimig, dat bij met zijn vaartuig aan bet fchip
niet koh aanleggen, maar de gelege'nheid moest waaarsemen, om aan bet Fregat to fpringen . Mar zijnde,
vroeg hem de Kapitein, of er kans was zijn fchip to
behouden ?„ Ik weet bet niet ," zeide N A E R E B O U T ;
„ wij zullen bet beproeven : wees echter niet al to be .
• vreesd : draag zorg, om, als ik bet u zeg, terftond
• ewe ankers to kappen, en zoo veel zeil to malQen,
• als mogelijk is ." De Kapitein , dit niet begrijpen kun+
nende, vroeg nadere verklariiig . , Ik zal bet u dan maar
„ zeggen," antwoordde N A E R E BOUT : ,, terug kun .
„ nen wij niet : ddAr over then rug moeten wij been ;
„ maar wij moeten er overheen footen : bet zal niet
• Lang duren ." Toen bet nu hoogwater was, begeerde N A E R R B 0 U T de ankers gekapt en de zeilen bij : dit
gefchiedde ; en nu ging bet dan in den nacht, voor den
wind, op den plaatrug aan . Na drie of vier ftooten regt
b de kiei, zeide N A E It E a o U T tot den Kapitein : ,, Zie
„ zoo, bet is er over, en uw fchip behoudenl" En
zoo was bet ook . - C o R N E L i s s E heeft dit fchip
to hlisfingen gezien, en de gemelde omftandigheden van
N A E R E B o U T zelven vernomen .
Hem alzoo de regtmatige eere, zoo van dit, als van
al zijne overige roemvolle bedrijven , geheel onverminderd latende, was mijne bedoeling, ten aanzien van bet
idnige geval met den Zuiderburg , de , mijils itlziens , to
zeer op den achtergrond gefchovene verdienften -vat)
eenen bij mij geachten vriend in bet ware licht to plaat •
en, en, zoo paogelijk, to zorges, dad de eere, die
hem
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hem toekomt, hem niet voor altijd ontnomen, en door
cens anderen grooteren roem geheel overfchenen worde .
Ik meen, voor bet overige, bij alle waarheidsliefde,
oak de betamelijke befcheidenheid zorgvuldiglijk to hebben in acht genomen : bet was alleen om waarheid to
doen : ik heb ook daarom opzettelijk mijne voordragt
niet boven den toon van een eenvoudig verhaal van
daadzaken geftemd. Onder bet opilellen van deze mijne
Verhandeling heb ik mij meermalen bij C 0 R N E L I S S E
vervoegd , om mij nopens eene en andere bijzonderhe.
den nader in to lichten ; en ik verklaar, voor zoo veel
de eigeniljke daadzaken betreft, er niet ekn eenigwoord
van mij zelven to hebben bijgevoegd .
Was uu, volgens de I4de Aanteekening op de Lofrede , de daad van N A E R E B 0 U T, met den Zuiderburg
verrigt, fchitterend ; dan beoordeele nu ieder onpartijdige, welk een gedeelte van then roem onzen c o i N sL I S S E toekomt . Mij is bet eene der waarheid en der
vriendfchap toegebragte hulde, mijue pogingen to hell .
ben aangewend, ten einde u, M . H. , in feat to flel.
len, desaangaande een billijk oordeel to vellen . Andere
bijoogmerken had ik niet . Voordeelsbejag voor mijnen
vriend is er evenmin bijgemengd : de man, tevreden,
:net zijn lot en zone bedeeling , begeert dit niet eens .--.
Stelde N A E R E B 0 U T zijn geleide van bet fcbip Zuiderburg boven zijn verrigte ten aanzien van bet (chip
Woestduin ; C 0 R N E L I S S E normt ook , in zijn jour .
naal, den togt met den Zuiderburg, zoo veel hem be •
treft, eene refs zonder eenig voorbeeld .
Het Voorberigt der Lofrede toont, nit weike bronnen zij is opgefteld : de door de aldaar genoemde Heeren geleverde oorkonden zijn ook mij niet onbeken#l :
dan ook die Heeren , welke toch in perfoon evepmiu
als iemand onzer de reis met den Zuiderburg hebben
bijgewoond, zullen zeker gaarne erkennen,dat zj hun•
ne narigten nit aanteekeningen van anderen, eu nit
mondelinge information van N A R R E B 0 U T, hebben
opgemaakt. Ik leg daarnevens bet-oorfproplcelijk JourE e e 2
naal t
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naal, de onderteekende verklaring, en de verdere in
doze mijne voordragt bevatte mondelinge narigten van
c 0 t. N E L I S S E, waarin men vergeefs eene enkele onwaarfchijnlijke, onnatuurlijke, of niet met den aard der
zaken volkomenlijk overeenftemmende, omtlandigheid
zal zoeken .
Inderdaad, M . H . , bet Journaal van c o R N E L I S s wis een ftuk, zoo gaaf, zoo authentiek, zoo geloofwaardig, als drtne eenige aanteekening van N A E RE B 0 U T
zijn lkan : vbbr twee en dertig jaren op de plaats zelve,
waar alles voorviel, vervaardigd, toen er met geene
mogelijkheid aan gedacht konde worden, dat, hetgene
toen gebeurde, na meer dan dertig jaren, een onderwerp van onderzoek zoude worden . Een ftuk, eindelijk, dat ook in regten, mits met de daartoe t:oodige
formaliteiten bekleed, volkomen geloof zoude hebben .
Het be(iaat,trouweRs,uit geenelosfetlukken,ofafzonderlijke aanteekeningen ; maar is ddn geheel, beginnende
met den 9den December 1788 , toed c o R N E L r s s •E de
1lfiddelburgfche haven verliet, tot op den I4den Maart
1789, wanneer hij weder dezelve binnenvoer,enbehelst
van dag tot dag, van wacht tot wacht, alles, wat in
een welingerigt Scheepsjournaal behoort gevonden to
worden . Het is valsch , of bet is echt : is bet valsch,
dan zoude men dit dienen to bewijzen ; is bet echt, geo
lijk bet is, dan verdient bet alle geloof. Ik leg bet bier,
M. H . , met de meergemelde verklaring en den brief
van den Heer M E E U sa , voor u , des verkiezende, ten
onderzoek ter tafel , en durf uw oordeel over deze fukken gerustelijk afwachten .
Ik zal dan nu uwe aandacht niet langer vermoeijen ;
maar met de heantwoording van nog d ne bedenking,
die misfchien bij dezen of genen zoude kunnen opko .
men, mijne voordragt fluiten .
„ Wat is toch de reden," vraagt men welligt, , dat
„ men nu , eerst na den dood van N A E R E B o U T , met de„ ze rcclame voor c 0 R N E L I S S E to voorfchijn treedt ?
„ Zoude dit niet meer tot dezes eere gei}relkt hebben,
,, in .
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„ ingevalle dit vroeger ware gefchied ; vooral, toen bet
„

Bcrigt over de Vcrdiefaften van F R A N S N A E R E B o U T,
Kunst- en Letterbode van bet jaar

~, in No . 14 van den

„ 1316, verfcheen ? "

M . H ! Ik heb u reeds gezegd , wat daaromtrent ver-

rigt is ; en hoe, in dat jaar, C O R N a L I S s E , kort na
de Voorlezing van den Heer p o u s , wel degelgk voor
zijne eere gedaan heeft, wat hij kon ; d ch daar zulks

bet gewenscht gevolb net hal, zou :'e een meer open .
lijk beroep op bet publiek

toen ter tijd

ongeraden zijn

geweest . Waarheid is en blijft wel altijd waarheid ; maar
er kunnen omaandigheden z n, dat men met hare erkentenis behoedzaam moet to werk gaan .

Ik heb u, M . If., bekend gemaakt met bet hoofddoel

der door den Heer r o u s bij bet Zce&wsch Genootfchap
destijds gedane Voorlezing . Zoude dus bet openlijk betwisten , zelfs van lets ,

betwelk aan N A E R E B 0 U T

ten onregte was toegekend, toen niet al bet aanzien ge-

bad hebben , alsof men den edelen man niidig ware? of
dat men de door bet Genootfchap beoogde verbetering
van zijne omflandigheden wilde tegenwerken, of mede

daarin deelen , en to Mien cinde zich een gedeelte van

zijne verdienten toeeigenen ? Zoude dit vooral mij , die
Loch voor C O R

N

E L I s s E , gelijk ik thans deed, de pen

zoude gevoerd hebben, in mine betrekking als 's Ge-

nootfchaps Minister , wel zeer- hebben gevoegd ? Zoude
bet wijsheid hebben kunnen heeten? Zoude zuiks bet
Genootfchap tot genoegen hebben kunnen zijn?
Thans beflaan geene dier zwarigheden meer ; en na

bet was gebleken, dat de eenmaal aangewende poging

van c o R N E t. I s s E, en de door mij onlangs desaangaande op nieuws aangebondene correspondentie, geen

overtuigend gevolg hadden gehad ; nu de uitgegevene

Lofrede als een laatst overzigt van N A E R E 110 U T 'S
]even en verdienUen kon worden aangemerkt, en ons

Zuster - Departement to Goes, door bet plaatfzn van een
Voorberigt , de in de Lofrede bevatte bijzonderheden als

had gewaarborgd, nu was bet, dacht mij, zoo ooit,
bet
E e e 3
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bet gefehikte tijdflip, om voor de waarheid openlijk op
to treden ; to doers, hetgene ik thans deed, en hetwelk
ik hoop, dat u , 11T. H . , niet geheel ongevallig is ge.
weest .
OVER DEN LUIPAARD VAN DE KAAP DE GOEDE HOOP .

(Getrokken uit eene Reis

naar Zuid .4friha,
C.J . LATROBE .)

door\

D e Luipaard dezer fireken onderfcheidt zich .bijzon.
Ter-

der door eene fchrikwekkende zucht tot vechten
wijl de Bengaalfche Tijger flil afdruipt , wanneer de eerfle aanval mislukt is, vernieuwt dit dier bet gevecht
alsdan met vermeerderde woede, en rust niet voordat
bet overwonnen heeft, of gedood is . Twee Zendelin.
gen, de Heeren B O N A T I U s en S C H M I T T, begaven
zich eens, des morgens vroeg, met ongeveer dertig
Hottentotten, naar de hoogte van Leeuwenklaauw op de
Wolven-jagt, ontmoetten ook weldra eenen, en trof .
fen hem met een fchot ; doch bet dier ontkwam in bet
bosch . De Hottentotten, die hetzelve gevolgd hadden,
riepen, op bet oogenblik, dat de Zendelingen, bet opgevende hem weder aan to treffen, eenen anderen weg
wilden inflaan, dat de Wolf in bet digtst van bet bosch
wedergevonden was . De Heer S C H M ITT reed dus
terug, fteeg af, en ging met eenen Hottentot, genaamd
PHILIP M O Z E S , bet bosch in . De bond, die hen
vergezelde, verkondigde weldra de nabijheid van eenig
dier, hetwelk zij echter, wegens de digte ilruiken, nag
niet gezien hadden ; terwiji de overige Hottentotten, die
daarbuiten flonden, hun toeriepen, dat zij ijlings vlugten moesten, want dat dit dier een Tijger was . De
Heer S C H X I T T en P H I L I P haastten zich zoo veel
zij konden, de eerfte met eels overgehaald geweer .
Doch op eenmaal fprong, van eene zijde, van waar
zij zulks Diet vermoedden, een Luipaard to voorfchijn, met eenen fprong van wel to voet lang, over
flrui-
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fl.ruiken van 6 tot 8 voet boo-, en vloog den

tot
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Hotten.

met de tanden en klaauwen in het aangezigt en bet

bovenfte gedeelte des ligebaams . De ongelukkige P H IL I P viel op den grond, en worftelde wanhopig met
zijnen woedenden vijand, zoodat hij nu eens laoven,dan

onder lag. De Zendeling had zich, gedurende dien tijd,

gentakkelijk met de vlugt kunnen redden ; doch hieraan
dacht hij geheel niet, maar trachtte veeleer zijnen onge-

lukkigen medgezel to redden . Hij naderde di,s met gefpannen bus, maar durfde bet niet wagen vuur to geven, omdat hij vreezen moest, bij de fnelle wentelingen der worffelenden, dengenen to dooden, then hij bet

]even zocht to redden . Naauweliks had echter de Lui-

paard bemerkt, dat de Heer s C H nr r r T op hem aanlei-

de, of hij liet zijnen eerflen viand vrij, fcheurde zich
van hem , die juist boven was, los, en fprong met de

fnelheid des blikfems op den Zendeling toe . Dezewierp

nu `bet geweer , dat hem in zoodanige nabijheid nutteloos was, weg, en hield zijnen gebogen' linkerarm, met

welken bij bet gezigt bedekte, bet woedende ditr toe .
DDezen arm greep dus de Luipaard met ziinen moil, en

floeg met zijne pooten toe , van welke de flCer s e H art T T
echter denen met zijne linkerhand greep, terwijl bet
dier met den anderen hem hevig tegen de burst floeg

en de kleeren verfcheurde. Weidra vielen beide op

den grond, en wel z66, dat de Zendeling, hoewel geheel toevallig, juist met de knie op den krop der maag

van bet wilde dier kwam to liggen . Te geliiken tijde
greep hij ook de keel van den Luipaard, en hield die

met alle geweld digt . Hierdoor van lucht beroofd, liet
bet Bier, >gadat hij hem nog eenmaal in den arm .gebeten had, zijnen buit los . Het aangezigt van den Heer

s e H M I T T lag digt naast den muil van bet -beest, bet-

welk, door bet drukken op de lu .chtpiip benaauwd, een

vreesfelijk gefteen liet hooren, terwijl de uitpuilende
oogen als vurige kolen gloeiden . Thans riep de Zende-

ling den Hottentatten toe, dat zij hem toch fpoedig mog-

Vn to hulp komen, omdat zijne krachten geene langere
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re infpanning gedoogden, en die ziiner magtige tegen .
part zich door woede en doodsangst verdubbelden . De.
ze befoten dan ook aindelijk, zijne roepflem to volgen
en zich in bet bosch to begeven , waar een hunner bet
geweer van den Heer s C H MIT T opvatte, en, onder
liens arm been, den Luipaard vlak door bet hart fchoot,
met d it gevolg, dat hij oogenblikkelijk den geest gaf .
DE IJSBEE REN .

I

(Uit s e o R E S

B Y's Dierkunde der Noordpoollanden.)

loezeer de beeren fomtijds elkanderonderlingverflinr
den, zijn zij nogtans ten aanzien hunner jongen zeer
teeder . Het wijfje, dat gewoonlijk twee jongen werpt,
verdedigt die met zoo veel ijvers, dat bet hierbij niet
zelden een flagtolfer van deszelfs moederliefde wordt .
DUsdanige wijfjesbeer werd eens met hare beide jon .
gets door gewapend fcheepsvolk over bet ijs nagezet .
In den beginne fcheen zij hare jongen flechts aan tedrijven om fneller to gaan, doordien zij zelve vooruitging,
van tijd tot tijd omzag, en, door eene bijzondere beweging en toon , hare begeerte uitdrukte, dat zij toch fuel
voortgaan mogten . Toen zij echter merkte, dat hare
vervolgers to fuel waren., ftootte, dreef en fchoof zij
die jongen op allerlei wijzen voor zich been, en ontkwam gelukkiglijk met dezelve . De jongen gingen bij
die gelegenheid dikwerf dwars voor hare voeten liggen,
om door haar voortgefchoven to wurden ; en, wanneer
zij die aldus een eind wegs voortgeftooten had, liep zi ;
hen na, terwijl deze zich op nieuws gereed maakten aldus voortgefchoven to worden .
Verhalen van de kloekheid dezer dieren zijn er niet
weinige . Zoo had een beer eenmaal eenen zeehond,
op eene groote ijsfchots liggende, viak voor eene wij .
de fpleet, tot ziinen buit uirgekozen. Om hem magtig
ie worden ., dook de beer onder het ijs, en zwom onder
bet-
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hetzelve naar de opening been, werwaarts de zeehonc(
gewoon was to wijken . Deze befpenrde nu ook weldra
zijnen vijand, en fprong in bet water ; de beer, echter, hem na, en kwam, na verloop van weinige minuten, met den zeel .ond in den bek, to voorfchijn .
De Kapitein van een fchip, ter walvischvangst uitgerust, wilde gaarne eenen ijsbeer vangen, zonder bet
vel to bcfchadigen . Hij leide dus eenen knip aan een
touw in de fneeuw, en plaat(te in het midden deszelven
een ftuk gebraden vleesch . Een beer, die in de nabijheid op bet ijs rondzwierf, werd weldra door den reuk
aangeiokt . Hij zag bet lokaas , ging derwaarts, en
creep bet met den fruit aan ; maar , daar hij tevens met
den poot tegen bet touw tlootte, fchoof hij hetzelve
bedachtzaam met den voorpoot ter zijde, en gingheen .
Toen bet medegenomen vleesc-h verteerd was, kwam
hij terug . Men had intusfchen den knip met een ander
Ituk vleesch voorzien . Hij fchoof op nieuws den l1rik
ter zijde, en ging zegepralend met zijnen nieuwen buit
door . Men leide nu den knip tenderdenmale, maarver .
borg, door de fluwheid van den beer zelf flues gemaakt,
den knip under de fneeuw, en leide bet lokaas in eene
diepe hoite, welke men in bet midden van denzelven
gemaakt had . De beer kwam no- ears terug, en men
naeende reeds hem gevangen to bebben, toen hij, leeper dan men dacht, na eenige minuten rondgefnuWeld
to hebben , de fneeuw met de voorpooten langzaam wegkrabde, den ttrik op zijde fchoof, en op nieuws geluk .
kig met zijnen buit ging ttrijken .
SCBIPIREUB

VAN DEN

OOSTENRIJKSCnEN

OORLOCSBRIX

IL DALMATO.

(Volgens bet Verhaal van den Scheepskspitein zelven , uit
bet Italiaansch, door r . s, II A N D L E R .)
De brik 11 Dalmato , tot Keizerlijke paketboot tusfehen Tries.

k en Corfu bettemd, aanvaardde zljne eerite refs derwaarts
E e e 5

den

762

BCRIPaREvi

stern Wen Mei dezes jaars, san boord hebbende den Majoor
z r. a s n c n, Oostenrijkfches Conful to Zante. Wij voeren
met eenen zuidoostenwind van Trieste, en kwamen den aoflen,
met afwisfelende en veranderlijke winden, in bet kanaal van
Zara . De wind bleef even ongunflig, totdat wij ons, den
2sllen , ten een tire des nachts, in de wateren van Melada
en d'dlbe, regenover de zoogenaamde Punta dura, bevonden . Daar 1k, (zegt de Kommandant) door de vermoeijenisfen van den vorigen dag en van verfcbeidene flapelooze
mcbten afgemat, den hasp niet langer weErltand bieden kon,
en bet fchip zich op eene piasts be ond, waar her van de
veranderlijkheid des winds niets meer to vreezen had, zoo
gaf ik 's nachts ten half twee aan den wachthebbenden Oi .
tier de noodige bevelen, en ging in mijne kamer ow to rus .
ten. Mijne iluimering duurde flechts kort ; want omflreeks
vier tire des morgens werd ik duor de donderende Pets vah
den wachthebbendenOficier,roepende :,,MainaGabbielMai.
, o, no Gabbiel"(het kommandowoord tot her geijen des mars .
2eils) gewekt, en „ 111aina Gabbiel" herhaalde nu wanhopig
ode Onderofficier. Ik wilds naar her verdek ijlen, om to zien,
wat hiervan de oorzaak was ; maar de hellende drukking van
bet fchip had de kajuitsdeur zoo vast gekiemd , dal zilj nier
kon geopend warden ; ik zelf werd, benevens de fcheepskas
en alle losfe meubelen, naar bakboord gefmeten , aan welke
zijde door de venders en alle openingen her water binnen .
firoomde, waardoor ik op eeate ontzettende wijze van Net
ge ser overtuigd werd, in hetwelk wij ons bevonden . De
kajuit was reeds half vol water, en in mijne benaauwdheid
wiet ik geenen anderen uitweg, dan door de glazen lantaren
haven in de kajuit op bet verdek to klimmen . Ik bralt dus
met hoofd en handen de ruiten fink, en her gelukte mij, ik
weet nog zelf Met hoe, aan beide handen en op verfcheidene
plaatfen des ligchaams gewond, door deze naauwe opening
to ontkomen . Her gezigt, dal zich flu aan mijn oog voordeed, was bet verfchrikkelijkile, dat men zich verbeeldwi
kan. Ik zag den brik met de zeilen en masten op de zee
liggen, zoodat bet water van boven inliep, en hij op hec
punt was van to zinken .
De Conful, de M#joor B aR sI C U, lag in de kajuit aan
die zijde to f]apen, naar welke bet fchip overhelde, en is
oak niet weder oncwaakc . De Officier eu bet grootfie ge.
deel.
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dbf?lte der manrchap bevonden zich aan ilnurboordszijde inbet
want, en To it t2 menfchen zwommen, met den dood wor.
fie!ende, in de golven . De lieden in bet want riepen, zoo.
dre ztj mij zagen : ,, Ach ! Kapitein, red u ; wij z5jn verloTen l" en wierpen mij een tones toe, aan hetwelk zij mIj
,,
op de mars trokken . Na eenige oogenblikken tan beraa ;l,
liet ik mij de laarzen nictrekken, en wierp de uniform weg,
om daardoor ligter to worden .
Wij wares olntrent 6 mijlen van Melada en Zampontello
verwijderd ; drie minuten daarna begonnen de inasten zich
langzamerhand op to rigten, ten blijke dat bet fchip nu vol
water, en dus nabij bet zinken was . Thans riep ik bet nog on
mij been verzamelde olk toe : „ Kinderen ! last ons in zee
,, fpringen, en ons van boord zoel :en to verwijderen, opdat
• de masitiroom bij bet verzinken ons niet medeflepe in den if .
• grond ." De koenilen voigden mij, en wij waren naauwelljksin bet water, toen de brik, met alien, die, hetzij dap uit
onvermogen, of nit moe'ieloosheid, daarop gebleven waren,
in de zee begraven werd .
Ik vend mij thans van nog ongeveer twintig koppen der
ongelukkige manfehap , die den Henmel en zijne Heiligen o n
hulpe fmeekten, omringd, en trachtte fteeds, butt, die mid
op een' bartverf eheurenden toon toeriepen : „ Commandante !
„ flames perdutl," (Kapicein l wij zijn verloren) moed in to
boezemen , door hun toe to roepen : ,, Kinderen I houdc moed;
„ beveelt u aan de heilige Maagd ; ik zal bet ook doen ; er
„ zal ons wel eene floep to huip komen ." Eenige der beste
zwemmers verlieten zich op hunne bekwaanrbeid, en zwom_
men met der haaac naar bet land been ; maar vonden, wegens
den al to groocen affiand , den dood . -- Welke ijsfelijke gewearwording 1 Binnen een uur tijds zag 1k, bij korte tus.
fcbenpoozen, mijne medgezellen, den een' na den ander', at
naar mate hunne krachten hen begaven, voor mijne oogen
wegzinken ; en bet was to voorzien, dat, bijaldien er geene
fpoedige pulp opdaagde, wij alien eerlang eene prool des
doods zouden zijn . Ons petal was reeds tot ongeveer eon
:
doziju verminderd , toen wij eindelijk , boezeer dan ook op eon
grooten affland, een koopmansfchip, zoo its er op de Adr1a.
tifehe zee veelvuldig gebruikt worden, ontwaarden . Thane

hieven wij , zooveel onze toelland gedoogde, een groot ge.
toep aan, ten elude de sandacht van dat fchip op oils re

ves-
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vestigen ; en bet fcheen ook , uit de rigting re oordeelem,
die bet fchip nam, dat ons geroep niet zouder vrucht was.
In we6rwil dezer waarfchijnlijke hulpe en mijner gedurige
aanmoediging, bezweken nog eenige mijner ongelukkige medgezel',en ; naast mijne zijde ging de Kadet P I z z A M A N o, ten
jongeling van groote verwachting, ten groude ; weldra trof
betzelfde lot den Scheepsdokcer T R U G o, coen den Loods
GAGR1zA, en, tot overmaat van fmarc, nam tin her zoo
vurig verlangde fchip eenen anderen koers . WIj fpanden dns
nog eenmaal alle krachten in, oin ons noodgefchrei op nieuws
to verheffen ; en ziet! tot ons alter vrengde zette bet
vaartuig wederom koers naar deze plaats der vertwijfeling.
Wij vernamen naderhaud van den Kapicein, eat ons eerie geroep ook wet aan zijn boord was opgemerkt ; maar, daar
men langs den geheelen gezigteinder geen vaartuig ontdekte,
eat in nood was, had men den vorigen koers weder vervolgd .
Toen echter her geroep ten tweeden male gehoord werd, hield
men bet buiten alien twijfel, dat ergens in de nabijheid een
fchip verongelukt moest zijn . De Kapicein beval dus dade .
11k een' der niatrozen, in den mast ce klimmcn, en de zee
rondom naauwkeurig op to nemen . Deze berigcte terfiond,
dat hij E 3 to meufchenhoofden zag uit bet water ftekeu .
Terfioud werd nu door de brave manfchap alles in bet werk
gefleld, om, zoowel door middel van de boot, als met bet
fchip zelf, de plaacs des ongeluks to bereiken . En waarlijk,
thaws was ons getal niec meer dzn de matroos gezien had ;
want deze waren de eenige, die, een fluk houts van bet
fchip meester geworden zijnde, met behulp van hetzelve zich
nog boven de oppervlakte konden houden . Een der Ofcieren, die, met den Adjudant der Rekeningen, G I E R A, aan
een luik ping, verloor at zijne krachten, en met een hart •
vetfcheurend „ non posfe piu" (1k kan niet meer) gaf hij zich
aan de golven over . De laactle, die op dezelfde wijze, on .
der her ijsfelijk geroep om hulp, bet leven verloor, was de
Kadet B U R A T o v I C H . Deze jongeling had zich, met nog
twee anderen, die reeds vroeger een offer des doods geworden waren, aan her nachthuis (chiefola) vastgeklemd, welke
echter daartoe ongefchikt was, emdat bet to veel infpanning
van krachten vereirchte , zich daaraan to houden .
Nu was her fchip daar, en drie mannen, die aan de vlaggenkist hingen, werden, als de naastbij zijnde, bet eerst opge-
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.getiomen ; toen volgde de matroos GREG o ft I, die, gelijk
nader blijken zai, mij van den dood redder Deze brave man
riep terttond : „ Mannen 1 redc mijn' Kapitein ; hij is al zwak
„ en op bet zinken ." 11t was dus de vijfde, die gered wend ;
na mij kwamen er nog drie aan boord, zoodac in let gehee ;
acht menfchen aan de zee onttogen werden , van welke nog
~dn, Pa verloop van drie minuten, den geest gal. Nadat de
brave manfchan v,-m het fchip, door de Voorzienigheid otls
ter hulpe gezonden, ons van bet noodigfte voorzien, en ik
mij een weinig herhaaid had, bemerkte ik, dat bet fchip een
Pielego met eene Ionifche vlag was ; bet kwam van Z,ante,
en had razijnen en zeep aan boord, naar Trieste beflemd.
De geredden beftonden, behalve mij , nit den Stuurman ,
vier matrozen, en den bediende van den Conful ; van
den - Conful zelven was echter geen fpoor to vinden . De b ra.
ve Kapitein van den Pielego voer nog we! een uur fang, zoo
met bet fchip als met de boot, rond, of bet ook mogelijk
ware, nog eenige menfchen to redden ; doch to vergeefs3
VijF en dertig waren eene prooi der golven geworden .
Wij begaven ons nu, zonder verwijl, naar St . Pietro di
Numbo, om van bet aidaar geflationeerde K . K . wachtCchip
eenig geld to erlangen , ten einde ons naar Trieste to kunnen
begeven, waar wij van kieeding on alle verdere benoodigdhe .
den werden voorzien .
Bij deze ijzingwekkende fchipbreuk hadden ettelijke treikken van grootmoedigheid plants, die wel verdienen opgeteekend to worden . Op bet oogenblik, dat ik mg in zee wierp,
vond ik niets, waaraan ik mij houden kon, dan alleen eene
handfpaak ; een werktuig, to k!ein, om mijn zwaarlijvig lig .
chaant ook flechts eenen korten tijd boven water to bouden .
Ik bemerkte dus weldra, dat, daar ik niet zwemmen kan,
mijn fpoedige dood onvermijdelijk moest zijn, ten ware ill
ijlings huip ontvinge. „ Kinderen !" zuchtte ik, „ verfchafs
„ mij een fink houts, om mij daaraan to kunnen vasthondei ."
Terftond kwam de matroos ANTONIO G R E G O R I, van de
6de kompagnie Zeekanonniers, naar mij toe zwemmen, en
boon mij, bb eigen lijfsgevaar, grootmoedig de plank, waar .
tan hij zich tot hier toe gehouden had, aan, met de woordep :
„ Neem aan, mijn goede Komtnandant! en hecht u daaraan ;
ik kan zwemmen, en wit bet met uwe handfpaak beproe .
„ ven ;" en zoo gaf hij, bijna zonder eenig fleunfel, 2ich aan
de
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de goLven sleet den een uur lang prijs, t o hij den trap boo
reikte, die door den dood van den armen Kadec P I z z n Is A,
lo o , welke zich daaraan gehouden had, was vrij geworden,
Van dat oogenblik week ho niet van mijhe zijde, en verleen ;
de mij, tot aan bet oogenblik onzer redding, alien mogeliften
buffland .
Naauwelijks had ik • door de grootmoedigheid van : o R E o ott I
eenige hoop beginnen to voeden, als een andere ongelukkige,
die zich aan de marskasc (gabbiero) vasthield, bij bet zinken

mijnen linkervoet greep, en mij onge,veer vier vademen met zich
voortfleepte. Hij zou mij voorzeker met zich jn de diepte

ge1leepc hebben, wanneer Met gelukkiglijk de flopkous, die
hij vasthield, ware argercheurd ; waarop hij zonk .
Een der marrozen, wiens naam ik mij echter niet meet
herinner, zag in den Salva Uomini (den Meafehenredderi
een groot blok van kurk, dat achter aan bet fchip hangt4

om hem, die, des zwemmens onkundig, in zee gevtrlien mogt
zijn, hetzelve toe to werpen, ten einde zich daaraan to hon .
den) bet beste werktuig, om zich voor het zinken to bewaren, en had hetzelve ook reeds bij tijds losgemaakc ; maar
nu viel bet in zee, en was dus voor hem verloren . Hierop
trachtte hij de kleine boot in zee to Wen, waardoor zeker .
lijk een groot gedeelte der manfchap had kunnen gered wor .

den ; doch, eer hij zulks kon in bet werk ftellen, zonk de
brik, en de dardoor onttiane maslliroom fleepte dezen on .
gelukkigen mede in den afgrond .
De Scheepstimmerman a L B A N E Z E zag dezen SalvUomW
ni' op eenigen afiland van zich drijvea, kwam derwaarts, en
greep dien to zf ner behoudenisfe aan ; doch de matroos v o.
c a T I v o, die zeer digc bij hem was, en zich nog naauwe .
lijks aan eene ligte handfpaak houdeu kon, fprak den timmerman aldus aan : „ Lieve vriend! ik kan mij flier langer hou .

~, den, en ook Met zwemmen ; ik bid u, om 's Hemels wil .
~, le, fla mij dien klos af!" - „ War, neem hem ," zeide
de jonge grootmoedige timmerman, terwijl hij den afftand

van bet land met zijne oogen fcheen to metes ; „ ik kin
r zwemmen, en za1 trachten bet flrand to bereiken ." Zijne
kracbten waren echcer niet genoegzaam ; hij werd een offer

zijner grootmoedigheid, en de matroos VOCATIVO was oni
der de geredden .
Deze zijn de belangrijkfe bijzoaderheden dezer zoo tree.
ri.

VAN RENEN OOSTEN JKSCHZN OOPLOGSBRIK .

761

rige gebenrtenis, welke men can geene andere oorzaak km
toefchrijven, dan tan die onverwaehte toevallen, welke op
zee zoo menigruldig, en door geene menfcheIijke kracht of
voorzigtigheid to vermijden zijn, en die her seven der tee .
lieden zoo dikwerf in gevaar brengen,-- . Voor zooverre anal
wanhopige toefIar l bet gedoogde, vroeg ik den Stanrt an cn
de twee Kadets, in onze uiter[te oogenblikken, near eenige
bijzonderheden van ons ongeluk, en vernam, dat de belk„ntet

eenen Z . Z. 0 . wind, oostelijk near Zara koers hield, toes
de wind eensklaps, met de fuelheid van den blikfem, Z . Z.
W. liep, en met zoo veel hevigheids in de zeilen vies, du
bet (chip, over bakboord hellende, bet evenwigt verloor,

en de kardeeien niet meer fchieten wilden . De zeilen ble.
ven dus bij bet kommando : „ Maina Gabble!" (gei
bet marszeil) onbewegelijk faan . Ilier fchoten dus alle men.
fehelijke kracbten to kort ; zij moesten voor de vereenigde
kracht van twee elementen onderdoen ; en de ondergang van
den, brik was , bij den 'zamenloop van zoo vele b uitengewo .
ne om(landigheden, onvermijdelijk .

TREFFENDE ONTMOETING VAN EEN' ZEEaEIZICER .

Door den Heer STERNHEIM .
Hoezeer ook in iederen hand bet lot der menfchen oader de
bettering eener hoogere Magt floor, zoo fehijnt bet toeh,
alsof die betrekking in den ftand van krijgs . of zeemen sta.
der, althans duidelijker zij ; en de enge grenzentusfchenmenfchelijite vrijheid en eene hoogere onzigtbare bel hikking loo .
pen bij dezen nog meer dam bij andere itanden ineen : 4Mc

voetbreed verder of nader, eenige oogenbiikken vroeger of
later beflisfen bier over dood en leven . Intusfchen oolt an
die itanden heeft men in bet eigen bewustzijn den besten
leidsman ; bij, die near zijue beste overtuiging bet goede kiest,
heeft genoeg gedaan voor de eifchen zijner redelijke vrijheid,
en thans treedt bet Godsbeftuur in zijne regten, en befchikt
den ailoop van die menfchelijke dead . Hij kan zich in dat
geval zonder eenig zelfverwijt can bet ongeluk blootftetlen ;
en met zielsverrukking zal hij bemerken, hoe bet nadeel, du

hij om der braafheids witle koos, zich op eene wondelbsre
*ij.ze tot zijn wetzijn keerde. Hoe Vole groote voorbeddeo
de-
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dezer ondervinding zouden crop de beide lnisterrijke fchouw .
plaarfen van menfchelijke daden en lotgevallen, den krijg en
de zeevaart, niet to vinden zijn 1 De navolgende kleine trek
daarvau, nit her dagelijksch leven ontleend, verkondigt deze
waarheid almede op eene treffende wijze.
Hoezeer geen zeeman van beroep, (zoo verhaalde mij zeer
anlangs een achtingwaardig reiziger) werd ik nogtans door
mijne betrekkingen tot menige belangrijke zeerels verpligc ;
de kortfte derzelve werd mij evenwel de merkwaardiglte .
Ik moest een' togs over de Oostzee, van Lubek naar Reval, doen ; ik had ter eerstgenoemde plsatfe ook reeds met
eenen Schipper, A N D R E A S J A N S E N, de noodige overeen.
komst getroffen, en wij waren gereed onder zeil to gaan,
toen een vriend mij fmeekte, nog eenen dag langer in Lubek
to vertoeven, ten elude hem, in zeer gewigtige aangelegenheden, eenen allerbelangrijkfren dienst to bewijzen Ik was befluiceloos : er hing voor mij veel vermaaks van eene fpoedige
aankomst in Reval of ; mijn belong eischce bet zelfs ; -even.
wel , bet voordeel, dot ik door een langer verblijf mijnen
vriend kon aanbrengen, was buiten kijf belangrijker ; - ni
dan, ik flelde bet geringere eigen voordeel voor her grootere
mijns vriends ter zijde .
Ik trachrte den Schipper, door mime anbiedingen, tot bet
uitfiel van eenen dag to bewegen ; doch hij verkoos dic niet,
en zeilde nit .
Niet zonder fpijt zag ik zijne witre zeilen nit mijne oogen
verdwijnen ; dan, de gelukkige afloop van mijns vriends son .
gelegenheden fchonk mij eene beloonende vergoeding voor
her offer, der vriendfchap gebragc . Bovendien vond ik, war
ik niet had durven vermoeden, den volgenden morgen weder .
om een (chip, dat zeilree lag naar Reval, op hetwelk ik mij
dus infcheepte, en met een vrolijk hart en tevredene zelfbewustheid naar de plants mijnbr beftemming onderzeil ging .
Her wedr was bij onze afvaart gunftig geweest ; doch tegen den avond betrok de hemel ; de lucht werd zwaar en
drukkend ; de zeemeeuwen vlogen met eene lage vlugt over
de golven, en de zon ging als een roode bal, achter den
donkeren wolkendrempel, onder .
Des nachts werden wij door bet opkomen van eenen ftorm
gewekt ; de zee ftond hol, en f ikdonkere duisternis rustre op
de baren . Sort daarna zagen wij, op eenigen affl<and , de
blip .

VAN E!t

aaXAEI2`ISER .

biinkende lantarens van ten fehip, dat met tans demterfdewft
koers feheen to houden ; . Wtj aet1dreh bet echter weldra wee
der vit bet gezigc, door bet invallen van eenen noordoosten .
winch uiteengedreven .
De florm verhief zich heeds heviger~ blikfein(lrslen Fehoted

near ; de golven verhieven zich, huisen hoog . roh& s* heft
fckip, en bruiscen ondar her donderend gehhuii van de'n RvtYh j
de chasten en bet touwwverk kraakten, alsef zi iedeI oogen,
btik zouden breke». ; zij wearflonden echttr dic°za*'n[herkr4
geweld, zoo goed was bet fchip gebouwd .

Wij hadden reeds eenige uren nitc -de opgerulde elementeti

to frijden gehad, toen wij, to mi;dden van hdc gebru( des
florins , nog de noodfchoten van een fehip vernamen. Feet
gebnlder der kationnen • kionk vreesfelijk tusfehen de donderi
flagen ; en de gedachte, dat eenige onzer medetnenfbhen zich

op dat cijdttfp in doodsgevaar bevonden, fpoorde ons tot
de ijiverigfte werkzaamheid san . Met aile magi werd naar die
zijde koers gemaakt ; maar Me iirf}'cnning was vergeetsch ;
bet was niet mogelijk, bet, noodlijdende fchip re bereikelt.
Herhaaide keeren boorden wij bet angflig geroep,
totc#ai
bet eindelijk verflomde .
De woede van den dorm begon tin allengs to bedaren, en

de opgaande zon befoheen weder de terugkif tfende' warer-

viaktre. Wij kwanren des anderen deags gelmkkig to Reval
sin . Na de bezorging mijner eerfle, dringendfie beiiglreden',
vernam ik in de haven near den Sebipper, met wefken fk
serat had voosgenomen de refs to dden . „ SCbipVef JANSEN

,, is gezorlken I" klock bet wedet'woord . Hat wa s dot-ielfda

fbhip geweest, waarvan wij de lahtarens gezien en de noodfchoten gehoord hadden .

Eene rifling ging mij over bet lijf bij dit berlgt ; 9k gEvoelde bet innigst medelijden met bet ongeluk_luijrer mede .
menfchen, mast daukte tevens in vurige aenbidding God en
zijn beflel, die mij bet goede had doen kiezenA

DE

KOEP-OK-INENTING IN INDIe .

(Uit bet Dagbled van Calcota .)
In

Hindostan ward de Vaccine in bet jaar

1802 ingevoerd,

en door de Regering zeer voorgeftaan ; de inwoners betoon .
den
n4TNGELW . 1820. No. i6 .
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den echter daartegen den grootiten afkeer, welke voornmnelijk nit driederlei gronden voorckwam . Vooreerst zijn zi tegen alles, wa nieuw is. Ten andere, had zieb bet gerucht
verfpreid, alsof de Engeljchen hierdoor aan fommige menfchen
een nimmer nit to wisfchen kenmerk aan bet ligchaam geven

wilden, waardoor al zulke volwasfene mansperfopen tot den

krijgsdienst zouden verpligt zijn, en alle meisjes bun tot bij .
zitten moeten dienen . Eindelijt, ten derde, zagen de Bin
dour de, kisderpokken voor bet gefchenk eener Godin,

M A H-

genaamd, aan ; of liever, geloofden, dat deze
ziekW bet middel was, door hetwelk zich deze Godin met
bet vleesch en bloed van den kranke vereenigde . Zij zoch.
ten dus, in die gevallen, deze Godheid door offers en. gaven
to winnen ; wanneer echter de zieke itierf, dan moesten .zich
R Y U M I N A

deszel.fs bloedverwanten, van aile gejammer onthouden, dewiji
de Godin anders bun nog zwaardere onheilen zoo toezenden .
De inenting vond dus aanvankelijk alleen bij de Christenetr
ingang. De eerwaardige Zendeling D U B O 13 deed echter alle
moeite,
, om, ware bet mogelijk , dit bijgeloof tegen to gaan,

en sevens de kwakzalvers , die zich reeds daarin gemengd
hadden, tegen to werken : her geltkte hem dan obk langzao
merhand, dewijl de gezegeude gevolgen zich meet en meer
vercoonden, dezen afkeer to overwinnen ; en de inbooriingeib
bielden zich no overtuigd , dat de Godin M A H'R Y dew

zachteren weg gekozen had, om zich aan ieder, then zij be .
zoeken wilde, to openbaren, en dat men haar dug ook onder
deze nieuwe gedsante zeer voegzaam zoo kunnen vereeaen,
Op die wijze vacoineerden D U B o Is en zijne medehelpers,
meet dan ioo,ooo perfonen, en zagen niet cdn enkel voorheeld, dat iemand , na deze inentingen,de werkelijke pokkeia
weder gekregen beefs .

STERK VOORBEELD VAN GASTVRI,fHEID .

1 e 7`rentham Hall heerscht de gewoonte, dat, waniteer de
eigenears van bet kasteel aldaar woonachtig zljn, aan iederen
behoeftigen voorbijganger zrkere bepaalde onderfeuning words
nitgereikr . Dit gord in den beginne llecbts de werklieden,

die in den oogsttijd kwamen en weder heengingen ; maar fe •
dert fang words dit gefchenk nail alien uitgereikt, die es om
vra-
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vragen, ten ware bet foldaten zijn, die in grooter getalle char
aankomen. Deze gift befaat in een ftuk wittebrood van 14
oacen en eene kruik goed bier. Door het kasteel een weinig
terzijde of gelegen is, en zelfs van den grooten landweg niet
kan gezien worden, zoo dacht men in den beginne, dot bet
getal dergene, die daarom kwamen vragen, niet zeer groot
zou zijn ; hecz.elve is echter zoo groot geworden, dot men
hiertoe eeneu bijzonderen portier beeft moeten aanftellen, alit
dot er needs een groote voorraad van brood es bier moet
gehouden worden . Dagelijks komen er tusfchen de 5o en
zoo perfonen to lien einde, en in de maand Augustus des
vorigen jaars beliep dic getal 3400 mannen, 530 vrouwen,
356 kinderen, en dus cc zamen 4286 perfonen .

D

WIE WAS SCARAMUZZI?

ezen, ook bij ons bekenden, naam droeg weleer een too .
neelfpeler, die door zijne geestige gezegden en grappen even .
zeer, ats door zijne mimifche kunst, in Frankrijk eenen groo.
ten roem verwierf. Hij was een geboren Napolitaan, en
beette eigenlij k T I B E R I U S F I ORE L L I . Ten tijde dot m o :
L I E R E, door zijne uitgelezene meesterfukken, de bewon.
dering van alien wekte, flroomde de menigte near den Ita .
liaanfchen fchouwburg , om F I O R E L L I to zien. M O L I E R E
zelf leerde meer dan done geheimehis zijner knnst van dezen
geestigen man . Hij woonde ook vliitig zijtie vertooningen
bij, en men herkende weldra, in de belagchelijke karakters
bij M o L I B R z, den kweekeling van F I ORE L L I . Volgens
bet oordeel van M E N A G E, heeft nimmer een zoo geestig vernuft bet tooneel betreden ; gelijk ook niemand vo6r hem de
pantomime met zoo veel hunst zal hebben gefpeeld . Toen
s c A R A M U z z I eens voor eenige maanden Parijs verlaten
had, liep alles met geestdrift naar M O L I ERE . Zoodra echter
de Italiaanfche gebarenmaker teruggekomen was, bleef de
fchouwplaats van M o LIE R E ledig, die zien moest, dot de
fcboone en krachtige trekken van zijn genie door de vrolijke
luimen en natuurlijke aardigheden van F I O RE L L I verduis.
terd werden . Met roem en rijkdom ov&ktdtn, verliet deze
man eindelijk bet tooneel, en flierf in bet fear 1694, in eeneu
zeer hoogen ouderdom, to Parijs . Hij lief zijnen zoon, die
hl
Fff 2
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In den geestelijSen Ran¢ getredeb, was, meer dan anderhaive
ton gou4s na . ME N AGE zegc van hem : ffema nap periit,
fed periit artife . (Niet de mens tb , maw de kuutlenaat gin
erl oren . )
METAL 0ORSPRO! ICEh11KE, ANUITGEGEV&Ilg,,,
EIGEN IIANDSCURIFT

Ell NAAR III

GEDRUNT$. DICIiTSTV16KEN ALAN,

RUIB&ZGT KD.RNBLISZ. YOOT'.

')

I.

Aen Mr. T O AI A S VAN D E R WILT, tot Delft, Kanst.
fchilder, op eenige Ovidiaenfche en andere beelden,
door hem gefc"hilderd.
)oorlngte vqn der Wilt, die met uw verfpenceelen
Natuurs volmael;tke t tart., door fchilderwetenfbbap ;
Voert d'ouths t eqn Apel op 's werelds eertoneelen,
Vereerd ales lofgelhl d en dartel handgeklap,
Og2 't L aelen van eeu-ftreep, of Ilaekte Mingodinne,
Of hengstbedriegerij ; uw foete Dance
Boe t Jovis dondervu st, terWijl hij van de tinne
Des opperhemelcrans (cep God bedriegt gij mee)
Met 1u ster nederdaelt, in bliukend good veranderd,
Door he lloos kerkerdak en *akkre lijfbfers,
Om fig ootmoedig voor Cupidoos liefdeflandert
Te bu gen, en fljn gloed; fijn minnekoorts vol viers
Op 't fagte plu mbedde aen de fchoone 'te verkoelen .,
Die Wear 't onfterllifk Bert der Hemelgoden fteelt .
Al fwperc Jnpijn bij 't boofd van Plucoos jammerpoelen,
'c is 1trwsc van vorst Akrijs ; hij facie, bet is heur beeld ;
Maer welk een pronkttuk ! ach , hoe vaere ik fpeele%eijen !
'k Sie ; gints hoe Hermes loert : hij ftrijkt en fake benedu,
I3elaegc fijn Herze , d eer der Griekfe jufterrijed,
Op 1?allas offerfeest , in 't u tgeleerde Atheep .
Dat
(*) Due Gedioitien, waarvan bet Handfchrift bij den Re
oacteurr van dit "l"ijdfchrift lterust , zijn oulttre .e4s de jaren
1711 en 1712, en du$ in des Pichccrs vroegp;enleefcijd a ver-

gitardigd.
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Dar heel regt Nazoos geest met verwen t' evenaren!
Maer flaek, o van der Wilt I dit nimphie vats de eots.!
Verdiende oo t Cepheus teig dot onhe l op cj't baeren > :
Dat watennonf}erdier en aklig golfgeklots?
Dat God Nq eu n 'c gezigt ten glafeu firoome u tbeurde,
Hoe bijster opgeru d door juncos haet en wreck ,
Ik wed hlj 't pralgewsed van 'c zeegroep ligbaem fchet
De flonkerbaggen-u t fijn waterhulfel trock,t .
Om fulk a
oomfe mond en poesle iedemadtem;
Hij voerde haer gewis, met f ne fchulpkaros,
In 't pragtig zeepale s , geboud van parejplae%en
Op marmre pilers, en bedekc met wier en most
Hij petite 't fl er nit van blijfchap na de woiken,
Of' drukte met fijn vork, die rotfen fchudt enn pler,
't Schu mbekkend fcbrikgedrogt in"Nereus diepfe kolken,
T'wij.i 't op dees fchoone maegd fjn gruweltanden Wet ;
Dog nu doet Amphitrijt hejn voor heur llefde bukken .
Maer,
'fagc, 'k fie Perzeus, die fal, gram, hemels vlng,,
Siju krommen dolk her Bier door fchoft en ribben drukkana
Hier baet geen fcherpe vin, of bl2uwberchubden rug .
Soo moet men verf, penceel en fchiiderdoek gebru ken ;
Soo frek de verf 'c bedrag der GoOn sdwetenhe,$i
Nu mag Parrazius van fchaemte in 't donker du ken .,
Die maer een fchildersoog, dat ligter doolt, verle dt.
En gij , o van der Wilt! ('k last andre logens digteu)
Verbeeldt near 't leeven ons den fweem van elks getaet.
Soo tu gen veele heere en juffren aengefigten,
Op welk een vaste voet uw konst gegrondvest faet .
Uw kleur trotst Floraes hof, daer ropfe en tulpen wasfen.
o l Maelde uw vlugge hand een Ciperfe Noon,
Om d' oorlogs moortharpij, ont Mars t' ontharrettasien ;
Dan blies de Faem uw lof, van daer Latonaes zoon
Op d' incarnaete koets u t d' oosterkim komt rij,fen,
Tot daer fijn dagtoors fmoort in Thetis pekelplas ;
Dan zou mijn harp uw konst met fcheller klanken prijfen,
En melden uwen naem aen Noord en Zu der as.
Maer ach I Gradivus heeft tot zagthe t oog nog ooren
Schoon de afgefloofde Euroop beur vld *en treks en weent,
Hij houdt fijn beeld_aard in Krestonfe tempetkooren
Met poperienhout berookc , hij blijfc verfleend .
F f f 3
Wie
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Wie feet fret oorlog eens aen kerenen gekt6nken !
Ben groote Majeste t verleene ons deefe rust .
Nepcu~n dreef Eolus fn donkre tugtfpelonken,
Die Troijes hulk wedrhield van 's Tijbers vreedekust .
Soo moet ter goeder uur Saturnus eeuw weAr dagen ;
Megeer verfiaken, die Euroopes quael berokr,
Maer, Zangprinces , hoe dus door oorlogs onweervlaegen
Veranderd van gefang? hoe dus van 't (poor geokt t
: of lust bet u to melden,
Hervat uw ~eerfleu coon
Met welk een n#verhe t en voorfpoet van der Wilt
Sijn zanggeest laaft, om hroog bij Pindus letterbelden,
Daer 't H pocreen kristal gefladig ftroomt en (wilt it
Gij kunt eu moet fjn clad 't Batasfre Deiphos noemen ;
Hem Phebus priester, ja Apoltoos waerdite zoon .
De naneef zou fijn dadn met he lige eerbied roemen,
En dekken 's mans gebeent met vader Febus kroon ,
Bleef Feni konat, als eer, in dankbre erkentehisfe .
Maer d' eeuw van vorst August en Ale ander flaept ;
Men overt geen Du ts Virgiji ten hove aen konibgs disfe,
Geen brave Apel, fchoon elk sen konften fig vergaept .
o Lusteloos geflagt t o regt ontaerde tijdu!
o Groots orakelftad, en voedflerwieg en grail (")
Swijgt glj , mijn Nimph? Zing lof, ontaerd van vleijerijen,
Voor 't goede, dat aen Delft de goede Heinel gaf.
Soo moet ge, o van der Wilt ! met onnavolgbre ftappen,
Door deugd en eerkapel, op flarrenkre tfen crappen .
(Onder ftoud)
BUIBREGT HORRELIS2 . Poor_
(

~) Hu g de: Groot to Delft geboore.
DE DOL ,LA'NDBCHE TAAL.

Ik

ben in Holland op~ggvoed ;
In 't Hollandsch leerde ik fpreken :
'k Zal voor die teal freeds in 't gemoed
Dezetfde liefde kweeken .
Niet,

DL' HOLLANDSCBE TAAL.

Niet, dot ik op bet vreemde fmsal ;
'k Loot alles in zijn warde ;
Maar 'k zeg, voor mij is Hollands tad
De fchoonfte teal op aarde .

f'

En roept den elk, die hear verliaat,
Niet met mij nit, volmondig :
• ja, Nederlanderst inderdaad
Uw teal is rijk en bondig."

•

Het` t}rekke aau andren tot vermaak,
Naar vreemden klank to luistreu ;
Een hartig woord, in Hollasds fpraak
Weet mij bet meest to kluistrea.
Knielt, Britteni voor uw dicbters user,
Roemt op hun meesterftukken . ;
Ik zeg voor mij, nets ken mij meer
Dan Vondels zang verrukken.
Verhef, o Frankrijkl vrij uw Rem,
En wit uw teal bekroonen ;
Zij mist de kracht, zljj mist de ktem
Der teal van Batoos zonen .
Roemt, Duitfchers I op uw woordenprut,
Uw werken et gedichten ;
Moor zegt bet Wet, dat Hollands taal
Voor uwe teal moet zwichten .
Zijn den atleen uw dichters groot?
Dient fechts uw teal geprezen?
Hebt gij den Bellam , of Poot,
Of Helmers nooit gelezen?
Van
Die
Wij
Het

bier, die fnood de teal miskent,
bij bet eerst mogt hoorenl
zal, tot aan mijn levensend,
Hollandsch Reeds bekoren .

Wanneer 't gezellige vermaak
Mij 't meest genot kan geven,
DaWinoet der Nederlandren fpraak
Op alter lippen zweven .
En
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En waar de zaug mij roert en trefc,
't Is, als er, onbedwongen ,
Een lied, dat hart en ziel verheft,
In 't Hollaadsch words gezong&n.
En als ik 't aa'ngebetn geilacht
In deze taal mag hooren ,

Dan klinkt geen 'taal zoo fchoon en zachc,
Zoo lieflijk nij in de ooren .
En als iik, needrig, konder praal,

Tot God verhef nzijn bede,
Dan doe ik 't liefst in Hollands taaf,
En 't Hollandsch hart bids mede.
De teat van Ne8rlands vrijen grond
Schijnt als een vlam in 't duister ;

Hoe meer men deze taal doorgrond',
Te fterker wordt haar luister .
Het Hollandsch , harte neemt zij in ;
Zij is voor elk berekend ;
Geen zaak, waarvan zij niet den tin,
Den juisten zin beteekent .
Haar fpreuken, kort, maar vol van kraeht',
Zijn nook genoeg to prijzen ;
Zij zullen elk, die haar betracht,
Den weg door 't seven wijzen.
De Vial en 'c harc zijn onverdeeld
Aan Flev4tos achtbre boorden ;
En hij, die vreemde zeden iteelt,
Zie om naar vreemde woorden!

Bloej, dierbre taal 1 bloei dan aitijd ,
En fchraag der vaadren zeden ;
In 't Hollandsch hart, u toegewi)-d,
Words ge ceuwig aangebeden.

Daar fchijnc ge altoos in voile praal ,
Daar kent men regt uw waarde ;
Voor 't Hollandsch hart is Hollands taai
De fchoon[te taal op aarde .
THEODS . Jolts. KCLRSHOVEN.

