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it boek had reeds lange behooren aangekondigd te zijd
gpwecst in dit Maandwerk. Het verdient niet alleen gem
kend te worden cíoor eiken Nederlandfchen jongeling, die
zich aan de Godgeleerde wetenfchappen toewijdt; maar
ook door die ouders , die hunne zonen opleiden tot den
geestelijken Rand, en ook door •_aken Godsdienstleeraar o
en eiken beoefenaar der Godgeleerdheid en hoog chatter
van den land des Evangeliedienaars. Ja, allen , die de
hand kunnen en willen bieden en reeds werken tot be.
vordering van het oogmerk , waartoe de voortreffelijke
D E R M O U T zijne Leerrede, naar den wil der Neder
Hervormde Synode , uitgaf , tot verwekking van-landfche
een zoo noodzakelijk als heilzaam gevoel van de waarde
van het Leeraarsambt , mogen dit werkje niet ontberen.
De Redevoeringen zijn acht in getal. De eeráe geeft een
algemeen overzigt der Godgéleerdheid. De tweede han
Schriftverklaring; de derde, over de Kerke.-deltovr
lijke Gefchiedenis , ( d. i derzelver beoefening ;) de vierde , over de leerflellige Godgeleerdheid ; de vijfde , over
de vooroordeelen teaen de keuze van den geestel ken fond;
Je zesde Relt den Geestelijke voor , als Leeraar en PPediker van hct Christendom ; de zevende als Bedienaar
der Kerke, en de achtile , in zijne betrekking tot de mctr+
Echel jke maatfchappij.
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Op den titel lezen wij: „ aan Ncdcrlandfclle Jongelingen." Wij ontveinzen echter niet, dat wij niet beflea, waarom er dat nu haat. Immers , de verandering
van Duitschland in Nederland uitgezonderd, tref en wij
niets aan, dat bijzonder voor do Nederlandfche Jonge
als zoodanig, was ingerigt. Had de Vertaler-lingrehap,
kunnen goedvinden deze Redevoeringen zóó te bewerken, dat dezelve bijzonder aan dien titel beantwoord hadden, hij had ons nog al meer aan zich verpligt. Toen
wij de vijfde Redevoering lazen , wenschten wij dit voor
zijn toch deze Redevoerin--namelijk.Dstgfnd
gen ook vour de Nederlandfche Jongelingen en anderen
nuttig , en zoo velen deli geestelijken Eland cere aandoen ,
en in denzelven nut nichten willen , mogen ze niet misfen.
De Voorrede is van B o R G E R. Welke aanprijzing van
dit werk! Van die Voorrede zelve zeggen wij alleen ,
met weemoedige aandoening over liet verlies van dien
grooten man: zij is van B O R G E R . In dezelve kent men
hem, zoo als hij — was! Roem en cere verdient hij ook
om deze Voorrede , die ten bewijze dient , hoe hoog hij,
fchoon niet meer Hoogleeraar in cle Godgeleerdheid, den
geestelijken Rand fchatten bleef. Leefde hij, gewis maak
een en ander , waarin wij hem niet kun -tenwovrh
bijvallen , onze bedenkingen ; maar ze zijn niet nood--ne
zakelijk. Die zijne nagedachtenis vereert , fchaWe zich ,
om dezelve, en om deze Voorrede, in welke vooral zijn
fchrander vernt ft door[haalt , dit werkje aan. Ach , hoe
fpoedig is dat licht uitgebluscht ! Maar ook hoe fpoedig
is B O R GE It bevorderd en verhoogd tot Benen stand,
hem alleen door de Hoogíle Wijsheid te fchcnkcn , die
hem, in haar rijk, niet mist!

Jubel voor de yeugd. Door j. 11 . V A N D E R P A L M .
IXde Stuk. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon.
1819. In kl. 8vo. X en 218 f31. f 1-4-:
11 et een diepgetroffen hart vatten wij de pen op, om
ver-
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verfla; te doen van het onderhavig (Tukje des Bijbels voor
de Jtugd. De Schrijver geeft voor hetzelve, in een voor
treurige reden op , waarom deszelfs uitgave-berigt,dc
eenigzins is vertraagd geworden ; eene reden , die bij ons
ten flerk1 e verlevendigde liet onbefefbaar groot verlies,
(lat dc achtingwaardige en gevoelige man geleden heeft,
in tenen jeugdigen, uitncmenden Zoon , den eenigfen van
vier, die overgebleven was. I)it allerfinartelijkst verlies
trof ieder, die den Ileer V A N D E R P AL M eenigzins
kende : en wie, die zelfs don man nooit zag of hoorde,
kin zonder weemoed dit voorberigt lezen ? Men vindt in
hetzelve de uitboezeming van eenen ragtfchapenen en
edeldenkenden Vader , die , beter dan iemand , den uitftekend veel belovenden en braven jongeling in zijne groote
waarde had leeren kennen , en, zich aan zijn gevoel ge
overgevende , kort en krachtig aii'chetst , wat hij-hel
voor zijne Ouders , en bijzonder voor zijnen Vader als
Hoogleeraar, was, en welke ftreelende hoop men van
hem koesteren mogt. Dit doet hij op de roerendfe wijze ; terwijl hij tevens zijne echt - Christelijke onderwerping zóó aan den dag legt , dat men daardoor veel ftichting ontvangt , en zich met hoogachting vervuld gevoelt
voor onzen troostrijken Godsdienst, die Gene verftandige
en volkomene onderwerping, zelfs bij de trefFend[Ie en
lhartverfchcurendite verliezen, verwekken kan. Mogteti
vooral jeugdige lezers , uit hetgene de waardige man van
den zoo vroeg aan zijn hart ontrukten jongeling gezegd
heeft, al dat nut voor hun hart en levensbeftuur opzamelen , hetwelk hij zich daarmede bijzonder heeft voor
gefteld !
Het Rukje, 't welk zich reeds door het voorberigt als
van zelve bijzonder aanbeveelt , beveelt zich ook niet
minder , dan de vorige , aan door den belangrijken inhoud
en innemende behandeling. Het handelt over de 20 eerIie hoofdflukken van het ecrfte boek van Samuël; dat Is,
over de gewijde gefchiedenis , van Samuël's geboorte af,
tot op David's vlugt voor Saul. Hier had de verdienfle]ijke Schrijver weder ruime flof, om, op zijne eigenaar
di
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dige en bevallige wijze, licht , leering en ('richting over
de Bijbelfiche tafereelen te verfpreidcn. Wij zullen, om
den rijkdom der (tof, ons vergenoegen moeten met ons
tot ecnigc weinige bijzonderheden te bepalen , en eenige
der aanmerkingen , niet gepaste befcheidenheid , slede te
deelen , welke ons onder het aandachtig lezen van dit
Rukje voor den geest gekomen zijn.
Keurig en dichterlijk is de vertaling van IIanna's lied,
ter gelegenheid van de geboorte van Samuel gezongen.
Zij is hier en daar wat vrijer en losfer , dan in de ver
Bijbelvertaling , waarin de I Iooglecraar zich iets-betrd
nader aan den grondtekst gehouden heeft. Daar fonunigen in het ongegronde denkbeeld zijn , dat deze lofzang
niet door 1 Ianna zelve ohgeuleld is, als met hare omflandigheden niet genoegzaam overeenkomende, zagen wij
met genoegen , dat, onze Schrijver in het tegenovergcfteldc gevoelen lchiint te wezen. De inho:,d van den lofzang, zegt hij niet reden, is z.-it hare oniandig?heden
ontleend. : van Gene verachte en vernederde vrouw, cene
vereerde ea gelukkige moeder geworden zinde, bcfc•hornvt
zij alle lot verwvisfelingen als het werk van God, Gods
gunst als de bron van alle heil, en fidele grootfpraak of
zelfverhejng als den voorbode van een' gewisfen val.
Natuurlijk en levendig is de befchrijving der cerfle
openbaring, aan den jongen Sainucl gedaan, betrelfendc
liet ongeluk, dat den I Ioogepriester Eli boven het hoofd
hing, als eeoc flraf voor het fchandclijk gedrag van zijne
beide zonen, en voor zijne lakenswaardige toegeeflijkheid.
In dit gedeelte is den Schrijver Bene kleine onnaauwkeurigheid ontglipt. BI. i6 had hij Eli befchreven, als, uit
hoofde van zijne hooge jaren, het gebruik zijns gezigts
verloren hebbende; en bl. i8 befchrijft hij hem, als zien
-de,
dat Sainutl bedeesd was.
De merkwaardige gefchicdenis van het gevangennemen
van de Arke des Verbonds door do Filistijnen, van derzelvcr verblijf onder dit volk , en van hare terugkeering
naar het land der Israëlieten , hebben wij , over 't geheel
genomen , volmaakt naar den geest der tijden en der ui en-

-
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fchen behandeld, en de wijze tusfchenkomst eener wonderdadige Voorzienigheid, overal , waar het te pas kwam,
verftandig gehandhaafd en aan det dag gelegd gevonden.
Alleen hebben wij ons niet volkomen kunnen vereenigen
met hetgene dc Heer VAN DER PALM, hl. 39 , zegt,
(lat de uitvinding der Filistijren , om de Ark , die men
niet langer in het land kon dulden , op eenen wagen ,
met twee zuigende kocijen befpannen , te vervoeren , zonder dat er iemand was , die ze ftuurdc, eigenlijk eene
firaf care verzoeking van God was. Deze Bijbelfche uit
als dezelve hier Raat , komt ons wat hard-druking,zo
voor. Men zou dezelve wel zóó kunnen verzachten,
dat de Filistijnen de raagt van den Israi:lietrilchen God Je
nieuwe proef willen Rellen, en zich dus-hovapen
het gevaar op den hals haalden, dat de hun reeds overgekomene rampen bleven voortduren , ja zelfs verzwaard
en vermeerderd werden. Dan, liever noemen wij het,
met onzen Schrijver zelven, in eene aanteekening op zijne Bijbelvertaling , i Sani. VI: 7 , eene nieuwe , niet kwalijk
uitgedachte proefneming. Het was, trouwens, eene laat
poging van een film en in het naauw gebragt bijge--ftc
loof, hetwelk met wrevel de meerderheid van de Israëlietifche Godheid boven die der Filistijnen ondervond,
en zich nog teimelijk vleide , dat deze alles afdoende poging gelukken zou; dat de koehen niet van znif,, en tegen den onweérftaanbaren aandrang der natuur aan, de
Ark naar de I9raclieten zouden terugvoeren. Gebeurde
dus hetgene men meende te kunnen hopen, dan noesten
ook al de ondervondene rampen louter toedal zijn, en
niet aan de flaande hand van Jehova, der Israëlieten Befchcrmgod, buiten allen twijfel worden tocgcfchrevcn.
Men zie het 9de vers.
Bij dit zelfde gedeelte der gefehicdenis behoort ook hct
verhaal , i Sam. VI: 19, van de geduchte ramp , aan de
inwoners van Beth-Semcs overgekomen , tot straf van hunne vermetelheid , daar zij in de Ark des Heeren hadden
ingezien. Dit was, zoo als V A N D E R P A L M te regt
opmerkt, bl. 43 , een c heiljgfchennis, Bene openlijke maCS
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jest eitfchennis van Israëls God en honing, die niet on^;eflraft mogt blijven, of het was gedaan met de waardigheid van den Israëlictifchen eerdienst en alle deszelfs plebtigheden. Dan, of er wel vijftig duizend en zeventig
man deze vermetelheid met den dood geboet hebben,
twijfelen wij zeer. Onze Schrijver vertaalt , met Gene
verplaatfing der woorden in den grondtekst, waarin de
woordvoeging zeer vreemd is: en IIsj floeg onder de lieden van Beth - Semes zeventig man, ena Hij floeg onder
het volk vijftig duizend man. I lij vooronderftclt, dat
een groot gedeelte van gansch Israël zich aan deze mis
mede felnildig maakte. Hoe aannemelijk hij dit ge.-da
voelen , vooral in cone aanmerking op zijne Bijbelvertaling, ook make, is toch, naar ons inzien, veel aannemelijker het gevoelen van hen , die hellen , dat er Hechts
70 man bij die gelegenheid omgekomen zijn , en dat het
grooter getal van 50000 man van den rand in den tekst
is ingeflopen. Ons beftek gedoogt niet, dit gevoelen uit
te ftaven. Men leze en bepeinze , hetgene de-voerig
Hoogleeraar M U N T I N C ii E, in zijne Gel^hiedenis der
lllenschheld naar den Bijbel, 5de D. bl. 97-104 der
aanmerkingen, hierover heeft voorgedragen. Dit alleen
merken wij op , dat het inderdaad een groote flag was ,
dewijl dezelve de inwoners van Gene enkele ftad trof,
gelijk het 2 ofte en 2 Iftc vs. fchijncn aan te duiden , en
alleen het grootfte gedeelte van hen , die terftond bij de
aankomst der Ark aan hunne nieuwsgierigheid botvierden; zoodat V A N D E R P A L M niet veel gropd heeft,
om aan te dringen op den grooten flag, dien de h eergeJlagen had, hetgene men , naar zijn begrip , niet genoeg
overwogen te hebben.
-zamfchijnt
Na zeer veel behagen gefchept te hebben in de hulde,
aan Samuël's groote verdienften gedaan , bijzonder door
de Profetenfcliolen, waarfchijnlijk door hem het eerst,
ter aankweeking van Israëlietifchen geest en Israëlietifche
wijsheid, opgerigt, ftonden wij ftil bij den tijd, waarin
Saul goor het eerst, als 't ware, op het tooneel treedt,
cn ovcrdlchten onpartijdig het gunftig voorkomen, waarmc-
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mede onze Schrijver hem doet optreden. Hij befellri^
hem, bi. 69, als een' jongen man, eenvoudig en onbedreven, van eenera aanleg, die zich tot veel goeds en
groots kon doen vormen; als iemand van een fchoon en
edel voorkonen, bl. 74; die vele voortreffelijke hoedanigheden en een zeer gevoelig hart had , en vatbaar was
voor groote gewaarwordingen van pligt en Godsdienst,
bi. Si ; die, zelfs na zijne openlijke verkiezing tot Kening, eerre groote nederigheid , gcmatigdhei I en zedig
heid betoonde, bl. $9. Wij zijn er verre af, om Saul
alleen van de zwartfte zijde te willen voorftellen, en erkennen
in hem bijzonder een' man , die door zijne trijgsbedrijven
veel goeds gedaan heeft. Dan , wij gelooven tevens , dat
hij in zijne jeugd reeds de kiemen bij zich droeg van die
kwade geaardheid, welke hij naderhand openbaarde. Wij
zijn het volkomen met N I E nI E IJ E it eens , die , in zijne

Btjbelfche Karakterkiindc, hem, van zijne vroege jeugd
af aan , befchouwt als een koel , achterhoudend , tot
zwaarmoedigheid geneigd mcnsch , die bijna geenc andere driften bezat, dan alleen eerzucht. In den Bijbel lezen
wij niets van zijn edel voorkomen, maar, Wel van zijne
rijzige geftalte, waardoor hij bpvcn allen uitftak. Het
was , in ons oog , meer koelheid en achterhoudendheid,
in een' jongeling , en bij zijne groote beftemming tot den
troon , niet natuurlijk , dan zedigheid , dat hij zich ver('token had, toen hij tot Koning zou aangefteld worden.
Eindelijk kunnen wij geene groots gevoeligheid of vatbaarheid voor edele gewaarwordingen, met den Heer
v AN D E R P A L hI , daarin zien , dat Saul deel neemt in
dc bezigheden en gevoelens der Profeten. Dit deed hij,
immers , naderhand nog eens , toen David , door hem
vervolgd, bij hen Bene fchuilplaats gezocht had. Ja, dit
deden ook de manfchappen , die Saul, eer hij toen zelf
kwam , op hem had afgezonden. — Veel beter beviel ons
hetgene onze Schrijver van den uitmuntenden David zegt,
zoo ver deze in het door hem behandelde gefchicdverhaal voorkomt. Dan, uitftekend behaagde ons alwat hij
i au den onvergelijkelijken Jonathan heeft voorgedragen.
A4
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Dit ovcrfchoon karakter kon door niemand beter, dan
door eenen V A N D E R P A L M, naar waarde beoordeeld
en befelireven worden. En wij deelden met geheel ons
hart in hetgene hij , ten flotte van zijne behandelde gefchiedenis , en na het aandoenlijk affelheid van David en
Jonathan te hebben gefchilderd , opmerkt: Men heeft,
zegt hij, het der B bellrhe gefchicdenis fomttjds te laste
gelegd, dat zij enkel het verhaal van boosheid, afval en
gruwelen behelst: maar men heeft daarbij over het hoofd
gezien het menigvuldige grootc , en fchoone , en edele , daarin ons ten voorbeelde opgeteekend. Men heeft vergeten,
dat deze gefchiedenis , daar z ij ons het menfchelijk verderf
doet betreuren, en beven voor de flra/gerigten der Goddeltyke regtvaardigheid, ons tevens de deugd leert bcminven , en aan menfcfiel jke deugd leert gelooven l
_7ezus Geboorte , in zeven Leerredenen , benevens eene
over zone Kindschheid ; door D A V I D DI U S L I N,
Predikant aan de 1llunjlerkerk te Bern. Uit het Hoog
vertaald, door J. H. B R 0 U w E R. Te flm--duitsch
Jierdam , bij A. B. Saakes. 1818. In gr. ávo. X en
i16 BI. f I -a-:

1' 1' el was er verzocht om eene fpoedige beoordeeling
dezer Leerredenen; clan , er lag en ligt nog dageliiks zoo
veel op ons te wachten, en het heflek van ons Maand
klein , naar evenredigheid van hetgene er-werkiszo
pitkomt — dit ftrekke te onzer verontfchuldiging!
De Vertaler geeft in de Voorrede de gegronde redenen
op , die hem noopten ter vertaling van fommigc Leerre
M U S L I N, van welke deze het begin uitma -denva
Wij kunnen ook niet anders zeggen , of zij zijn-ken.
der vertalinge waardig. Zij bevelen zich aan door kortheld, klaarheid , eenvoudigheid en warmte. De ecrfle
fclietst de groote blijdíèhap , welke , in de onderfcheidene
betrekkingen en behoeften des tnenfchelijken levens, over
Je-
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Jezus geboorte op den duur moet ondervonden worden
(L u c. II: io , i i). De tweede ontvouwt den Engelen.
zang (vs. 14). De derde leert, wat de bereidwilligheid
tot ftervcn vooronderílelt, en hoe zij moet geheld zijn
(vs. 28-30). De vierde wijst aan, waaromtrent Je
ons duidelijkere begrippen gegeven hebbe, en hoe-zus
zich de hedendaagiche wereld gedrage ten opzigte van
dit licht , dat II ons fchonk (vs. 31 , 32). De vijfde
loopt over de blijdfchap , die er in den Hemel is , over
Jezus geboorte (XV: Io). De zesde heldert de woorden,
3 o. XIV: 9, op: die mij gezien heeft, die heeft den
Vader gezien , en toont aan , welk eerre weldaad het zij,
dat Jezus ons den Vader in zijn beeld zigtbaar heeft
voorgefleld. De zevende fielt voor, naar z A e II. IX: 9,
hoe veel reden tot vreugde ook wij hebben,, dat Hij,
die gekomen is, onze Koning, regtvaardig , een Heiland
en arm is. De achtfle , eindelijk , naar R E I N II A RD
bewerkt , en tot tekst hebbende L u C. II: 52 , beantwoordt de vraag , of het mogelijk en of het noodig zij,
het godsdienstig gevoel vroegtijdig bij kinderen op te
wekken? — Deze opgaaf van den inhoud zal de belang
dezer Leerredenen genoeg doen zien , en wij ver,-rijkhed
heugen ons op de voortzetting.

Gevolgen der Voldoening; of iets over de vrage: Verkondigt Gods heilig Woord dat een gedeelte van het menfchel jk geflacht , hier namaats , zonder einde boosaardig
en lijdend zal blijven; of verkondigt hetzelve de eindel jke zaligheid van alle menfchen ? Voornamelijk gefchreven voor eenvoudige Christenen. Door bi A R I A
ALETTA IIULSHOFF. Te 1Ífnfierdam, bij W.
Brave. i82o. In gr. 8vo. 151 Bl. f 1- 8 -;
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eeds de titel doet vermoeden , dat Mejufvrouw H U L sde eindelijke gelukzaligheid van alle menfchen zal
vasthouden ; dit is ook werkelijk het geval , en het wordt
A5
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door haar op hare w ijze betoogd. Zij zoekt haar gevoe'.
I,en wel te ítaven door de II. Schrift; maar eigenlijk Raat
zij eene onvoorwaardelijke voorbcfchikking tot zaligheid
voor, en dan vindt zij natuurlijk geene andere theodicee,
of eerredding der Godheid , dan dat , God bij Benen pottenbakker en de menfehen hij lect}i vergeleken , in den flelgfen zin, eindelijk alles door de Goddelijke almagt te
regt komt. Het bloed van den Heiland kon niet vruchteloos vlocijen , zegt zij; de uitverkorenen , voor welke
IIi} leed , moeten er de vruchten van ontvangen; Hij
heeft den Geest voor hen verworven. Maar God onze
Zaligmaker is een volkomen Zaligmaker van alle menfchen zonder uitzondering en zonder eenige voorwaarde.
Nu heeft God cenigen uit het menschdom uitverkoren en
voorbeflemd , om in dit aardfiche leven opgewekt te worden uit dien dood in zonden en misdaden , waarin elk
mensch van nature ligt; maar die ongeloovig deze wereld verlaten, zullen hier namaals, veelligt na vele eeuwen , do levendmakende onwederitaanbare genadewerking
Gods ondervinden, en zoo eindelijk allen gelukkig worden, enz.
1Vij halen ongaarne oude gcfchillen , en allerminst die
over den grond der Goddelijke voorwetcnfchap, en Bene
al of niet voorwaardelijke voorbcfchikj ing, op; en wij
gevoelen, dat alle deze gefchillen voor deugd en troost
onvruchtbaar zijn; terwijl men wijsgeerig voor en tegen
tot in het oneindige twisten kan , en ieder de Bijbclfchrijvers , die ons geent transcendentale wijsbcgeertc leeren
wilden, laat fpreken naar zijn inzigt. \Vat de eindelijke
gelukzaligheid van alle menfchen betreft , zoo zien wij ,
ook na de lezing van dit boekje, zoo wel als na die van
menig ander meer of minder geleerden uitvoerig gcfchrift,
Zot nog toe niet, dat de Bijbel iets ftclligs beslist; en
wij houden het raadzaam , niet wijs te zijn boven het gefchrevene en de menfchen te leergin , zich te rigten naar
de altijd veilige vo9rfchriften. Het ontbreekt de Schrijffier niet aan vernuft , om haar gevoelen te handhaven.
„ God wil de zaligheid van elk mensch , Anns dat hij
neet
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mei berouw en goede voornemens enz. in dit leven tot
Hem kome; zelfs wilde God de zaligheid van Nero; doch
God wist, met alle zekerheid, van eeuwigheid, dat Ne,
ro , en vele millioenen met hem, aan die voorwaarde
niet voldoen zouden , en dus hier namaats zonder einde
rampzalig zouden worden ; doch geheel door eigen fchuld."
Dit dent: beeld komt , naar het oordeel van Mejufvrouw
H U t. s II o F F, hierop uit: „ God zoude hunne redding
willen , als zij geheel anders handelden dan Hij voorweet dat zij doen zullen: nu WIL Hij hunne redding
NIET." Dit moet het oude Remonftrantfche gevoelen wederleggen. Elders doet zij het op deze wijze : Een aardsch
vader vermaant zijnen zoon crnflig en liefderijk; maar
deze holt voort , en wordt ongelukkig : het ontbrak
den vader aan wijsheid, voorwetenfchap en magt; maar
den. AllerhoogRen ontbreekt het aan niets van dit alles.
„ Als ik met een rijtuig, in Bene felle vorst, een' eenzamen weg langs rijdende, een' armen kleinen knaap vond
zitten, in het uiterst gevaar van door de koude bevangen
te worden en te derven : en ik verliet het rijtuig , en Rond
een half uur lang den knaap dringend te noodigen, om
tot behoud van zijn leven in mijn rijtuig te treden, hein
oprigtende, onderlleuncnde, en biddende van mijne hulp
gebruik te maken : en hij weigerde het en filet mij van
zich , en ik verliet hem , na een half uur geduldig aaa
te houden , verzekerd (lat hij om moest komen : wat zoudt
gij dan van mij denken ; zoo ik ligcllaamskragt genoeg
had om den knaap op te nemen , (net geweld in het rijtuig
te brengen , en hem zoo te redden ? En vooral wat zoudt
gij denken, als ik het u verhaalde, en betuigde wel vast
Voorzien te hebben , daar ik den knaap als flug en hoofdig
kende, dat hij zich niet zou laten overhalen; maar dat
ik Hechts wilde doen blijken , dat de fchuld van zijn omkomen bij hem lag, en dat zijn omkomen mij niet moest
toegefchreven worden ? — zoudt gij mij dan hoogst weldadig en menschlievend achten ? — En zoo , ten naflen bij ,
felt de Arminiaan , dunkt mij, God, de Algoede, de Alwijze , de Alwagtige , voor ; zonder dit echter zelve zou
in

It

M. A. HULSHOFF

in te zien." — Wij doen hulde aan het hart van de mensch.
lievende Jufvr. H U L S II 0 F F, die , tot in hare fpelling zelve, zonderling en onverzettelijk is, en die wij
anders doorgaans zeer kras, zoo als men zegt, in hare
godgeleerde denkbeelden vinden ; maar wij moeten opregt verklaren , dat noch de geletterde , noch de meer
eenvoudige in haar boekje iets zal vinden , het-ene nieuw
voor den Genen of overtuigend voor den anderen is.
Dusveel ter aankondiging van dit werkje. En nu nog
een welmeenend en ernflig woord van , of liever tot,
MIETJE HULSIIOFF ZCIVC.

Wij hebben wijlen haren Vader, den waardigen Predikant
gekend; en wij bejammeren het , dat zijne
Dochter , welker zeldzame lotgevallen ons almele van nabij
bekend zijn , zich zoo zeer der geestdrijvcrije , (zij vergeve ons het misfchien wat firenge woord !) eerst in het
Politieke , thans, in het Godsdienftige — neen ! in het
Godgeleerde, overgeeft. Met buitengewone geestvermogens
toegerust, van een onafhankelijk vermogen verzekerd,
had zij harer Sekf'e ten fieraad kunnen (trekken, en zich zelve eene jammerlijke beruchtheid befparen. Alsdan,
welligt gelukkig gehuwd , ware zij gewisfelijk , in de
waardige vervulling der zoete , en cener Vrouwe pasfende , pligten van, Echtgenoote en Moeder , voor altijd bewaard gebleven van te firanden op de onzalige en onvrouwelijke klip van het Staatkundige, en tevens, In de
betrachting der Rille, huisfelijke deugden, voor die omdwaling in de doolhoven der onvruchtbare godgeleerde
haarkloverijen , welke geenen Man van gezond verítancf,
hoeveel minder nog eener zwakke Maagd , betamen. Het
zachte waas van pral.°tifche godsvrucht had haar alsdan
behoed voor fpitsvindige thcoriën , zich afmattende in de
nafporing van zaken, welke, in Gods Woord zelf, in
een heilig donker zijn gelaten voor ons , die in dezen zoo
wel , als in zoo vele andere opzigten , hier Hechts ten deelt
kennen. Zij ware beveiligd gebleven voor de, waarfchijnlijk
H U L S EI O F F ,

GEVOLGEN DER VOLDOENING.

!3

lijk in Noord-4nneri1a opgedane, lllethodistifche dweeperije ; en dc verketterende naam zelfs van Irminiaan,
en wat dies meer zij, foeileelijk in den mond van een
meisje , (zie o. a. Voorberigt , bi. \^L) ware, tot haar waarachtig geluk , haar almede geheel onbekend gebleven.
Mogt zij nog bedenken , wat tot karen vrede dient!
Mogt zij hare zoo kwalijk verfnedene pen verwisfclen
voor de naald, en , als eene andere D o R c A S, liever
haren kostclijken tijd befteden tot het vervaardigen van
kleedaren voor de ligchamen der behoeftigen , dan zich ,
door het fchrijvcn van meer dergelijke blaauwboekskens ,
af te flooven in het zorgen voor derzelver zielen, hetgene zij gerust kan overlaten aan zoo vele , oneindig meer
bevoegde, Mannen, die fticliten en verlichten, in ftede
van te ergeren en te verergeren! -- Het zij zoo!

Gedachten over het voorlezen der heilige Schrift in de
Kerken , en plan tot verbetering van hetzelve. Met
eene Bijlage, behelzende voorbeelden ter oefening in den
verfchillcnden leestoon des Bijbels. Te Rotterdam, bij
Menfng en van Westreenen. In gr. Svo. YI en 59
BI. f : 12 :
-

-
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ceds eenigen tijd geleden is de Recenfent' ook der Rem
eenfenten ons vóór geweest in de beoordeeling van dit
boekje, en heeft niet alleen van hetzelve een uitvoerig
verflag gedaan , maar een afzonderlijk op/lel daarenboven
ons gegeven , in hetwelk hij zijn gevoelen , over de hier
medegedeelde gedachten , breeder heeft ontwikkeld. Daar
wij nergens anders eene beoordeeling van dit ftukje gczien hebben, is hierdoor, ja, wel de gelegenheid, om
ook de Recenfenten te recenferen, belet; maar ons is
groote dienst gedaan , die niet veel anders, althans niets
beters, over dit (lukje te zeggen hebben, dan hetgene
wij nu zouden moeten overnemen. Wij maken derhalve
lieclits onze Lezers op deze Gedachten en B ijlage, die
wij
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wij elk aan een' anderen achting vaardigen Schrijver te
danken hebben, van nieuws opmerkzaam.
Sedert des wijzen I-I I N L ó P L N 'S, altijd nog hoogstbelangrijk, fchrijven over dit gewigtig onderwerp , zijn
er al zoo vele gedachten en plannen medegedeeld , aan
hetzelve, en — nog is men niet veel verder.-gande
,Deze waardige mannen doen echter geen overtollig werk;
en liet zal ons hoogst verblijden , wanneer op liet-ere
zij voornellen , en op hctgene desaangaande in liet Mengelwerk van genoemden Recenfcnt voorkomt, behoorlijk
acht gegeven wordt door hen , die daartoe en verpligt en
bevoegd zijn. Wij hopen vooral , dat de voortreffelijke
II E R 1 N G A, wanneer eens zijn Raadvrager en Raad
weder verf hijnt , met zoo veel goeds , als ons de--gevr
zelve reeds gaf, zijnen raad, aangaande de voorlezing
der H. S. , mededeclen zal; want waarlijk er is hier wel
raad noodig, vooral hoe men toch eindelijk baat zal
hebben hij zoo veel goeden raad. De klagten over het
misbruik in dit deel van den openliiken Godsdienst , door
den Schrijver der Gedachten aangeheven, zijn al te ge
-grond.
Om ceéne aanmerking aan dien Schrijver aan te bieden
ter beoordeeling: „ De namiddag - Godsdienst vange , om
beletfelen voor te komen, in den winter en zomer op
denzelfden tijd aan ; doch waar avond-godsdienstoefening
is, ftelle men deze een uur later. Zoo kan ook dan de
verbetering ingevoerd worden. Waarom de Schrijver die
verandering van tijd noodig keurt , leze men zelf bij hem
na." Dus lazen we , eer wij dit Rukje zelve gezien hadden, bij den gemelden Recentent. Het was ons niet duidelijk. Wij zochten dan naderhand in liet boekje zelve
meer licht , en daar vonden wij: „ Er heflaat eene zwarigheid , — welke alleen door eerie verfchikking in den
tijd van het beginnen der godsdienstoefening gedurende
den winter zoude kunnen weggenomen worden. Ik bedoel den, op vele plaatfen gewonen , aanvang van den nx
middag-godsdienst in dit jaargetijde : vele huismoeders en
andere perfonen , die met de zorg of andere werkzaam 1he-
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heden in de huisgezinnen belast zijn, moeten zich haasten , zullen zij te half twee ure in de kerk zijn, en hoe
zouden zij dan nog vroeger daarin komen kunnen , enz.
Doch ter mogelijke oplosfing van dit gegronde bezwaar,
neme ik de vrijheid van in bedenking te brengen, of men
ook, gedurende den winter , den namiddag - godsdienst
niet op denzelfden tijd , als in den zomer , zoude kunnen
doen aanvangen ? " — Het blijft ons duister , wat men
wil. Wij ziende zwarigheid vermeerderd, niet opgeheven. Of, als de namiddag - Godsdienst, in den winter,
op denzelfden tijd, als des zomers, zal beginnen, begint
dezelve dan niet vroeger? Waartoe dan ook de avondGodsdienst een uur later? \Vij gisfen , dat hier eene fout
is , en dat de Schrijver den aanvang der namiddag - Godsdieystoefening niet 's winters zoo vroeg als des zomers
wil aangevangen hebben. Maar — zoo is het immers op
vele plaatfen ? Dus nog eens, het is ons duister, wat
men wil.
Wij voor ons zijn door eigene ervaring geleerd, dat,
tot verbetering omtrent de deelneming der Gemeente aan
de voorlezing, (die dan toch vooral goed gefchiede, en
door geene ongefchikte perfonen) niets dienfliger is, dan
verfcheidenheid. De Gemeente wete niet, wanneer dei
zelve zal plaats hebben. Vóór of na den voorzang, onmiddellijk ,na het voorgebed, of na den tusfchcnzang ge.
fchicde dezelve. Wanneer de tekst des Leeraars groot
is, beíta dezelve alleen in de voorlezing van dien tekst;
wanneer die tekst uit den zamenhang behoeft opgehelderd
te worden, leze de Leeraar zelf voor de Gemeente, of
geve het den Voorlezer op , (hetgene in allen gevalle gefchiede !) hetzij vóór of na het voorgebed. — In het eerRe geval blijve de zoogenoemde vooraffpraak weg, die in
het geheel fchadeloos kan gemist worden, en van welke
wij ons nimmer bedienen. Zoo wint men rijd, en, wanneer dan ook de voorlezing gefchiede, het gemeenfchappelijk gezang behoeft er niet door verminderd te worden. — Wij geven het om beter. I7ariis modis bene fit.
Aan alle Godsdienstleeraren , Voorlezers , en Vrienden
der
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der openlijke Godsvereering , prijzen wij , intusfclhcn , dit
goedkoope boekje ern[lig; aan, hetwelk zeer onderhou
vol van leering en nuttige herinnering. Zie hier-denis,
eene aanteckening uit het2elve : ,,Wat zoude een Heiden
of Turk denken moeten , wanneer hij in zulk eene ge„ druischmakende vergadering kwam , en echter hoorde
„ lezen ? Zoude het niet dit zijn ? „ „ Daar ik bemerk ,
„„ dat er naauwelijks drie menfchen naar dat lezen luis„ „ terén , zoo moet zeker hetgene die man leest van
heel weinig belang zijn.
Het verwonderde ons eenigzins , niets aangemerkt te
vinden omtrent liet zoogenoemde inloopen , om voor niet
te kunnen zitten , wanneer het tijdlip d i ir is , doer
Gene Maande afgeflotene menigte afgewacht, dat de Predi=
ker zal komen ; wanneer — terwijl nog uit des Hcercn
heilig woord gelezen wordt — het eveneens is , zoo als
het eens iemand noemde , alsof de drommel losbreekt.
Dat geloop heeft echter mislchicn gecne plaats , waar (le
Schrijver woont , die er anders , dunkt ons , wel v ,n
zoude gewaagd hebben. „ Een oploop , een oploop in
„ de kerk ! " riep , nog zeer onlangs, eene vrouw uit ,
die , voor het eerst te Amilcrdam zijnde , dáár ter kerke
baan wilde , maar verfclirikt was teruggekeerd. Zij had
now al gevraagd naar een' Predikant , die den loop zon
niet had, als wel anderen. 't Is wat te zeggen ! i hor,
XIV: 40.
""

Het Zeebad, of Overzigt over den oor/prong en de nuttigheid der Baden in 't algemeen, benevens cane • neer
opzctteltjke Iicfchouwing van den invloed der Zeebaden
in 't bijzonder, enz. Met een ilaithangfel, nopens
de nictin'e Zcebad - inrigiing te Scheveningen. Door
G. SWARTENDIJK $'fIERLING,II.L.M.AIed.
Chir. et Phil. Dr. c/ia. , en A. M o L L, Med. Dr. enz.
Te Dordrecht , b ij Blusti en van 13raam. 1819.. In
gr. 8vo. XYI en 337 -BI. f 2 -i6 -:
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oewel wij het met den Voorredenaar, Dr,
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niet eens zijn , ten aanzien van den zwakkeren toeftancl!
van het tegenwoordig gefacht , in vergelijking van alle
vorige gcflachten ; hoewel wij in het bad, zelfs in het
zeebad, het groote toovermiddel niet ontwaren, hetwelk
het gezonken menschdom nieuwe kracht en heerlijkheid
fchenken zal o -- zijn wij echter, van den anderen kant,
te zeer overtuigd van de groote en weldadige werking
van het had, als middel tot behoud cener zwakke ge
geheel verwoeste,-zondheitrfl;vane
om de poging der Schrijvers, om dat middel meer alge
bekend te doen worden, niet levendig toe te jui•-men
epen. Dit fchijnt althans het voorname oogmerk met de
uitgave van dit werk , hetwelk gedeeltelijk vertaling , ge
Inleiding , en de eerfte-deltijkorfpns.De
Afdecling , over baden in 't algemeen , zijn wij grootendeels aan de pen van Dr. ni 0 L L verfchuldigd , die , tot
de zamenítelling daarvan , echter van eenige, door Dr.
S T t a R L I N G uitgegevene , verhandelingen gebruik maakte. De tweede Afdeeling , over het zeebad in 't bijzon.
der, welke met eene reeks van waarnemingen, over de
aanwending van hetzelve in onderfchcidene ziekten , bef o•
ten wordt , is uit het Hoogduitsch naar Dr. S T 1 E n. L I N a
vertaald. Het kort , maar belangrijk berigt van het zee.
bad te Scheveningen is van den Nederlandfchen Schrijver.
De Inleiding geeft ons een beknopt overzigt van de
gefchiedenis van het bad , welke men met genoegen en
niet zonder vrucht lezen zal. M o L I. befchouwt , te regt,
het bad als een van die middelen , waartoe de mensch als
door de natuur gedreven werd. 't Is het eenvoudigst en
natuurlijkst middel ter reiniging en verfrisfching. Dit is
echter alleen waar van het open, hetzij dan zee- of ri•
vier-bad of in andere wateren. Het eigenlijk huisbad is,
(zoo ons dunkt) enkele volken uitgezonderd, eerst bij
meerdere befchaving en aanvankelijke weelde in gebruik
gekomen, en een bewijs van dezelve. Het is zoo weinig
Bene behoefte van den mensch , dat zeer vele volken het,
in alle eeuwen, zeer wel zonder fielden ; zeer gezond en
ferk waren, en nog zijn, zonder hetzelve. Ons dunkt
bot
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het bad moet, als zoodanig, onder de geneesmiddelen blijven , en niet onder de dagelijkfchc behoeften der gezonden opgenomen worden. Bijna de geheele eer(te Afdeeling
van dit werkje zal dit kunnen bewijzen. Als b. V. M 0 L L
in de eerha plaats over den invloed van het bad op het
menfchelijk ligchaam handelt , en daartoe deszelfs werking
op de huid , deszelfs weldadig vermogen in het bevorderen der fpijsvertering en voeding befchouwt , merkt hij
reeds aanftonds het lichaam aan , als in een' flaat van
ziekte. Neiging toch tot huiduitfag, tot jicht, tot nceu^nr. ti.rn: c , tot gebrekkige fpijsvertering , tot hypochondrie
(bl. 25) vindt men bij Beene gezonden. Een geregeld levend mensch , die een gezond geflel heeft, haat niet
bloot voor zulke kwalen , althans niet zoo , om het bad
als een voorbehoedmiddel , als de eer/le en voornaamfie
fleas an zijne gezondheid (hl. 26) , te behoeven. Ook
vinden wij liet vreemd, wanneer cie Schrijver, over de
meerdere dii. Jiking van het water fprekende , hetzelve
daarom weldadiger voor ons ligchaain acht , dan .de dampkringslucht zelve; daaruit toch moet volven, dat wij eigenlijk halfflachtige dieren zijn , en in liet water leven
moeten, alleen met de koppen er buiten ; althans , dat
wij in den dampkring Hecht geplaatst zijn. De menigte
van voorzorgen en bepalingen, welke hij in dc tweede
plaats voorfchrijft , als min of meer noodzakelijk bij de
aanwending van het bad, tooncn ook genoeg aan, dat
hetzelve niet als een algemeen noodzakelijk middel tot

behoud der gezondheid gelden kan. .Moesten gezonden
gezonde fpijs met zoo veel omzigtigheids eten , wie kon
tr gezond blijven ? welke draf zoude de gezondheid zijn!
In dit tweede Hoofdfluk dezer Afdeeling wordt anders
de manier , waarop men baden moet, zeer duidelijk en
juist aangeduid. — In liet derde Iloofdfhuk fpreckt de
Schrijver meer bepaald over het nut van het bad; ook
daaruit blijkt liet, dat hij , deze bladen fchrijvende , incest
ziekelijke en zwakke menfchen voor oogen heeft gehad.
'Wanneer uien inderdaad het bad , als middel ter bedaring
van vc. moeijenisfen van ziel en ligchaam , en ter verlenging
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ging des levens , noodig had, er zonde onder ons naauwelijks iemand weltevreden en bij volle krachten kunnen
leven , noch eenen gezegenden ouderdom bereiken.
I)e tweede Afdeeling , van Dr. S T I E R L I N G, lever[
ons eerst Bene meer theoretifche befchouwing, vervolgens
praktilche waarnemingen. De Schrijver befchouwt hier
voornamelijk de huid, als dat deel, waarop het bad meer
onmiddellijk werkt , als een deel tevens , hetwelk , door
deszelfs naauwe vereeniging met andere deelen , zich meer
als oorzaak van ziekte en van genezing doet ken--malen
nen. Ten einde deze voorhelling nader te ontwikkelen ,
geeft hij ons een kort overzigt van 's menfchen leven in
den regelmatigen of gezonden , en in den onregelmatigen
of zieken toeftand, waaruit hij dan vervolgens de alge
geneeswijze afleidt , en bij die-mengrodbifl
beste
manier
fprcekt , om de zeeba
gelegenheid over do
te gebruiken. Hij gefluit niet op te geven , in welke-den
gevallen het zeebad aangewezen is , en met deze opgave,
door het historisch verhaal van Benige ziektegevallen , te
ítaven.
Wij vonden hier bevestigd , hetgene men van elders
weet : dat het zeebad allcrweldadigst werkt in onderfcheidene zenuwkwalen , in ziekten van den onderbuik , in
klierziekten en velerlei uittag. Wij kunnen echter niet
ontveinzen , dat ook dit gedeelte der verhandeling , fchoon
gansch niet van waarde ontbloot, als doorzaaid is met
gewaagde ftellingen, oppervlakkige befchouwingcn, onnaauwkeurige en vreemde uitdrukkingen. 1Vij vinden het
b. v. gewaagd, de reforbtie en fecretie als hoofddeelen
van het animalifche leven (bi. 117) te befehouwen , daar
die werkingen evenzeer in de planten aanwezig zijn ; de
periodiciteit in de ziekten toe te kennen aan het zenuwen watervaatftelfel (bl. 122) , daar dezelve baarblijkelijk
nicer eigen is aan het frelfel der bloedvaten, in hetwelk
eene regelmatige wisfeling van beweging en rust, en eene
behendige terugkeering tot hetzelfde punt (het hart b.
v.) , plaats heeft; de fcheurbuik toe te fchrijven aan een
gebrek van zuurftof (bl. 287), daar het genoeg be
kend
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kend is, dat het bloed geene zuurslof uit dc lucht opneemt; de rachitis als na verwant aan de fchenrbuik te
befchouwcn (bl. 288). Onnaauwkcurig is het , in de
ontleding van het zeewater, het lakmoes als een reagens
aan te merken op de Nora flof (bl. 153); onnaauwkcurig
en onverstaanbaar de zinmede bl. 117 : de overgang van
fenfres tactus tot Eenlus cum confcientia; is er tact us fins
confcicutid ? bl. 294: in abfracto kan ik ani acme ziel
deuken; wat is dat? Dc geheele ontleding van het zeetvater is zeer oppervlakkig, zoo ook de befchouwing van
het maaktel en dc werking der huid , enz. Dit neemt
niet weg , dat men hier vele belangrijke waarnemingen en
fchrandere opmerkingen vindt , waardoor dit werkje den
tijd, aan de lezing beílced, wèl beloont.
Verkorte Gefchiedenis der Nedcrla-ulen, of der XVII
Nederlandfhe Gewesten, van dc vroegte t ijden, tot
op den Vrede te Parijs in 18J5. Door N. G. V A U
K A U r E N. Met Platen. Ifle Deel. Tot o1, den Mr.nJierfch^n Vrede. 7e Haarlem, bij de Erven F. Bohn.
1819. In gr. 8vo. XIIV , 514 hl. f 4 -4 -:
r ij bezitten, het is waar, gefchicdenisfen des vader
groot aantal , in allerlei vorm , hetzij haren ;e--landsi
heelen afloop of eenig voornaam deel behelzende , met
vele kunde en onpartijdigheid befchreven. En nogtans
zijn wij, met eenen Hoogleeraar in slit vak, van gevo.
len , dat er , als het ware , een nieuw tijdperk voor de gepaste bearbeiding dezer floffe is aangebroken , deels met
dc hereeniging van alle de Nederlanden tot één gebied ,
deels om het zwijgen der oude partijfchappen, die toch
bezwaarlijk ooit nalaten , op den bcdaardflen en besten
zelfs , zoo lang zij in kracht zijn , oenen zekeren invloed
uit te oefenen. Ten opzigte , echter , van het laatfie moet
nog altijd eene zekere omzigtigheid worden in acht geno-

men , ten einde niet, door den geest des tijds , tot nieuwe
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We eenzijdigheid te worden vervoerd. Voorheen toch was
de algemeene hemming in deze landen f,emces;ebestgezind, en onze voornaamfte gefchiedfchrijvcrs in het bijzonder behoorden veelal tot die partij , welke dit gevoelen liet tkcrkst drijven. Sedert hebben wij zoo vele republieken , met geestdrift opgerigt , op allerlei wijze, weer
jammerlijk zien inflorten, en zijn zelve, tot zoo deerlijk
eene mate, do flagtofiers dezer vrijheidszucht (althans ten
decle) geworden , dat het openbaar gevoelen blijkbaar gevaar
loopt, tot een ander uiterfte over te (laan; een gevaar,
des te grooter,, omdat de zaden tot zulk eene befchouwing onzer vaderlandlche gefchiedenis , welke tot gansch
andere dan de gewone belluiten voert, niet zijn verloren
gegaan , maar nog in den jongffen tijd , door een zeer geleerd man, zorgvuldig verzameld en gekoesterd, en op
(lit oogenblik , zoo men hoort , gezaaid en gekweekt met
al den ijver en al de warmte van een ticnrie, even ver
om deszelfs ítoutheid en kracht, als om de-svondeiljk
zeldzame afpadigheid van hetzelve, in de bewandeling
van liet ganfche veld der wetenfchappen.
Met genoegen , maar tevens met Bene onrustige nieuwsgierigheid, namen wij dus deze cerlte , openbare vrucht
van het nieuwe faizoen op. De man, die ons dezelve levert , billijkt trouwens te meer dit onrustig verlap en.
Hij toch heeft ons reeds blijken gegeven, niet 1lechts
van bekwaamheid, van bijzondere neiging, om , op het
voetfpoor van Engelfche en andere historicfchrijvers , de
gefchiedenis regt pragmatisch , en dus op eene wijze te
behandelen, die ons tot den geest der tijden en perfonen
doet doordringen, maar ook van eene onafhankelijkheid
in eigen oordeel, en Bene ftoutheid , om, welke partij
ook , gaaf weg in het ongelijk te fIellen , en , zonder aanzien van perfonen , eenen ieder (zoo als hij meent) het
zijne te geven , die ons met regt mogten doen vragen :
wat hebben wij hier te wachten ? Het is zoo , 's mans
oogmerk firekt niet verder, dan tot twee zoodanige bock deden, als wij nu één bezitten; en hij kan zich dus in
fiaatkundige befchouwingen niet zeer verdiepen.
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Inderdaad, het is mocijelijk, zoo vele zaken in zoo
kort een beflek te bevatten ; te moeijelijker , omdat het
bier niet te doen is om de gcfchicdenis van cenen enkelen flaat en volk , altijd wèl en behoorlijk vereeni^d zijn
geweest, maar om de befchrijving (men vergeve het-de
woord!) van ecne foort van monter , dat, nu eens veel
dan vereeni d , eindelijk Benen-hofdig,nuec
langen tijd in twee gansch afgezonderde hoofddeelen gefplitst, tbmtijds op dit, daarna op een geheel ander punt,
ook wel op twee , drie te gelijk dc voorname aandacht
vestigt , en volftrekt geen vast midden , als gefcliikt ulandpunt voor een geheel ovcrzigt, aanwijst. IIet verhaal
ontvangt hierdoor ligtelijk de gedaante cener algemeene
wereldgefchiedenis , die , op de gewone wijze, cene ontzaggelijke menigte van allerlei gebeurde zaken meer opfommende dan verhalende, al ligt cone vervelende ver
moelienis aanbrengt. Wij willen niet ontkennen , dat wij ,
in enkele hoofd(}ukken van glit werk, iets dergelijks ontwaarden.
Dan , over het geheel komt het ons voor , dat de IIeer
♦ A N K A M P E N de meeste klippen , in liet voorbijgaan
aangewezen , wèl vermeden , en inderdaad niet weinig,
van de voordeelen bereikt heeft , welke de tijdsgelcgenheid , daarentegen , aanbiedt. Zijn werk levert doorgaans
Bene aangename lectuur , en , wanneer men , onder alle
de fchermuti^lingen van bijzondere of meer openbare vetes , ook al niet veel vrucht weet te verzamelen , dan
komt hij ons, dikwijls , op bet ílot , zelf vriendelijk te
hulp , om de gelleldheid van den tijd, het gevolg der gebeurtenis, de vordering of verachtering van befcliaafdheid en welvaart , benevens andere gewigtige zaken , onder het oog te brengen. Ja, na het doorlezen van dit
Eéne boekdeel, onze gefchiedenis, van de vroegte tijden
af, tot op den Munfterfchen vrede voortzettende, (zeker geene ongelukkige verdeeling) zijn wij ruim zoo wèl
te vreden, als na het doorworilelen van eenen geheelen
ítapcl , omdat wij nu een vrij volledig over- en inzigt van
het gebeurde voor den geest en in het nog vcrfche gelieu-
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heugen hebben. Desgelijks gclooven wij te togen zeggen, dát onze fchrijver , bij alle voorkomende gelegenheden, vrij onpartijdig is geweest. Zijne korte ontwikkelingen van den hand der zaken , zijne aanmerkingen en
wenken zijn , meestal , aannemelijk en belangrijk. Hij is
den Hoekfchen minder gunílig, dan w A C E N A A R en
anderen. Doch , is het waar, dat deze aanhang meestal
uit den adel beáond , terwijl cíc (leden , dat is do burgerof middelhand, doorgaans op de andere zijde waren, dan
is liet gewis zeer verkeerd, onze latere fchcuringen,
waarbij I Iolland en de rijke handelhand zulk een voornaam
gewigt op de anti-vorifelijke fchaal legden , met die oude
partijfchappen te vergelijken , of zelfs deze als een gevolg van die te befchouwen , hoezeer er clan ook punten
van overeenkomst mogen zijn aan te wijzeil. J)e IIccr
v A N K A M r E N hoedt zich ook wel voor zulk erne gelijkf'cclling. Ten aanzien van den twist , die , in het begin der zeventiende eeuw, het vaderland en de kerk in
rep en roer helde , is hij althans geen naprater van do
nieuwe paradoxic , die aan fommigen thans fclhijnt te behagen. Onpartijdig , naar het ons voorkomt, zonder te
beflisfen over hctgenc voor geene heilige beflisfing vatbaar is , zonder (tout te beweren , dat er aan cie eerie
zijde niets vcrl:ccrcis zou zijn bedreven , zonder de natuurlijke aanleidingen te verzwijgen. die het hoofd der zegepralende partij aanleiding tot onvergenoegdheid konden
geven , of hero , den held (les vaderlands , in een al te donker licht te plaatfee, laat hij echter do blijkbare wsaarheid
openlijk hare zaak bepleiten, en bewimpelt zijne eigene
verontwaardiging niet , over hetgene den vaderlands gewis
tot groote oneer heeft getlrekt. Van Leis ester, en zijnen
aanhang in dit land , hebben wij niet eens gefproken ;
daar v A N K A iI G E N zelfs over Elizabeth zon denkt,
als de latere fchrijvcrs van haar land ons over deze listige , heerschzuchtigc en vaak zwakke, althans wrede koningin hebben leeren denken.
Wij maken dus geene zwarigheid, om dit gefchiedboek
algemeen aan te prijzen, als gefchikt , om ons met de
I?, q
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lotgevallen van ons vaderland, op Gene aangename en
nuttige wijze , bekend te maken , om cie , door twee eeuwen fcheidings , verkoelde broederliefde tusfchen de Brabandfche en Hollandíche Nederlanders weer aan te wak
inzonderheid ook de liefde voor oils vorflelijk-kern,
buis, dat zoo veel beleids en moeds , ja zoo veel edel
bloeds voor ons te koste gelegd , en niet zonder vrucht
befteed heeft , krachtig te bevestigen. Ondertusfchen wil
wij dc enkele aanmerkingen , die ons zijn voorgcko--len
men , niet verzwijgen,
De eerfte en gewigcigfle (in ons oog) is deze : dat er
geen genoegzaam gebruik is gemaakt van dc Vriefche (of
Friefche , het verfcheelt ons niet) gefchiedenis. Ten opzigte van W A G E N A A R is het bekend, dat Holland bij
]tem de hoofdzaak was. Maar V A N I: A D1 P E N erkent
de belangrijkheid van evengenoemde volk ; ja zegt , dat
zij ligt niet meer regt , dan dc Batavieren , onze voorva
zijn te noemen. Het is waar , hij veronachtzaamt-dern
hen ook geenszins, en geeft zelfs, in het voorbijgaan ,
te kennen , dat hun gebied en naam zich voormaals over
meest alle de oude vereenigde gewesten , ja zelfs nog ver
heeft uitge trekt. Maar , waarom dan niet eens ftil--der,
geftaan bij de inrigting van dien alouden Raat ? zoo als,
nog korteling , de grijze W I A It I) A , juist In den laat
zetel der Frie{èhe onafhankelijkheid , reeds vroe--ften
ger de plaats van dcszclfs algemeene vergaderingen , in
Oostfriesland gevestigd, ons die in onder[èhcidene werkjes heeft doen kennen. Misfchicn toch was zulk een gebruik inzonderheid dienftig , om licht over de geheele
oud{ic gefchiedenis van ons land te verfpreidcn. Tot ftaving dezer gedachte, zij het ons geoorloofd, hier een
gering faal , uit het Hoogduitsch vertaald , In te las
-fchen.
„ Reeds hi het laatfte tijdperk der Karolingers , en nog
meer na liet verdwijnen van dezen ftam , met den dood
van keizer Lodewijk het kind (iii), zonk het keizerlijk
alnzicn , gelijk in Duitschland, alzoo ook bijzonder in
vriesland, Dc Duitfche keigers konden zich, bij den
ver-
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verwarden toeftand, om het, zekerlijk nog tot het Duitfche
rijk behoorende , doch voor hen te afgelegene Friesland niet
bekommeren. Hierdoor werd gemeenlijk de aanftelling der
,graven verzuimd. Waren ook, van tijd tot tijd , in fommige
gouwen (ftreken) graven voorhanden, zoo konden zij echter, bij de tegenfportelingen van het volk, geene onderfteuning van den keizer verkrijgen. Nog minder wilde liet zoodanigen graven gelukken, naar het voorbeeld der Hollandfche
en Duitfche graven , markgraven en hertogen, de hun als kei
beambten toevertrouwde graaffchap--zerlijkfadhousn
pen erfelijk te maken en op hunne nakomelingen te doen

overgaan. De geest der, bij de Friezen nog niet uitgebluschte, vrijheid werd wederom aangewakkerd, brak overal in
iaaije vlammen uit; en zoo ontftond, van de Zuiderzee tot
aan de Wezer, een onafhankelijke, demokratifehe ftaat, in
welken het volk den teugel alleen in handen had, en door
zijne, uit zijn midden jaarlijks vrij gekozene, regters, hoe
wel onder vele inwendige en ook van buiten aangebragte
ftormen , liet befturen. "
Bij verder onderzoek blijkt het , dat deze ftaat zuiver foederalistisch was, en dat noch adel noch geestelijkheid eenige
voorkeur in het beftuur bezaten , ja dat de eerfte geheel niet
beftond, en zich niet dan uit het duurzaam bezit van uitgebreide landgoederen langzaam ontwikkelde. Zie Landsagen
Ier Friefen, enz.
Onze andere aanmerking is zelfs gering, indien iets, de
eere van tenen mensch , van ecue vorfrelijke perfonaadje br^refFendc, gering kan zijn, Bijaldien, namelijk, de gedachte,
dat Jacoba van Beijeren geene kannetjes gemaakt, maar gele -

digd, en daarna in de gracht geworpen zou hebben, geheel
of ten deele fteune op de waarheid, (inisfchien nog niet eens
waarheid) dat zij deze kunst nooit geleerd had, dan moeten
wij dien grond al te zwak keuren. Immers , hoe vele voor
zijn er van vorften, die allerlei, ook de vreemdfre-beldn
handwerken, uit liefhebberij, beoefenden! Deze werkte in
koper en ijzer; die fchildert , naar men zegt, op porfelein,
en maakt zegellak; een ander vond zelfs vermaalt in varkens
te kelen en worften te ftoppen : en zoo men hiertegen aanvoert , dat dit dan toch met Jacoba's levendigen en ftouten
aard zou ftrijden, zoo beroep ik mij op Karel V, die, na
het woeligst leven, zich bezig hield met uurwerken te maB5
ken,
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ken , waartoe zeker het taaifte geduld werd vereischt. Zon
de gravin, gedwongen ftil te zitten , en den geest vol bedroevende gedachten, dan geene afleiding in dergelijk eene
bezigheid hebben kunnen zoeken?
De derde betreft eigenlijk den ftijl. De heer V A N K A Mir E N heeft denzelven Ins en ongedwongen, Dan , bij te veel
'aast , kan dit ligt in Gene fout ontaarden. Dit heeft u elligt
plaats op bl. 401 , waar wij althans , zijne denkwijze ovi r
Oldenbarneveld nog niet kennende, meenden geboekftaafd te
zien , dat er (naderhand) redenen genoeg waren , om te denken, dat die grijze ftaatsman en zijn aanhang prins Maurits,
bij Nieuwpoort, opzettelijk ter flagtbank hadden gevoerd.
liet ftaat er niet , dat is zoo ; maar de fchijn nam ons , voor
een oogenblik , dermate in , dat wij het boek , met eerre foort
van verontwaardiging , ter zijde legden.
Ziedaar eenige bedenkingen ! Wij zullen er niet meer bij
afleiding des woords graaf, van gauw, grijs ,-voegn.D
komt ons zeer aannemelijk voor; gelijk ook Ilii'zncrich, rijk
in hoenders , ons beter , dan Ilaynrich , boscitrijk , tot ftanlwoord van Hendrik , behaagt.

Reizen in de Binnendeelen van Brazilië , vooral in deszelfs
goud- en diamajrtrijke f weken, op gezag van den Prins Regent van Portugal, benevens eene Reis naar Rio de la Plata, en Bene Schets der Omwenteling van Buenos - /lyres.
Door J o 11 N M A W E. Uit het Engelsc 71. i1!et Platen. li
Dee/en. Te Haarlem, bij F. 13ohn. 1817— I 819. In gr.
8vo. Te zamen iLVI, 718 BI. f 7- 10.:
, omtrent deze , te lang , onverdiend ,
Het zij ons vergund kort
te zijn ; daar zij ongetwijfeld reeds

teruggezette , Reize ,
in aller handen is , althans behoort te zijn. liet zij ons tevens vergund , dezelve tc beoordeelcn met de woorden van
den floogduttfchen Vertaler, den allezins bevoegden E. A. W.
V 0 N Z I M M E R 11 A N N , aan wiens uitfpraak wij ten volle ons
zegel hechten. „Niet ligt vindt de Aardrijkskundige elders belangrijker narigten, dan hier bij den Engelschinan M A W E. Immers, juist dat groote, aan voortbrengfels zoo rijke land , Brazilië,
beftond naauwelijks voor de Aardrijkskunde: aan gene zijde der
kust-
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kustbergen was het zelfs voor de meeste Portugezen een onbekend land. En terwijl wij van Westindië van Hindostan , ja
zelfs van Achter - Indië, eene geheele reeks van befchrijvingen hebben, moest de Aardrijkskenner zoowel als de Natuur
zich op zijn best met het gezigt op de eerfte berg--befchrijv
keten van het beloofde land der Nieuwe Wereld vergenoegen.
Maar door het voor ons liggende werk is niet alleen deze
onbekendheid weggenomen, maar zelfs de tweede, diep landwaarts in liggende dlpen-reeks heeft de Schrijver beklommen,
ons de daarvan afvloeijende ftroomen befchreven, en tevens
den aard der gebergten en gewigtigfte fchatten voor de Delf
aldaar te vinden , benevens derzelver waarde voor-,ftokunde
den Staat , blootgelegd. Dan, hoe veel dit alles zij , zoo
blijft het echter Hechts een gedeelte, en ik durf zeggen, het
minfte gedeelte van de waarde dezes werks. De verbazende
Provincie of het Kapiteinfchap Alatto-Crosfo, van vele duizend
vierkante Inijlen, geheel in den achtergrond des vasten lands
gelegen, moest, volgens liet zoo even gemelde, nog minder
bekend zijn. En hier vertoont ons nu de Schrijver inderdaad een geheel nieuw land, en heeft tevens eene der aan
gapingen in onze kennis der Aarde vervuld. Im--zienljkft
mers, op dit ruime bergvlak ontfpringen Bene menigte ftroomen , gedeeltelijk tot de grootfte der Nieuwe Wereld behoorende , welke of , zoo als de Madeira , de Xinga , de draguay,,
tie Tocantin , noordwaarts vloeijen , en de grootfte takken des
geweldigen „fmazonenflrooins, den koning der vloeden des
Aardrijks, uitmaken, of zuidwaarts ne@rdalen, gelijk de Paraguay, de Cujava, de Taguari , en voor het meerendeel den
Rio de la Plata vormen. Matto-Crosfo is dus als 't ware de
voedfter der beide reuzenftroomen van Zuidamerika, de Amazone en de Plata. Dit groote bergvlak , waartoe vooral Parefi s behoort, is hier naauwkeurig befchreven." — In XX Hoofd(rukken, met vier Aanhangfcls , is het werk verdeeld , en met
weluitgevoerde Plaatjes vereerd. Nieuwheid cn belangrijk
kenmerken hetzelve ; en geen liefhebber van Land- en-heid
Volkenkennis mag deze Reisbefclirijving ontberen.

Al-
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Algemeen Woordenboek van Kunflen en kgetenfchappen , voor
den befchaafden fland , en ten behoeve d's gezelligen levens, onder medewerking van een aantal vaderlandfche Celeerden bijeenverzameld door G. N t E U W E N H UI S. Ijle
Deel. d—B. Te Zutphen, bij II. C. A. Thieme. 182o. In
gr. 8vo. 523 131. Bij Inteekening f 5-6-:
i^ iet zonder vooroordeel namen wij dit werk in handen. Het
Duitfcire Conver fations-Lexicon toch, waarvan wij Bene bloote vertaling verwachtten, is niet alleen geheelennl naar den
fmnak van het Duit/die Publiek ingerigt , die nog a1 van onzen volksfmaak verfchilt , maar ook op verfcheidene plaatfen
zeer oppervlakkig , en doet , gelijk onze naburen in het algemeen , zeer weinig regt aan de verdienften van beroemde Nederlanders, althans van dezulken, die niet enkel in 't Latijn
gefclreven

hebben. Doch

reeds

bij

eene vlugtige

inzage

van

het voor ons liggende werk befpeurden wij , dat die gebreken
grootendeels verbeterd waren , en dat het werk meest overal ,
waar het noodig fcheen, vermeerderd, verbeterd of omgewerkt was. Dit verheugt ons , en toont, dat de Uitgever
zijne talrijke Inteekenaars geenszins met eene ranuwe , onbekookte vertaling heeft willen te vreden (tellen , maar aan
waarlijk kundige mannen de taak heeft opgedragen , om dit
Woordenboek (hetwelk eigenlijk geene geleerde Enfyclopedie,
maar een Handwoordenboek der noodzakelijkfte kundighedon
voor den befchaafden (tand en de gezellige verkeering moet
zijn) voor Nederlanders gefchikt te maken, liet moet, vol
opgegeven Plan , algemeene kundigheden in dc vak--gensht
ken der Gefchiedenis , Aardrijl{sbefchrijving , Natuurkunde en
Natuurlijke Historie , fraaije Letteren en Kunften in zich bevatten. De Redactie erkent in de Voorrede zelve , dat het
haar moeijelijk geweest is , hier de grenslijn tusfchen algemeeve befchaafde en eigenlijk geleerde kundigheden te trekken:
het komt ons echter voor, dat zij daarin tamelijk wèl ge1laagd is. Doch men moet confequent zijn, en zich b. v.,
wat de Gefchiedenis van afgelegene Volken betreft , ten regel
ftellen, om ook dáár de beroemde mannen, hetzij al of niet,
te vermelden; maar niet gedeeltelijk, zoo als hier gefchied is

niet de Groote Mogols, ouder welke e Y & AR wel , maar de
niet
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Met minder vermaarde A U R E N G -L E B niet vermeld is. Dan,
snisfchien zullen wij laatstgetneldcn op de 0, als o RANG2 E B, ontmoeten.
Natuurlijk is zulk een werk voor geene vermelding des
inhouds , of uittrekfel , vatbaar. Wij zullen dus flechts de
vaderlandfche Geleerden noemen , die wij daarin aangetroffen
hebben, als zoo vele nieuwe , of althans verbeterde en ver
Artikelen , die het boven het Duit/the Converfa--merd
tions - Lexicon vooruit heeft. Wij vinden hier dus rE N E
HIERONYMUS VAN ALPHEN, (wiens verdicnften, als
IVederduitscl: Dichter, zoowel verheven Lierzanger als Kinderdichter, te flaauw vermeld worden; H U I z 1 N G A B A KK E R , daarentegen , wat al te Weidsgh een onzer beste lyeder/and/the Dichters genoemd) , de Schilder B A K K E R,
MEEUWS DHZ. BAKKER,BALTHAZAR REKKER, ELI
REKKER, Wed. WOLFF, BELLAMY, BERK--ZABETH

de Tooneelfpeler BINGLEY,
(kort en doodoppervlakkig; terwijl GIJ SC E R T B 0 N N E T meer dan vijfmaal zooveel plaats inneemt.
Zulk Gene onevenredigheid , zekerlijk het gevolg van de
meerdere of mindere beknoptheid der medewerkers , is hinderlijk , en moest door de Redactie in de volgende Doelen
worden weggenomen) B O N TE K O E, (Geneesheer) L A %JBERT BOS, BERNARDUS en JERONIIIO DE BOSCH,
HERMAN BOSSCHA, BROEKHUIZEN, de Schilders
BREUGEL, BLOEMAERT, BRONKHORST en BROUW ER, B R U GM ANS (Vader en Zoon ; het Artikel van den
laatften is uitftekend bewerkt) , de B U R MA NS (kort). Bovendien zijn er nog, betrekkelijk ons land , de Artikelen 4/-

HEY (LE FRANCQ VAN),
B O E R Ii A V E,

blasferwaard , Alkmaar, Amersfoort, Iinf erdam , Brugge,
enz. Ook omtrent den bloemenhandel in Holland wordt een

zeer naauwkeurig Artikel geleverd. Bij de daar opgegevene
werkjes kan nog een van den Marquis D E S T. S 1 M ON worden gevoegd , in gr. 4to. , over de Hiacinten. In de meeste
Artikelen, die wij doorgeloopen hebben, vonden wij, zoo
ver onze kunde ftrekt , doorgaans juistheid met klaarheid vereenigd, zbó echter niet, of er zijn nog vele mistlagen, die
wij liefst alleen aan het Hoogdultfche werk (hetwelk wij met dit
niet hebben kunnen vergelijken) willen toefchrijven. B. v. in het
reeds boven aangeftipte A K B A R ftaat : „ De grootfte Vorst ,
„ waarop niet alleen Indië, maar geheel Afrika, in de jong„ fte
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„ fte Eeuwen , mag roemen." Doch dit zal wel eene druk.
fout zijn voor Azië. Bij Aken ftaat, dat die Stad bij den
Vrede van Parijs aan Pruisfen is teruggegeven. Doch Pruisfen heeft die Stad nooit bezeten, gelijk uit het Artikel zelve blijkt , daar zij voorheen eene ,vrije) Rijksftad was. De
Vrede te Aken van 1748 wordt wel vermeld, doch niet die
van 1668 , zoo vvreerend voor onzen Staat , die daarbij , onder den grooten JAN DE wITT, het eerst aan LODEWIJK
XIV paal en perk ftelde. De Wijsgeer A N A C H A R s I s komt
voor onder den naam van den jongen, hetwelk juist de bijvoeging was , die B AR T 1-JE L EM Y aan zijnen verdichten A N AC H A R S I S gaf, om hein van dien ouderen Scytl: te onder.
fcheiden. Bij A T T I L A ftaat: Zijne vijanden behandeldes,
hem zeer oninenfchelijk. Hier ftaat , zekerlijk bij abuis , de
vierde voor den eerften naamval : Hij behandelde , enz. want
Sicur A T T I L A gaf niemand gelegenheid , om heng onmenfchelijk te behandelen. Bij 4ttffralië worden llechts de weste
eilanden volledig opgegeven; van de oostelijke ontbre--lijke
ken de Zeevaarders-, de Fidji-, de lage of gevaarlijke, de
Marquefas- of fkashingtons - eilanden, en liet Paasch - eiland.
Banianen worden genoemd: Eene zekere gezindheid onder de
Indianen, die aan de zielsverhuizing gelooven. Alle Indianen
gelooven aan de zielsverhuizing; de Banianen maken gedeeltelijk de derde hoofd - kaste uit, die der Vyafy,, welke voorgeeft uit B R Abt A'S buik te zijn voortgekomen, en zich daarom hoofdzakelijk op de voeding van het Staatsligchaam toelegt, en is zoo min eene fekte, als onze koopmansftand. De
Barden noemt men godsdienftige perfonen onder de ogide
Duitfche Volken, (dit is nog niet bewezen) inzonderheid onder de Galliërs. De Galliërs, of Kelten , verfchilden zeer wezenlijk in afkomst en taal van de Duitfchers. „ Wat de -Bar„ den bij de Celten waren, zijn de Skelders bij de Got/zen
geweest." Lees Skalden , en, in plaats van Cot/zen
Noord/die Volken. Batavia zou vóór 40 jaren 16o,000 inwoners gehad hebben , en er thans nog Hechts 47,000 hebben. Aan het eerfte twijfelen wij zeer; het tweede is uit
de verhuizing van de ongezonde kust naar de gezonde binnenlanden (of naburige bergen) te verklaren. Het Artikel
Bevolking geeft, onzes inziens , die der Aarde wat te laag op ;
in de eerfte opgave is zekerlijk Azië, en in de tweede Afrika
(waarfchijnlijk ook Amerika) te gering gefchat. Men kan
Cl.
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eigenlijk die beide werelddoelen geheel niet begrooten , daar
de binnenlanden van het eene nog geheel niet, die van het
andere niet genoegzaam , bekend zijn. Onder de voornaam
boekerijen wordt het aantal gedrukte boeken en hand--fte
fchriften , in elke derzelve , opgegeven, behalve in ons Vaderland, waarvan men, dunkt ons, toch wel Bene opgave
zou hebben kunnen hekomen. Of is dit zoo niet ? en ftaau
wij daarin bij andere Volken ten achter 7 Het Artikel Bramfnen is zeer kort (naar evenredigheid van andere , minder
belangrijke.) B R UT U s, (nM A R cv s) de vriend van c I CEB. o en c A T o, wordt in een paar regels te hard beoordeeld,
door hein verrader en moorder te noemen. Hij dwaalde ongetwijfeld, en zwaar; maar flechts met zijn verftand, niet
met zijn hart. Anders zou hij A N T O N I U S niet gefpaard
hebben, om toch geen droppel onnoodig bloed te vergieten.
Bij het woord Bijen fpreekt men nog van gefachtlooze werk
daar het toch bewezen is , dat de werkbijen eigenlijk-bijen,
van het mannelijke geQacht zijn, doch met niet ontwikkelde
teeldeelen. — Doch het ftaat ons tegen, fouten op te zoeken ; en het is reeds een geluk, dat de fouten, in zulk een
werk , gelijk in andere Cornpilatidn, niet in grooten getale op
elke bladzijde te vinden zijn. In verfcheidene wijsgeerige
Artikelen , b. v. Bijgeloof, Bovennatuurkunde ,Ina1Yfis enz.,
lebben wij den kundigen hoofd-Redacteur, den heer N I E Uw E N II U I s, meeeen te herkennen. Het werk kiest Beene partij , noch in het godsdienftige , noch in liet ftaatkundige : een model van onzijdigc opgave der gevoelens is, ten
aanzien van liet eerfte , het Artikel Bezetenen.
Zonder nu in de beantwoording der vraag te willen treden
of een werk van dezen aard voor folide Geleerdheid en Letterkunde al of niet wezenlijk voordeelig zij , (waaromtrent
het gezegde van D' A L E M B E R T, in de Voorrede aangehanid , niets afdoet , als die zelf aan de Encyclopedie fchreef,
en dus Regter was in zijne eigene zaak) zoo ftaat ons hier
flechts te beoordeelen, of, daar er nu eenhaal zulk eene menigte dier gefchriften beftaat, het voor ons liggende tot dee
betere , dan tot de Hechte behoore. En dan aarzelen wij niet,
naar ons inzien, het ruimfchoots tot de cerfte te tellen. De
breede lijst van Inteekenaren, voor hetzelve geplaatst, bewijst, dat men in ons land nog niet opziet tegen werken van
zekere uitgebreidheid, gelijk dit zekerlijk worden zal. Des te
meer
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meer fpijt het ons, dat ccne andere onderneming van langex
adem , de vertaling van een nog veel meer klasfrck boek , naar'
evenredigheid zoo weinig opgang maakt. Wij bedoelen het
uitmuntende werk van G 1 B B 0 N, liet Verval en den Ondergang des Ronie nfc/ien Rijks, een der eerf[e gefehicdkundige
voortbrengfelen van alle Eeuwen , waarvan de twee eerftc
Deden zoo meesterlijk door den heer M L S s C 11 A E R Tin
onze [aal zijn overgebragt, doch waarvan de inteekenlijst
voor het vervolg zoo gering is , dat de onderneming, bij ge
aanmoediging, misfchien zal moeten geftaakt wor--brekvan
getal
der prullen , die vertaald , gedrukt en gekocht
d en . Het
worden, is legio; en tegen zulk een nuttig, leerzaam, en
door de beloofde Noten van den heer NI E s s C H A E R T tegen
fommige begrippen van G I B B ON nog dubbel belangrijk
werk ziet men op? Dit doet onzer Natie gecne eer aan. De
Lezer verfehoone deze uitweiding. Zij is niet geheelenal
vreemd aan ons onderwerp , noch aan de voorheen opgeworl
pene vraag : want , zoo c I B B 0 N, door gebrek aan deelneming, onvertaald moet blijven, is zulks een fterk bewijs
voor de mindere foliditeit van onzen leeftijd in w^tenfchappeli)ken fmaak, aan welke de menigvuldige Woordenboeken
en Compilatiën waardoor men llechts van de oppervlakte
fchept, en van het indringen in de wetenfchap wordt afgetrokken — wel niet volkomen onfchuldig zijn zullen.
Druk en letter van liet Woordenboek zijn fraai, en het is

van

eersen goed

gegraveerden

Titel voorzien,

Lotgevallen en vroegere Zeereizen van J A C 0 B H A A F N E R f
volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C. M.
x A A F N E R. Met Platen. Te Amflerdam , bij J. van der
Hey. i82o. In gr. 8^vo. f 4- 8-:

V

l ij ontvangen hier weder een weck van den bekenden Reiziger H A A F N ER , wiens bij uitftek onderhoudende reisver-

halen zelfs in vreemde talen zijn overgebragt. Het goede
vertier derzelve zal den Zoon des (thans overledenen, mans
bewogen hebben, om den zeldzamen levensloop van zijn' Vader, die tot nu toe, door de Reis van Madras naar Ceylon,
de Reize te ,'eet door het Eiland Ceylon, en Reize in eleneit
FR-
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Palanquin (a Deelen) , flechtS ftukswijze was bekehd gewor-

den, te voltooijen, door vooreerst deze vroegere lotgeval-'
len, daarna het tusfchenbeiden vallende verblijf in Bengalen t
Waarin de man een aanzienlijk vermogen verkreeg f . en
eindelijk de zeereizen en ontmoetingen tot de terugkomst
in Europa, liet licht te doen zien; zoodat de lotgevallen
van dezen Reiziger nier minder dan zeven Deelen zullen ben aan.
De Uitgever protesteert, in zijne Voorrede , vrij fcherp
tegen het ongeloof, dat door fommige baardelooze knapentegen de waarheid der e!ders geboekte gebeurtenisfen gekoesterd, en onbewimpeld aan den dag wordt gelegd. Wij moeten bekennen , menigeen met een' zeer welvoorzienen , ja
wel eens grijzen baard voor dat zelfde ongeloof, ten minfre
omtrent zekere punten des verhaals — met name tie voetreize door Ceylon — te hebben hooien uitkomen. En zoo die
reize , benevens de anderen , eene menigte wonderbare zaken,
doodsgevaren, en bijna miraculeuze reddingen bevatte, —
men denke slechts eens aan de (lang in Ceylon , en het onderaardfche hol , waaruit de Schrijver ontkwam — zoo wordo
de fom dier wonderen door dit verhaal niet weinig vermeerderd. Wij achten ons echter geenszins bevoegd , iets van
hetgene hier voorkomt voor onucaar te verklaren , niet uit
vrees dat men ons den baard zal betwisten , maar omdat de
grenslijn van het mogelijke cn onmogelijke ,'r geen de mensch
kan ondervinden en doorftaan , onzes inziens , niet wet te bepalen is , en omdat wij den Heer H A F N E R (dit was zijn
regie naam ; dien van H A A F NE R nam hij Hechts aan, om
niet met een' ander' verwisfeld te worden) op geene ftrijdigheict
met de gewoonten , zeden en natuurlijke gefteldheid dier landei:
(welke hij zekerlijk door en door moest kennen) betrapt
hebben. — Doch onze Lezers zullen zekerlijk een kort ver
dit werk verwachten. Wij zullen echter eene der-flagvn
grootfee verdienften van hetzelve -- het fpannen en bezig
houden eener nieuwsgierigheid en angftige verwachting naar
de uitkomst — geenszins nutteloos maken door een uitvoerig
uittrekfel. Slechts het voorname beloop zullen wij in enkele
trekken fchetfen , opdat de Lezer vooraf beoordeele , of hij
hier ook Corns, Aus meinena Leben, Jf'ahnccit and Dichtung
vindt, gelijk G u T H a , dan wel her zuivere, onopgefmukte
verhaal van waarfchijnlijke lotgevallen.
IOL UESCH. 1821. NO. I.
C
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De Vader van n A A F NE R was tot monnik beftemd , doch
had in dit leven geen' zin , maar ontfnapte , werd te Halle
Lutersch , trouwde daar met Bene koopmansdochter , zette zich
als Geneesheer reder te Embden , decd tusfchenbeiden eene reis
ais Scheepsdokter naar China, doch kwam , zoo 't fchijnt , niet
rijker terug, zoodat hij van Enrbdrn naar lin,-lerdam ging
verhuizen; de praktijk ging daar eerst vrij voorfpoedig , doch
verminderde naderhand, omdat de man J7rce TId:'h;l; i as (de
Zoon zegt zelf, in eene noot, dat dit toch anders het zwak
der Hollanders nog al niet is) ; zoodat de oude lieer weder
naar de Oost ging, en zijnen toen elfjarigen Zoon medenam.
Doch onderweg ftierf hij : de Zoon was zonder geld, hetwelk men hem ontftal) zonder vrienden of nagen, te midden
van ruwe fchepelingen , (dit tooneel van den dood des Vaders wordt treffend gefchilderd) en werd nu , daar men juist
op dit oogenblik aan de Kaap kwam, door den menschlievenden Equipagiemeester R Ij S w Ij K aangenomen. Icier bleef
hij eenigen tijd , alsmede bij den Boekhouder S C ai E L LE R',
doelt ging eerlang zijn geluk te Bata,' ia beproeven. Ilier,
echter, zag hij de Vrouw van den Vice- Commandeur, aan
wiep hij aanbevolen was , in Gene niet dubbelzinnige houding
met harcq muzijkmeester. Natuurlijk hoest hij nu , onder
een of ander voorwendfel , van de hand gezonden worden.
Hij kwam , na een' vreesfelijken ftorm , die met treilende waarbeid gefcbilderd wordt , weder aan de Kaap, waar hij tweemaal in doodsgevaar wat , eens door een' leeuw, en andermaal door een' rozenden naaf. In het laatfre geval vooral
(waarbij men weder des Schrijvers talent van verhalen bewor4deieu moet) was hij , om zoo te fpreken , flechts een
duimbreed van zijnen ondergang. Kort daarna keerde hij
naar het Vaderland terug, vond zijne Moeder in diepe armoede gedompeld, en wilde haar met zijne verdiende gage
(als Kajuitjongen) onderfteunen; doch hier had nu een onverklaarbaar geval plaats. Een fatfoenlijk IIeer (11 1 L K E S
was zijn naam, en dit moet ons de echtheid van het geval
waarborgen) ftaat op zijn' ftoep, ziet den fcheepsjongen
met een' zak geld, lokt hem in zijn huis, en neemt hem,
onder fraaije beloften, het geld af, om het — ten nutte van
den jongeling te befteden. En was deze man nu een bedrieger? Geheel niet; hij had het beste met den jongen voor:
doch , hoewel deszelfs Moeder geen genoegen in die fchik.
king
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king nam, wilde hij echter niet loslaten, maar, ter fpijt
der wettige eigenaarfter,, het geld ten behoeve van H A A FN E R beleggen, die liever naar den vreemdeling, dan naar
zijne Moeder hoorde. Vreemd is dit geheele geval, wij
moeten het bekennen, en zelfs in dit boek, zoo rijk aan
avonturen, een der zouderlingfte. Hoe het zij , H I L K E S
befteedt den jongeling hij een' Schilder, waar hij goede vorderingen maakte ; doch een twist met een' medeleerling breekt
die loopbaan en de liefde van eene Kosters - dochter voor
hem af; (hij had eerst een Hottentoisch meisje bemind.)
Thans ging hij weder naar zee ; maar nu ook fchenen alle
mogelijke rampen tegen hem zamengezworen. Tusfchen Europa en de Kaap kwam er brand in het fchip (doch werd
fpoedig gebluscht) ; tusfchen de Kaap en Batavia ware het
fchip, door de flaperigheid van een' Zeeificier, bijna om
(Belangrijk is hier weder de befchrijving van den-geflan.
fpoedigen overgang uit het fraaifte tot liet akeligfte weer.)
Te Batavia bekwam de Schrijver de rotkoorts, doch herftelde, ging naar Bengalen met een nog ziekelijk ligchaam,
leed , bij gedurige wederinftortingen , fchipbreuk bij den
mond van den Ganges , en werd , fl2chts met de kleederen ,
die hij aan had, gered , naar het hospiz aal gebragt , een hol
der finarten des doods , volgens de befcihrijving van H A A FN E R , waarin zich alles v ereenigt , om het doel der inrigting — herftelling der lijders -. tegen te werken. Vreesfelijk
moet de ellende zijn, die men hier doorftaat, en verregaande
de onbarmhartigheid der nangeftelden. Eens werd de Schrij.
ver er voor dood aangezien , en was reeds half in een' lap
zeildoek genaaid , toen hij , door een onverwacht geluk,
eenen zucht (laakte , op het oogenhlik , dat men hein levend
ging begraven ! Kort daarna meende een vijand, die naast hem
in eene krib lag , hem van achter te doorfteken
weder door een onverwacht geluk , werd tegengehouden. Het
hospitaal zelve was zoo akelig, dat 11 A A F N E R liever het
ellendige fcheepsleven met een ziekelijk ligchaam doorftond ,
en daartoe de eerfte de beste gelegenheid waarnam ; doch
zelfs deze jammerlijke verademing was hem niet befchoren:
hij bekwam den persloop, en moest weder naar het hospitaal. Dan ook nu loerde hij op gelegenheid tot verlosfing , en
ging eindelijk fcheep naar Nagapatnam , onder Kapitein K OF, L.
$ 1 E R , eenen duivel in menfchengedaaute , die op den
overC2
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overtbgt niet minder dan vier moorden aan zijn fcheepsvolk
beging , waarva n H A A F NE R (die mede fchier dagelijks
door de fchandelijkfte mishandelingen gezjisterd was) een
verhaal opflelde , hetwelk echter geene andere uitwerking had,
(daar het moufter zich door geld wist te redden , en naderhand ook ongeftraft in eene Holland/die ftad heeft gewoond)
dan dat onze Schrijver, wiens fchrift en ftijl men goedkeur
als jongfte Klerk op het Negotie-kantoor te Nagapatmmn-de,
geplaatst werd. — hier eindigt dit verhaal , waarvan in de
Reine van ilia?was naar Ceylon de draad weder opgevat wordt.
Bij gelegenheid van 's mans verblijf te Batavia, geeft hij
dan ook eene befchrijving dier ftad, en een overzigt van alle de Nederlandfche Oostindifche bezittingen. Hij trekt bij
die gelegenheid , gelijk doorgaans , zeer tegen de in Indië
gevestigde Europeanen te velde, welke hij beulen van drie
vierde gedeelten der bekende wereld noemt , (dat is toch wat
fterk !) en waarvan hij ftalen van wreedheid verhaalt , die
het haar doen te berge rijzen. Vooral merkt hij op , (gelijk
ook reeds meermalen door anderen gedaan is) dat de trouwen
in India in onmenfchelijkheid uitfteken. I Iet komt ons voor ,
dat dit verfchijnfel (gelijk te Rome onder de vroegere Keizers , en
in de Fran/che Omwenteling) daaraan moet toegefchreven worden , dat deze Vrouwen , zoodra zij de zedigheid , de fchaamte en ondergefchiktheid (welke haar moeten kenfchetfen)
eenmaal uitgefchud hebben, en daarbij verftoken zijn van
opvoeding en godsdienftige beginfelen zoodra zij , als onbepaalde Meesteresfen van flavinnen of Echtgenooten, (immers
veelal zijn zij het, die den aankomenden gelukzoeker haar
vermogen aanbrengen, en hein daarvoor beheerfchen) den
teugel afwerpen, die haar vooral moet binden, ••- zij dan
halfslachtige wezens , monfters worden , die de kracht van
ziel niet hebben, om, gelijk de Man, door achting voor
zichzelve , eenig perk te ftellen aan hare hartstogten. Alsdan
wordt die gevoeligheid , die aandoenlijkheid , welke haar anders zoo zeer verfiert en tot het meesterftuk der Schepping
maakt, in woedende drift en ontembare wraakzucht , hare behoefte naar liefde in fchaamteloozen wellust veranderd ; en
zij wordt eene duivelin, gelijk die Mevrouw v. D. B. te
Batavia , die wij wel wenschten , dat H A A F N E R voluit
had genoemd : want, zoo de menfcbelijke regtvaardigheid
zulke gedropten niet op het fchavot kan brengen, moeten
ten
-
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ten minfte hare namen , ten affchrik van anderen, met
den vloek der nakonrelingfchap worden gebrandmerkt.
Ook de Predikanten komen er Plecht af; en wij gelooven
het gaarne, daar men doorgaans niet dan het uitfchot van Kacechizeermeesters en Ziekentroosters naar Indië — ten minfte
plagt te zenden. Wij hopen, dat, in dit en andere opzigten, bij de nieuwe organifatie, Bene grondwettige herftelling
Lat plaats hebben : en , indien het waar zij , dat het vreesfelijke amok - roepen het gevolg is der uiterfte tergingen van
de ongelukkige , tot wanhoop gebragte Javanen ; dat de
Heelmeesters in de Volkplantingen de onkundigfte en ongevoeligfte, gelijk de Oppasfers of 7iekeradrs de heb uchtigfte fcfiepfelen zijn, wier vereenigde behandeling in de hos
veel als het moorddadige klimaat tot de vreesfelij--.picalenzo
ke fterfte in Batavia en op andere Indifche plaatfen bij
alsdan zijn ook de fterkfte maatregelen tot her--dragt,—
ftel niet te hard , en gcene wreede deernis met zulke
onwaardige beambten of verfoeijelijke Meesters moet eene
volledige herfchepping beletten. Wij hopen echter, dat de
vele veranderingen , die , federt den tijd , dat 11 A A F N E It
fchreef, op Java zijn voorgevallen, reeds aanmerkelijke ver
zullen hebben te wege gebragt , en hebben met-betring
genoegen bij R A F F LE S (hoezeer onzen verklaarden vijand ,
wiens gemoed de Vrede niet verzoend heeft) eene blijkbare
deelneming in de Javanen gevonden, welke hun lot, ook
onder het Nederland/die beftuur, zekerlijk zal hebben verzacht.
Dat de ftijl van H A A F N E R wegflepend is , en in belang
aangenaamheid, of levendigheid van fchildering,-rijkhed,
geenen Roman iets toegeeft , is bekend, en hebben wij ook
reeds hier en daar aangetoond. Wij verlangen dus naar de
twee overige werken, die de Uitgever beloofd heeft, liet
voor ons liggende is met het Portret van den Auteur, een
gegraveerden Titel en Vignet , en twee Platen, van des Schrijvers vrijerij met het Hottentotfche meisje, en de ftad St. Dennis op het eiland Bourbon, verfierd.
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Gedichten van

R. H. VAN S 0

a: E R E N.

Antu'erpfc,'ien Blneanach voor 1820.
(Tweede Verflag. Zie No. XVI des vorigen Jaars.)

B

ijna alle onderwerpen zijn uit den tijd onzer verlosfing
uit Franfche slavernij genomen. De toon is incest warm ,
de rolling der verzen gemakkelijk; de vergelijkingen zijn niet
zelden nieuw. Het geheel beviel ons zeer wel , ondanks kleene feilen van al te groote naauwkeurigheid in de vermelding
van namen als anderzins ; men zie b. v. bl. 28. in de Verovering van den Briel. Ook is , in het laatfte couplet van datzelfde gedicht, de uitdrukking: Ontglocijers van dc ziel!
aan de burgerij van den Briel , niet gelukkig.
Dan , deze en dergelijke feilen van eenen Dichter , de lier
nog niet in allen deele meester, zijn niet noemenswaardig hij
al het treffende , dat onder anderen gevonden wordt in den
ïf i'lkomstgroet aan den Kroonprins en de Kroo;tprinfes, bij
derzelver aankomst in de !Vederlanden , beginnende :
Wees welkom , wees welkom , o Prins ! in het land,
Wees welkom , 6 jonge Vorstinne
Gij , monden van ijzer, barst open en brandt!
Gij , feestlampen, flikkert aan gevel en wand !
Gij , vlaggen , ontrolt u, op ítroom en op Brand ,
En wappert van toren en tinne !
Of in den Slag van 4lgiers , waarvan de aanhef is
Klink, lofbazuin ! klink , Nccrlands glorie,
Van pool tot pool , de zeeën rond !
Zingt, harden! Neêrlands zeevictorie ,
In lied'ren, vol van dichtrenvond.
Herboren , maar nog zwak en teeder,,
Vond Neërlands Maagd den drietand weder,
Die haar verlamde hand ontviel ;
Thans gaat e ij weer den zeeulaf fling'ren,
Ter ftraf van trotfche zcebedwing'ren ,
Ter wraak op ieder plunderkiel.
Kan
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Kan 't zijn ! Herleeft ge , of fpeelt ge in droomen,
0 lang verleden glorietijd ?
Hervat ge, 6 Zeeleeuw ! zonder fchromen ,
Verjeugd , uw' ouden worftelftrijd ?
Gaat ge , als voor dezen , 't roofdier firaPfen ,
Dat heel Euroop' thans aan durft blaffen,
En fpotten met zijn zeegezag?
Hoe ! fchiet, na bang en nacht'lijk duister,
Een oraal u toe van d' ouden luister,
Die 't laatlie blonk om ZOUTMANS vlag?
Veel fchoons is er in het gedicht de Nederland/die
re Taal.
Men ontwaart duidelijk , dat het onderwerp den Dichter bui
verwarmd heeft. Ook onderfchrijven wij gaarne-tengm
hetgene hij zegt bl. 68 , 69:
Een volk blijft groot bij eigen zeden,
Bij eigen wet en eigen taal ;
Het bukke een poos voor tegenheden ,
Maar 't heft zich ras in zegepraal.
Een vijand woog dat volk verneêren ,
Zijn fchatten met zijn grond verheeren,
Ja, 't wisfchcn uit der volken lijst ;
Hij waan 't reeds lang van d' aard' verdrongen,
Vergeefs! 't behield het merk der tongen,
Dat nog zijn edleu Raul bewijst.
Maar 't volk, dat, wulpsch en diep bedorven ,
Met eigen taal en zeden fpot ,
Dat volk is ras van d' aard' verftorven,
't Bereidt zich fpoedig 't ijslijkst lot.
De vreemdgn , heet om 't uit te plond'ren ,
Doen 't, listig, eerst hun taal bewond'ren ,
Daarna hun zeden en gebruik ;
En 't kroost van van vroeg're werelddwing'ren,
Breidt zich den ftrik met eigen ving'ren ,
Vleit zich van zelf in 's vangers fuik.
Mijn Vaderland! eens d' eer der aarde
Kan 't zijn! is dit uw treurig beeld?
C4
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Vergat gij dan zoo ver uw waarde,
0 Diepgezonken Leeuwenteelt !
Maar neen! al fleepte , als and're volkeil ,
U de eeuwgeest meê in 's afgronds kolken
Al werd uw erf der vreemden buit;
Al werdt gij 's dwinglands hurelingen ,
Gij wist uw boei weër los te wringen,
jCn bragt uw taal er zuiver uit.
Zoo bergt, bedreigd door duizend dooden,
Na 't end van een verloren flag,
Een krijgsknecht , onder ftruik en zoden,
Al vlugtend , 's lands gewijde vlag.
Ilij zelf valt' 's vijands magt in handen,
Wat nood! — hij blijft in ijz'ren banden
Nog gloeijen door 't gevoel van eer;
De krijgskans keert — zijn boeijen vallen,
Nu brengt hij , onder lofgefchallen ,
Zijn' Vorst 't geborgen vaandel weér.
-

Onder de gemakkelijkste en vloeijendfre gedichten rekenen wij Holland boven al, dat wij gaarne in zijn geheel zouden mededeelen, zoo niet reeds vele aanhalingen onze aan
hadden doen zijn; nu kiezen wij daar--kondigwjlp
uit bt. 77, 78.
Vlak en laag zijn Nec'rland's dreven;
't Water, met liet land in ftrijd,
Schijnt het, in den wintertijd,
Aan verzwelging prijs te geven;
Maar als, rijk in levensfchat,
Phebus zwoele lenteftralen,
Plant en kruid en klaverblad ,
Uit de drasfen bovenhalen;
Maar wanneer het grasrijkst veld
Is bevolkt met tal van koeijen,
Uit wier uivel vloed van geld
Aan den Veeman toe komt vloeijen;
Maar als Flora Haarlems woud ,
Heeft omtuild met oogalen bloemen ,
Ate van d' aard' betaalt met goud,
iI0l-
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Holland als haar kweeker roemen;
1Vlaar als Ceres milde hand,
't Land , gewoekerd uit de baren ,
Heeft met golvend goud beplant,
Zoo ver 's wand'laars oogen ftaren ;
Maar als d' edele ooftgodes ,
Hollands vetgemeste hoven ,
Schoon misleeld van wingerdbes ,
Komt met vruchtb'ren adem ftoven;
Als zij gaarden, vol en zoet,
Waard Hesperie's hof te (ieren,
Hier verguldt , daar blozen doet,
Langs den zoom der landrivieren;
Maar als zoo veel oosterweeld',
Als, bijéén , geen land kan geven,
Holland ! aan uw tooverteelt
Mij te naauwer vast doet kleven;
Dan, fchoon ook met laf gebral,
Trotfche buren op u fmalen ,
In uw hecht omheinde dalen,
In uw godd'lijk wonderdal,
Juich ik: 1-lol/and boven al!
Na de Voderlandfche gedichten vindt men onder de Menge/dichten de Grootheid van den Mensch in vier Zangen bezon
waarvan de eerfte de natuurlijke fchoonheid, de tweede-gen,
de redelijke voortrefelijkheid, de derde de zedelijke waarde,
en de vierde de verhevene bejiemming ten onderwerpe heeft.
Waarlijk , er is veel zinrijks en dichterlijks in alle gezangen.
Bijzonder trof ons al aanftonds in den eerften Zang :
Mensch ! die dieren wilt gebieden,
Maar zelf hun bloeddorst (trekt ter prooi!
Gij zwicht, wen gij wordt aangevallen;
Zoo zwicht ook, in de herdersftallen ,
Voor wolf en beer het weérloos ooi.
U, lamm'ren, dekt Natuur met vachten;
U, rund'ren , kleedt ze in huiden in ;
U, vog'len , fchept zij pluim en fchachten ;
U, visfcben, fchulp en fchub en vin;
Cs
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Gij allen trotst liet ruwfte weder ;
Alleen de mensch, van aanleg teeder,
Wordt door dien geestel ligt geraakt;
Naakt, arm en voor de ellend' geboren ,
Zoo wordt die Vorst der aard' geboren,
Wanneer Natuur haar banden Qaakt.
Of wil men een ftaal uit eenen anderen Zang, b. v. eten
derden:
Niet feller zwelgt , in 't hart der golven,
De haai of krokodil zijn prooi;
Niet dieper zet een bende wolven
De taiiden in het weerloos ooi.
't Afgrijslijkst ras van boschgedrogten ,
Viert minder wreed zijn heetfte togten,
En kent nog in 't verflinden grens;
Zij mogen rooven en vernielen ;
1M'Iaar onderling zijn ras te ontzielen ...
Zoo firijdt , zoo moordt alleen de Mensch !
Meer durven wij hier niet bijvoegen ; anders haalden wij
uit den Tijd, of uit Aarnoud en Adolf van Ge/der, nog
gaarne iets aan. Dan, hetgene wij hebben bijgebragt, is ook
genoeg, om den Dichter V A N S Obi E RE N te doen kennen
als iemand , waarlijk van een' uitgekenden aanleg , die , op
kieschheid en befchaving zich toeleggende, en zijne gedichten onderwerpende aan een bedaard oordeel, met de beste
Dichters zal kunnen wedijveren. De Rotcerdamfche Maat
Verfckeidenheid en Overeenflemming, wordt door-fchapij:
den Dichter, in zijne Voorrede, als de voornaamfte kweek
zijner Zanggodin geroemd. Dit Voorberigt is uiterst-fchol
befcheiden, en draagt blijken van nederigheid, die, welgemeend, ware verdienfen dubbelen glans bijzetten.
Zie daar onze taak volbragt! Nu zal het toch wel allezins
duidelijk zijn, waarom wij twee fehijnbaar elkander vreemde
werken hebben bijeengevoegd.
Wij wenfchen, ten Hotte, dat door het edele Antwerpfche
Genootfchap voor den volgenden jaargang een rijke oogst van
uitnemende gedichten van de Hoofddichters in Zuidelijke en
Noordelijke gewesten worde ingezameld, en zullen dan gaarne
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ne die inzameling van Nederlandfche en broederlijke werk
weder aankondigen. Het Frahsch mogen zij ge--zamheid
rust naar Brusfel zenden. Het heeft ons echter genoegen
gedaan , te zien, dat de Heer L. c. V 1 S S C H E R, aldaar,
zich ook loffelijk heeft onderfcheiden in dezen Antwerpfchen
Almanak, door zijn uitnemend gedicht, de Eendragt, dus
beginnende :
Wie is die fpruit van reine liefde,
Die met zoo fchoone glanfen praalt?
Wie is zij , in wier minlijk wezen
En vreugd en welvaart is te lezen,
En uit wier oog de vrede firaalt ?
Wie is zij die dien zachten luister
Verbindt aan wonderbare kracht?
Een kracht die, boven maat en perken,
Al wat zij wil weer uit te werken,
En list en tegeneland veracht.
't Is de Eendragt —^
Ja, Eendragt, uit liefde en zachtaardigheid geboren, geeft
vreugd en welvaart, kracht en heerlijkheid , en is tegen vreemde
list en geweld best befiand. Werken wij allen , op het voorbeeld
van v A N S o b9 E R E N en anderen, hiertoe mede ; geven wij
iets toe, om veel te winnen , en toonen wij meer en meer,
dat tot broederlijke hulpvaardigheid broederlijke liefde het
best en het zekerst den weg baant.
Kersnacht , Dichtjlukje , door F. C. D E c R E U V E, R. K.
Priester van de Orde der Augustijnen. Te Groningen , bij
E. Mekel. 1819. In gr. 8vo. 31 BI.

M

et befcheidenheid meldt de vervaardiger dezen zijnen eerfreling aan ; en deze befcheidenheid , en het eerwaardig karakter in de maatfchappij , en geheel 's mans goede gezind heid en fremming, (voor zoo veel wij uit deze dichtregels
kunnen oordeelen) vorderen allezins bij den lezer achting en

bcfcheidenheid. Het vers is ftichtelijk, de vinding niet gemeen
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meen of verwerpelijk, en de bedoeling Christelijk, zedelijk,
ailezins uitmuntend. Aan aanleg, om eenmaal iets meer dichterlijks te geven , ontbreekt het den Eerw. D E G R E U V E
niet ; — gemeenzame omgang in een' kring van goede kunst
rienden zou hem , buiten twijfel , voordeelig zijn. Men oor -v
uit deze kleine proef:
-del
Kies, fterveling ! — God liet u vrijheid van geweten.
Waan niet, dat zijn bevel u flaaflijk dwinge of keten';
Neen, de infpraak van uw hart, van God u ingeftort,
Befture uw' wil en pligt , die u dan dierbaar wordt.
En boeit gehoorzaamheid, niet faafsch , maar onbedwongen,
U aan zijn wet; zeg, wordt ze u dan nog opgedrongen?
Neen , kies , en wek u zelf tot onderwerping op. —
Zoo doet een reiziger. 1-Jij ziet den fteilen top
Eens fineeuwbergs, met begeerte en hijgend zielsverlangen
Naar wetenfchap, vervaarlijk voor zich overhangen;
Hij ftijgt , en dankt natuur, dat ze op zijn' 1touten togt,
Ondoenlijk anders , heeft een heimlijk fpoor gewrocht. —
Stijg zoo ten hemel ! God heeft 't middel u gefchonken;
En zonder dat ,
gij waart fteeds dieper neérgezonken ,
Verwijderd van uw doel , geknaagd van zelfverwijt ,
In d'afgroud necrgeplofc , en hoop en hemel kwijt.
Dc onderwijzende Landman met zijne Kinderen, in leerzame
Cefprekken over den Landbouw en de Landhuishoudkunde ;
door J. H A z E U, C z. Met Platen. Te 4mjlerdam , bij
ten Brink en de Vries. 1820. In kl. 8vo. 224 BI.
f I-

,Ivondgefprekken over ver/c illende wetenfchappclijke en ze
onderwerpen. Een Leesboek voor de ,Teugd. Uit-dekunig
het F'ransch vertaald. filet Platen. Te Anrflerdam , bij C.
Schaares. 1819. In kl. 8vo. 226 BI. f I -10-:

Gedichtjes voor de Nederlandfche .Jeugd. In 's Graven lrage ,
bij S, de Visfer. In i 2mo. 93 BI. f : - 12-:
Paul, of de Cevol?en van Vlijt, in zeven Iloofdjiukken , met
acht gekleurde Plaatjes, naar de vinding van G REN IER.
Te Bmjterdarn , bij de Wed. H. Gartman en W. van Vliet.
1819. In kl. 8 vo. 68 Bl. f
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Sprookjes - boek voor Kinderen. Uit de Nalatenfchap van
Moeder de Gans, bijeen verzameld en uitgegeven door de
Gebroeders GRI,rIh7. Naar het floogduitsch. Met Platen.
Te 4inJlerdam, bij de Wed. G. A. Diederichs en Zoon.
1820. In kl. 8vo. YVI, 143 BI. f I - 2 -:

Mlufeum des buitengewoncn en wondervollen, behelzende ware
Gebeurtenisfen uit onzen Leeftijd. Te linflerdam, bij
C. L. Schleijer. 1820. In kl. 8vo. 16o Bi. f I - zo-:
No. i. Offchoon wij gaarne erkennen, dat er veel goeds in
dit werkje gevonden worde, zoo kunnen wij toch niet zeggen, in hetzelve, naar vorm en flijl, groot behagen te vin
Een en ander zijn alles behalve onderhoudend voor-den.
kinderen. De Heer n A z E u, vergeleken met die van een'
C A L Z 1I A N C AM P E en anderen, heeft eene vervelende inanier van vertellen : hem ontbreekt het zoo noodige vereischte, van zich te kunnen verplaatfen in den kinderlijken leef
zijne aardigheden zijn vrij zouteloos. „ Ik heb ook-tijd;en
niet vergeten ," zegt hij zediglijk , „ de Landjeugd , tevens
zedelijk onderwijs te geven." Maar dit is, inderdaad, pover
genoeg; en leeringen, als hier de vader zijnen kinderen inprent , op een gezegde van Hendrik , die er beter achter is
dan papa: „ Daar is Dirk al weer met zijn voordeel op de
lappen." — „ Ja , dat is wel goed ," zegt vader, „ men
moet niet altijd naar zijne lusten te werk gaan , maar ook
zijn belang zoeken." Zulke lesfen , zeggen wij , behooren
althans niet tot de zuiverfte moraal. Maar vader babbelt dik
(naar zoo wat heen, raak of mis. Waarlijk, er behoort-wijls
meer toe, dan men wel denkt, om voor kinderen tefchrijven.
No. 2. Een boekje, dat der jeugd vele, voor ver(iand en
hart nuttige en weldadige, meestal gefchiedkundige kennis bij
een en ander moge ook al eens wat flerk tot-brengt.Il
het wonderbare overhellen, onder een gepast toezigt mogen
wij de lezing gerust aanbevelen.
No. 3. liegt lieve gedichtjes voor kinderen. De namen
van eenen WARN SINCE, eene P. MOE NS en anderen waarborgen zulks reeds a priori; en wij verheugen ons over dit
nieuw gefchenkje voor de kinderbibliotheek, die toch onafgebrokene verfcheidenheid verlangt en behoeft. De uitvoering
is zeer zindelijk.
No. 4.
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No. 4. Van dat wij hein , op het eerfee plaatje, te bed
liggende, tot , op het laatfie , met zijnen lauwerkrans zien
behaagt deze Paul ons zeer; en nog meer bevalt ons het
boekje, dat over hem handelt. Hj is niet alleen een voor
vlijt , maar ook van ouderliefde en braafheid ; zoo--beldvan
ouders opwekken , hunnen lievelingen dezen Paul
de
dat wij
fchenken,
en de kinderen, dat zij hem tot hunnen vriend
te
voorbeeld
kiezen.
en
No. 5. Met verlof van de hooggeleerde Duit/die Uitgevers
en Boekbeoordeelaars, en den zeer geleerden, maar niet zeer
taalkundigen , Nederlandfchen Vertaler tevens , hebben wij in
lang geen zotter boekje met misfelijker prentjes in handen ge
Nieder- Zwehrnfche boerin fpelde hun de meeste-had.Een
en fchoonfte (!) fprookjes op de mouw! Misfchien verfiaan
wij den verhevenen zin van deze wonderfchoone rarigheden
niet ; maar dit weten wij, dat ons de herfenen en de geruste
finap van onze lieve kleinen te zeer ter harte gaan, dan dat
wij beide aan den fchrikwekkenden indruk van zulke fpookachtige prentjes en roodkoufige , blaauwbaardige vertelfeltjes
immer zullen wagen.
ontNo. 6. Vorm en titel van dit Ilukje deden ons , bij de
beflemd
,
lieve
jeugd
de
voor
die
,
vangst, dit werkje onder
er
beftemd,
en
is
daartoe
niet
het
fchijnt
maar
rangfchikken;
ook minder toe gefchikt; althans het laatfle verhaal, „ voor
Meisjes en Vrouwen ," moníleren wij vooral en geheel van de
kinderlectuur uit. Wij lazen dit werkje , over 't algemeen ,
met genoegen, en mogen gaarne zien , dat het voortgezet
worde. -- AM I L C A R en rodganzen, onder vele , willen wij
Hechts drukfeilen noemen.

Sterre- en AVeérkundige Berigten voor het Jaar 1821 , niet
ecne Bcfclirijving en onderfcheidene Afbeeldingen der Zonk
verduistering van 7 Sept. 1820, enz. Door Mr. E. H.
G R E V E. IVde ,Taargang. Te Aznfierdam , bij G. J. A.
Beijerinck. f I - : -:

elinmanak der Ikadewie van Groningen , voor 1821. Door
IXde Jaargang. Te GroninTil. VAN SWIND EREN.
gen, bij J. Oomkens. f : - ii - :
Al-
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Almanak tot Nut en l/ergenoeging, enz. voor 1821. Door
J. A. U I L K E N S, Art. Lib. Mag. Phil. Dr., Hoogleeraar
te Groningen. Te Groningen, bij J. Oomkens. f :- 6-:
A1rnannak, aan Bevalligheid en Deugd gewijd. 1821. Te dm /lerdau , bij 1VI. Westerman. f I - :0-:
Nuttige en aangename Tijdkorter in ledige oogenblikken, of
Almanak voor 1821. Door A. HAZEL H OF F. IXde Jaar
Te Groningen, bij A. Hazelhoft f : - 5 -:
-gan.
Zie hier weder een vijftal Jaarboekjes, alle welke men ons
dringend verzocht heefc , ten fpoedigfte in ons Maandwerk
aan te melden. Maar , wat zullen wij er veel van zeggen?
't Zijn alle oude bekenden , die wij echter met genoegen
wederzien. De oogst is dit jaar niet zeer overvloedig; maar
het gewas daarom niet minder gedijd.
No. I. Deze, voornamelijk Sterrekundige, Berigten zijn
bijzonder juist en uitvoerig omtrent de laatfle groote Zonsverduistering, in betrekking tot de waarnemingen van anderen.
Dezelve is voor geen nader verflag vatbaar. De arbeidzame
G R E V E verdient den dank der beoefenaars en liefhebbers
van dit fchoone vak van ílttdie.
No. 2, verfierd met het welgetroffen Silhouet van Prof.
DRIE S S E N, houdt denzeifden gang en alzoo dezelfde waarde , wel bijzonder voor Groningen , maar toch ook eeuigermate voor de overige Akademiefteden, wie dit voorbeeld ter
navolging opwekke.
No. 3. is van Prof. UIL K E NS. De beste aanbeveling van
den inhoud ! In de onderfcheidene voorfchriften trok onze
opmerking dat, om hollende paarden te bedaren, beftaande
in een fuocr aan eiken ooglap, beide van den kop des paards
door een' ring voortloopende , om met het leizeel vastgehouden te worden; terwijl men, op het oogenblik dat een paard
wil doorgaan , het fnoer aantrekt en alzoo de oogtappen fluit,
wanneer hee beest, niets kunnende zien, terftond zou bedaren. — Bij dat, rakende het brandblusfchen, vreezen wij,
dat de raad, om het flijk der grachten te roeren en het water
voor de fpuiten troebel te maken , of er zelfs gootmodder ,
ftraatvuil enz. bij te voegen , als het vermogen om te blusfchen aanmerkelijk vermeerderende, ligtelijk dezelve zou verftop-
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(toppen , en alsdan de ganfche werking verhinderen. — GIaSwerk, in een' ketel met koud water aan (Ie kook brengende,
en hetzelve daarna weder langzaam latende verkoelen , zal
sliet fpringen, al giet men er ,bij eene koude onder het vriespunt, kokend water in. -• hagel , in eene Pesch met Malaga
verbleven ; een ei , door een hoen gelegd , bij toeval door
rattenkruid vergiftigd , veroorzaakten belde Gene doodelijke
vergiftiging. — — Ziedaar eenige bijzonderheden, welke de
oplettendheid op dit goedkoope Jaarboekje nader mogen vestigen.
No. 4. Zindelijke uitvoering , bevallige plaatjes , keur van
dichtflukjes, Van TOLLENS, LOOTS, WARNSINCK,
WESTERMAN, MESSCIIERT en antiere lievelingen van
Apollo, onderfcheiden dezen Almanak, die zich uitnemend
flaande houdt. Haasje Klaas Dochter is in den rcgten toon
gedicht; b. v.
Zij dook , uit overvrome zucht,
Niet in een bange cel ,
Waar 't weit end hart de wereld ducht;
o Neen, zij wist te wèl,
Dat, wat ons van de menschheid fcheidt,
Ons niet het naast tot God geleidt.
Ook het burleske vond hier, in w A K N S I N C K, VAN
en STORM VAN 'SGRAVESAKD E , geestige vereerders.
No. s. Welmeenend en hartelijk. Veel meer mogen wij er
niet van zeggen. 't Is een boekje, ook om den geringen
prijs, inzonderheid voor den, dus genaamden, gemeenen man
gefchikt. Ëéne aanmerking vergunne ons de vrome Op(Icllcr.
Wij houden niet van meisjes, die van hare ouders met een'
jongen vrijer wegloopen, en dat nog wel met vertrouwen op
den Alivetenden ! Zulke voorbeelden , ter navolging voorgefield, worden ligt toegepast, om moedwillige ongehoorzaam
te wettigen. Alle J o HAN
N N A'S vallen toch geene S A--heid
M U ELS in de armen, zoo als deze hier, die haar ongerept
in die van vader en moeder wederbrengt.
OOSTERWIJK IIRUYN

BOEKBESCHOUWING.
Collectanea , five nptx critici et commentaries in epistolam Juda'. Acccdunt de fonte doctrinae , et dictionis Judx genere et colore, disputationes duw. Auctore
Dl. T. L A lJ R M A N . Groningx , apud W. van Boekeren ISIS . 8vo. form. maj. pp. XVI, 252. f2 - 10-:
.

D

eze kritifchc en ophelderende aanmerkingen waren
door den heer t. A lJ R M A N, ruim zes jaren geleden,
beilelnd tot cene akademifchc proeve te Trarlekcr. Dan
do toenmalige rampvollc tijden en andere bijkomende oor
hierin verhinderd hebbende, begon hij nader -zakenhm
arbeid te hervatten , en besloot-handzije^ovlg
eindelijk , na dikwerf geaarzeld te hebben , liet Pluk af
te werken en uit te geven. Hij betuigt echter , dat vele
dingen , in de jeugd bewerkt en gefchreven , de proef
van een' meer gevorderden leeftijd en van een zeer geoefend oordeel niet kunnen doorftaan. Iiij hoopt, dat,
niet het verloopen der jaren , de jeugdige weelderigheid
minder worden , en het verfland veel befi haven zal. Met
(lat al wilde hij deze jeugdige proeve niet tot den ouderdom verfchuiven , omdat de vrees gedurig vermeerdert ,
en, terwijl men overweegt wanneer men beginnen zal,
liet te laat wordt om te beginnen.
Daar de Schrijver zelf dus , in zijne voorrede , genoegfaam te kennen geeft, dat men welligt , in deze proeve,
het een en ander overtollig, of niet juist genoeg behandeld , zal vinden , kan het hem niet bevreemden , dat wij
nog al vele aanmerkingen zouden te maken hebben , wil
wij alles op de keper befchouwen. Verre zij het,-den
echter, van ons , hem te ftreng te beoordeelen ! Wij zien
en achten in hein een jong merisch, vol van zucht om
kundigheden te verzamelen en met dezelve nut te doen ,
bezield met de begeerte naar grondig onderzoek , en liet
ZOEK, sen. 182I, n0. 2.
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uitnemende geestvermogens begaafd. Zoodanig komt hij
ons voor in dit werk , en wij befchouwen hetzelve als
eene wezenlijke aanwinst voor dc kritiek en dc uitlegkunde van het N. V. Wij willen , derhalve , ons onthou
te fchcrp de Routheid en losheid te berispen-denval
van verscheidene gisfingen om tien tekst te veranderen ,
cn de veelal noodelooze opcenflapeling van geleerde en
ongeleerde aanhalingen. Beide zijn, in ons oog, als jon
doch al te wild en-geuitíjprflsvanchoe,
weelderig grocijendc plant, waaraan hij zelf, die haar
kweekte , zeer veel , gelijk wij vertrouwen , bij liet rijpen zijner jaren en zijns ourdeels , zal vinden , dat te
bcfhoeijen ware geweest.
Zie hier de inrigting van het werk. Eerst komen kritifche aanmerkingen. Dan volgt de uitvoerige verklaring
des briefs. Voorts komen twee afzonderlijke verhandelingen ; de eerre over de bron der leer van den Apostel Ju
Achteraan zijn aanmerkingen op iedere dezer afiiee--das.
lingen , ja zelfs op de kritifche aanmerkingen. 'Mogelijk
zal er nog een deeltje uitkomen, over den echten oor
gelegenheid, en opmerkelijke-fprongdesbi,zl
overeenkomst met den tweeden brief van Perrus. Indien
de kundige L A URM A N dat gedeelte in Gene geleidelijke
orde en niet vermijding van eene lastige omflagtigheid,
zoowel als van aanulootelijke f lirijWouten , uitgeeft , zal
hij in alle opzitten groote eer behalen in liet oog van
bevoegde regters.
De weg der zaligheid naar het beloop (les Bijbels, door
L. E c L t. i N c, Evangeliedienaar der 1lervormrle
Ge -necnte te Leyden. Een Leesboek voor mine tegen
voormalige Leerlingen. Ook voor anderen,-iro.gen
die dc kCnnis der waarheid lieflicbbcn. Iflc Deel. Te
flm/lerdam , b ij C. Covens. 1820. lu gr. avo.
662 131. f 4-4-:

H et ílrekt grootelijks tot bewijs, dat het godsdienfti;on-
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onderwijs onder ons op eenen hoogen prijs Raat, dat een
werk , als het tegenwoordige , en van die uitgebreidheid,
eenen uitgever vindt, en dat deze uitgave, bedriegen wij
ons niet, in gcenen dele een waagftuk is. De leerlingen van den Eerw. E G E L I N G Zijn , en waren, talrijk;
talrijk zijn ook die van andere Leeraren , welke den leiddraad van E G E L I N G, in onderfcheidene gemeenten,
bij hun onderwijs volgen; en bij alle dezen is zeker het
aantal van de zoodanigen , die dit uitgebreide werk, te
hunner voorbereiding tot en herinnering aan de catechifatiën , verlangen te bezitten , veel talrijker nog, dan dat
van de zoodanigcn , die liet kunnen bekostigen. Dit laat
jammert ons , en daarom zouden wij mindere uitge--ftc
breidheid verlangd hebben; en evenwel hopen wij geenszins , dat het tweede deel , naar hetwelk wij grootelijks
verlangen , aanmerkelijk zal worden ingekort, maar wenfchen zeer de ter ontwikkeling voor hetzcve noodige
ruimte. Welligt wordt in der tijd , door Gene verkorte
uitgave , zooveel mogelijk in de behoefte van minvermogende leerlingen voorzien ; welligt ook vereenigen zich
nu reedg fommigen der zoodanigen tot den gemeenfchappeliiken aankoop en het gemeenfchappelijk genot. Maar
wij laten, ten dezen zorgen , wie han, en zeggen liever,
met weinige woorden , den Lezer ons oordeel over het
werk , zoo als het thans voor ons ligt.
Over do inrigting Van het werk behoeven wij niet te
fpreken : 's mans uitmuntend Vraagboekje, tot onderwijs
in de Christelijke Leer , is bekend ; bij hetzelve ftaat het
gefehiedkundige van den Godsdienst op den voorgrond ,
en wordt, als Gods opeenvolgende openbaring aan de
menfchen , refit praktisch behandeld : tot dus ver loopt
ook dit cerfte deel; terwijl de Geloofs- en Zedeleer, gelijk in het Vraagboekje , in het tweede volgen zal. Dit
boekje wordt op den voet gevolgd, zoodat niet alleen de
hoofdftukken en afdeelingen , maar ook de vragen, in een
doorloopend verhaal of betoog , ééne of meer tevens , in
paragraphen , behandeld worden. Het oogmerk is dus
vooral , den leerlingen liet noodig onderwijs te geven ;
Zij
Da
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zij ontvangen hier genoegzame aanwijzing en opheldering,
en daarenboven nog telkens wenken tot verder nadenken; en, na zich door deze handleiding behoorlijk te
hebben voorbereid , kan het niet misfen , of zij zullen
den onderwijzer , op iedere in liet boekje voorkomende
vraag, en ook die, waartoe het boekje aanleiding geeft,
voldoen , en ook zichzelve ten dezen voldoen , daar alles , wat een verilandig Leeraar er verder moge bijvoegen, volkomen zal worden begrepen. De onderwijzer
zal wel doen, deze uitbreiding van het leerboekje in te
zien; al vindt hij dan ook niet veel, dat ham nieuw of
vreemd is , het zal hem echter Remmen tot geleidelijk en
onderhoudend vragen. Ook is liet wel mogelijk, dat er
onderwijzers zijn , wie dit volltrekt hier en daar behoef
opdat een fchrander en ijverig leerling hen niet bo--teis,
ven het hoofd zij. De meeste Leeraars , echter , vinden ,
vertrouwen wij , niets dan herinnering aan het hun bekende ; maar zij vinden evenwel overal r G E I. t N G ,
den oordeelkundigen , fchrandcrcn , geleerden , hartelijk
godvruchtigen, gemoedelijk naauwkcurigcn, eenvoudigen
E G Lr L I N G , wien liet niet maar te doen is , om kennis
en overtuiging, maar tevens gevoel en beoefening in te
prenten door zijn onderwijs, en wiens voornaamfle Ilerkte hier weder blijkt te zijn I3ijbelkcnnis en het fprekeu
"an 13y"bellaal. In het voorberigt betoont zich de waardige man niet geheel over zich zelven te vreden , omdat
het hartelijke hier en daar ontbreken zou ; dan , hoezeer
wij , hetgeen hij te dezen aanzien ter verontfchuldiging
zegt, laten gelden , vonden wij hens , in vergelijking met
andere foortgelijke werken , in dit opzigt , boven beril
ping , en moeten wij , juist uit dit oogpunt , dezen zijnen arbeid bijzonder aanprijzen.
Wij willen icderen onderwijzer, die ook Do. r, GEI. 1 N G'S leiddraad niet volgt , waarfchuwen , dat, daar
Glit leesboek nu in veler handen is , hij zich op menige
vraag bevat houden moet ; en hij , die dit leerbock ge bruikt , mag ook wel bedacht zijn, dat de leerling, die
den Bijbel raadpleegt bij zijne oefening, hier ook nog
wel
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wel aanleiding vinden kan tot eene en andere vraag , die
E G E L I N G niet heeft geopperd, en waarop hij dan toch
het antwoord niet behoort schuldig te blijven; b. v. aan
vonnis over den verleider in het Paradijs , de-gandeht
verzoeking van den Heer in de woestijne , enz. En als
wij ons geroepen gevoelden , om eene proeve te geven,
dat wij, bij al onze goedkeuring, dire wij opregt voor
dit werk betuigen, evenwel hier en daar nog wel iets
anders opvatten of inzien, zouden wij vooral ook het
lijden in Gethfemané niet vergeten. Maar dit beneemt
niets aan de waarde van den uitmuntenden arbeid.
Het aangewezene is echter het éénige doel of de éénige
bruikbaarheid van dit werk niet; het Is tot een doorgaand huis- en leesboek bijzonder gefchikt; en daartoe
prijzen wij het vooral oók aan in die gezinnen, waar er
onder de huisgenooten zijn , die naar den leiddraad
van den Schrijver , of aan denzelven cenigermate gelijk
onderwijs in den Godsdienst ontvangen: want-fortige,
het kan niet misten , of de huisvader , die her daartoe
bezigt, zal aan de zoodanigen eenen wezenlijken dienst
doen , en , terwijl hij zich en de overige huisgenootcn
wezenlijk (licht, gedurig aanleiding vinden , om de opmerkzaamheid der leerlingen op het mondeling onderwijs
des Leeraars te ícherpen , en naar hunne vatbaarheid
voor, en hunne behartiging van, dat onderwijs onder
-zoek
te doen.

Iets over de Verdraagzaamheid , met betrekking tot d4
Protestantfche Kerk.
Uw woord is waarheid. j o ti. XVII.
Te Rotterdam, b ij N. Cornel. 1819. In gr. 8vo.
27 BI. f:-4-:
Of de Schrijver dit Iets verlaat, weten wij niet; dat
wij het niet verftaan , is zeker, en dat het over het geheel — gelijk de volgende volzin : „ deze (voor wien
„ liet verfland het begintel is , waaruit zij Gods getuige„ nis1) 3
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„ nisfen willen uitleggen) opgeblazen in hunne diepe
kennisfen , kunnen niet dan met verachting nederzien
„ op die genen, voor wien het cenc overtuigende waar„ heid is, dat de wijsheid der menfchen dwaasheid bij
„ God is , en die in hun." -- voor onze meeste lezers
t',racadabra is. Ten aanzien van dezen aangehaalden
volzin nu viel ons wel eene, bij eersen zoo diepzinnigen
Schrijver echter wat al te gewaagde , gisfing in , het
punctum namelijk aan het einde weg te doen, en de kapitale letter van het volgende woord in eene gewone te
veranderen ; dan in éénen adem doorlezen : „ en die in
hun nietszijn" (een raar woordje, Lezer!) „ voor
„ hunnen Schepper, den oenigen weg geopend zien , om
„ in het bloed van jezus Christus gezaligd te worden."
Maar geheel het boekje, ook al loopen de volzinnen
zonder bedenking naar des Schrijvers meening af , geeft
aanhoudend aanleiding tot gisfingcn , wat de man toch
eigenlijk hebben wil.
's Mans verlichte of onverlichte denkwijze in liet godsdicnílige is duidelijk. „ Het rnenschdom is voor God
„ Hechts eene blik. Toen God hetzelve als geheel be„ grepen in de lendenen van Adam beschouwde, hing
„ deszelfs geluk of ongeluk ook geheel van dat hoofd
„ af; de ongehoorzaamheid van Adam daalde dus op het
„ geheele menschdom neder, en wij allen worden onder
„ de gedreigde ftraf: „ gij zult dcrr dood flervenn. ," begrepen." Vraagt men nu, of dit zegt is? zoo wijst
ons dc man naar het onfeilbaar woord van God, waar
wij door Paulus loeren , dat de flan van Levi in de lendenen van Abraham gerekend werd aan Melchizedek
tienden gegeven te hebben. I-lij gunne ons evenwel de
vraag, of liet dan ook al niet ceniglijk ten gevolge der
door hem veroordeelde verdraagzaamheid is, dat men,
bij eene ter dood veroordeelde vrouw, het menfchclijk oor
dat het vooraf blijke , dat de misdadige niet zwan--delt,
ger is , opdat het ongeborene kind niet deele in de wel
misdadige moeder? •-- Maar waarlijk-verdin[taf
wij verbazen ons, dat men de leer der onmiddellijke toere-
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rekening van Adams zonde ook al te hulp roept, wanneer tien in deze eeuw tegen de verdraagzaamheid der
Protestanten onderling fchrijven wil. Doch de man doet
ook cenc foort van protest, dat hij het tegen die Christelijke verdraagzaamheid hebben zou, welke er tus[chen
de verfchiilende Geloofsgenootfchappen behoort plaats te
grijpen; en de ver.iraag aamheici, tegen welke hij zich
meent te moeten verzetten, is zoodanig eenc, (dit is de
duidclijk(Ie verklaring, die hij van zijne meening geeft)
die, in tegenoverflellin; van de gehechtheid aan de
gronden van onze Hervormde Protestantfchc leer , ons
nopen zoude , ons van de firengheid van hare beginfe„ len te verwijderen, en alzoo aan cie meer fchijnbare
gematigde gevoelens, door het algemeen aangenomen,
gehoor te -even."
liet boekje begint met de Pranfche omwenteling en
dcrzelvcr vrijheid, gelijkheid, broerlerfc hup , en eindigt
daar ook mede , zoo wij meenee ons willende betoogen,
dat cle l;ociscíicuftige verdraagzaamheid onder Protestanten
onderling een leugengeest is , die zich vermomt , en niet
liet oude : „ God" weet, dat, wanneer gij van den ver
boden boom eet , gij niet zult herven , maar eeuwig-„
„ leven ," ons cigenlilk dezen regel wil infcherpen :
Cod ircc t liet, dat al/c die he/gene in zin woord,
„ ter vcrkrij ing der zaligheid, uitdrukkeljk bevolen
wordt , niet volgen , echter zalig zullen zijn." De
verdraagzaamheid beweert hij , dat men in het godsdienflige overbrengen wil, om ieder ook dáár zijne gewaande
regtcn te doen opl'poren , en een nieuw wetboek daar te
flellen. De voorílandcrs van dezelve zijn , als 't ware,
geheel met liefde tot liet menschdom bezield, en willen
iederen mensch cie baan tot verkrijging van alle voorreg
ten openen; hoewel hij erkent, dat er, toch nog onder
zijn , die deze verdraagzaamheid onder vaste en bepaalde
wetten wenfchen bedwongen te zien. Maar hoe ook ,
's mans echte oude Protestant1e/ze hervormde leer raakt
daarmede, denkt hij, weg: want die verdraagzaamheid
geeft gevoel van voortreffelijkheid van ons verfland;
jchroeft
D4
,
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fchroeft de fpil , waarop 's mans geheele leer draait,
Adam's 'al, los ; dc levendmakende kracht van den
geest Gods , als onmisbaar , valt dan weg , en de leer
der verzoening door Jezus Christus , en het groote doet
van onze verlosfing , dat wij in Hem volgnaakt zijn ,
wordt eindelijk almede vernietigd.
Wij hebben nou van geene verdraagzaamheid gehoord ,
die den fteller van dit boekje of Benig mensch zou dwingen , om zijne innerlijke overtuiging te verkrachten ; en ,
hoe Hecht de man ook redenero en fchrijve , hij heeft er
vrijheid toe. De verdraagzaamheid, die ook wij met geheel ons hart vooraan niet betrekking tot de Protestantfche Hervormde Kerk, heeft met het produkt van zijne
verbeelding niets gemeen ; en , in zoover hij maar niet
openlijk verdoemen, of ons dwingen wil, met hem te
verdoemen , heeft hij voor zich en zijne gevoelens van onze verdraagzaamheid niets te vreezen. Maar niemand late zich bedotten door den armen man ; zijn Iets is inderdaad een niets; en die het boekje gelezen heeft, kan zich
van lagchen voorzeker niet onthouden , als hij dan zich
nog eens den aanhef te binnen brengt : „ De waarheid
„ ontmoet geene grootere hindernis , em met alle hare bc„ minnelijkheid en luister onder de menfchen te vet-/ch j"„ nen, dan in het bedrog, hetwelk in het gebruik der
woorden in de zamenleving is Inge/lopen." — „ Sedert
ruim dertig jaren heeft het woord verdraagzaamheid
als een tooverlvoord alle rangen en klasfen aangevallen ," zegt hij. Wat wonder dan , dat hij er ook
eens mede fchermutfelen wil! Evenwel -- onze man is
geen toovenaar.
danfpraken en Leerrede bij de lichting van een nieuw
Kerk - gebouw. Door A. N. V A N 1 E L L E C 0 M, Predikant te Prinfenhage. In 's Graven/age, hij de Wed.
J. Allart en Comp. iáao. In gr. Svo. 98 BI. f i = : -:
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rij en het kostershuis , al dadelijk op den titel , — de
opdragt aan den ouden eerwaardigen vader van den Prediker, — het voorberigt , met de betuiging, dat eigenlijk niets met oogmerk voor het lezend publiek was gefield, -- de betuiging vooral ook, dat aanmerkingen,
&:herpe aanmerkingen op dit gefchenk, hetwelk hem zijn
zoon aanbiedt , den vader, den grijsaard , zouden grieven, — in één woord , alles , alles is , naar het fchijnt ,
en wij laten het Zelden , als 't ware een beleefd verzoek
tot gunftige aanmelding; alhoewel wij niet inzien, dat
daartoe zoo veel aanzoek noodig was , noch ook , dat de
inhoud dezer optellen zelve juist bijzonder tot fcherpo
aanmerkingen uitlokken zou.
Geheel dit boekje is een blijvend aandenken voor de
Hervormde gemeente in Prinícnhage , welke , na zoo vele jaren van een eigen kerkgebouw enz. , ten gevolge der
flaatsverandering van 17 9 5, verítoken te zin gebleven,
door den edelmoedigen bijf'and van NeCrlands geliefden
Koning werd herfteld in derzelver dierbaarfle rcgten , en
voor de toekomst met volkomen vertrouwen zich ten
aanzien van dezelve gewaarborgd rekent. Het kan niet
anders , of ieder Protestant in die ftreken , ja in geheel
Nederland, neemt hartelijk deel in do regtmatige vreugde
van dien blijden dag der inwijding van dat nieuwe kerk
voor die gemeente , en zal zich gaarne verceni--gebouw
gen met den wensch van derzelver Leeraren , bij het Ieggen van den eerftcn (leen door zijnen grijzen en eerwaar
vader, dat men uit de voortreffelijke en hartelijke-digen
wijze , op welke hij ruim veertig jaren in de verkondiging des Evangelies werkzaam geweest is , een gevolg
voor het werk , nu door hem verrigt , (het leggen , na
aan dat kerkgebouw) mag-melijk,vandrfb
afleiden , en (lat men alzoo met goeden grond niet flechts
de gelukkige voltooijing van dien bouw, maar ook wezenlijk juut en zegen voor de gemeente van Prinfenhage y
vobrípcllen mogt.
De Aanfpraak van den Leeraar te dier gelegenheid werd
met een 1)ichtflukje, door hem daartoe opzettelijk vervaarD$
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vaardigd, hefloten. De laat(1 e Leerrede in de oude en
-ongefchikte plaats ter godsdienstoefening , in welke men
zich zoo lang had moeten behelpen, volgt nu, en wordt
Toefpraak genoemd, omdat hier de woorden , Jo. XIV:
31: Laat ons van hier gaan, hoe gepast en naïf ook
klinkende , enkel als motto kunnen worden opgenomen,
en geenszins als tekst; iets, waaromtrent zich cie Prediker te regt verontfchuldigt , betuigende, dat zoo iets anders tegen zijne be{ieiidige gewoonte is. De eigenlijke
Leerrede ter inwijding heeft Luc. XIX: 46: Daar is gcfchrevena: min huis is cen Buis des gcbeds. Wij vonden
en de keuze en de behandeling overeenkomtiig het doel ;
verflaanbaar,, nuttig , en fticlhtelijk. Ook de Gebeden zijn
kort, en bevielen ons. De Gezangen zijn mede door den
Leeraar zelven voor deze gelegenheid opzettelijk vervaar
dezelve eenige verontfchuldiging behoef--dig,enzo
den, vinden zij die gereedelijk , daar zich de Dichter ,
ter bevordering van het ftichtelijk gebruik, aan pfalni- en
gezangwijzen gebonden hield.
Geheel dit bundeltje mogen wij gerust als een lief en
hartelijk aandenken aan dien vreugdedag aanmelden, niet
hetwelk de Leeraar voorzeker eer en dank heeft ingelegd.
-

Jo S E P III L. B. D E Q U A R I N, &c. Animadvertones
practica in diverfos morbos. I. Morbi acuti. Editio
Viennenfi auctior emendatior. Curavit pra:fationemque
adjecit J. L. K E S T E L o o T , Med. Chirurg. Art. Obft.
Doct., in Academia Gandavenfi Profesfor medicime prac tica: ordinarius &c. Gandavi typis P. T. de GocfinVerl2aeg te. avo. form. maj. Is ^o. XIX, 286 pp. H.
Morbi chronici. ppY
maakt ons dc verdien
I n de Voorrede tot deze uitgave
wij dezelve verfchuldigd zijn,-ftelijkHogra,wn
in de eerfte plaats bekend met het leven, de letterkundige verdienden en de fchriften van den beroemden Q u qRIN,
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R I N, en vervolgens met liet oogmerk , hetwelk hij, als
Uitgever, met de bezorging eener nieuwe uitgave van
dit werk zich heeft voorgel { eld. In het oog van den
Heer KESTELOOT behoort QUA.RIN, terept, on(Ier die weinigen , wi©r fchriften eene waarde hebben , onafhankelijk van tijden en omfiandigheden , derhalve echt
klasfrek zijn, en niet algemeen genoeg verfpreid kunnen
wezen. De laatfte W ecner uitgave , door den beroemden
Schrijver wel bewerkt, doch eerst na zijnen dood uitgekomen , is zoo vol druJcfouten en misftellinge , dat dezelve doorgaans onverfftaanbaar is. Dit bewoog onzen Landgenoot , met behulp van andere uitgaven , den zin te herflcilen , daarbij tevens de aangehaalde plaatfen uit andere
Schrijvers te vergelijken , en , op die wijze , eenc zooveel mogelijk naauwkcuri;e en volledige uitgave in hct
licht te geven. Het belang zijner leerlingen heeft hem
in zijn beluit bevestigd, en wij gclooven, dat niet alleen zij, maar dat alle kweekclingen der onderfcheidcne
geneeskundige fcholen, in ons vaderland, hein daarvoor
clank verfchuldigd zijn. Want hoewel de noordelijke Akademiën , tot dus verre , den geest des tijds hebben weer(land geboden , en de verderfelijke zucht , om het gebruik der Latijnfchc taal uit alle geleerde inrigtingen te
verbannen , daar nog niet heerscht , heeft echter ook daar,
reeds federt jaren, de mode zich meester gemaakt van de
toehoorders , om al , wat niet fonkelnieuw , «nat niet
Duitsch of Fransch is , met opgetrokken neus aan te dien.
liet is dus inderdaad een loffelijk werk , een' bijna ver
Schrijver. in een nieuw kleed te (teken, en alzoo-getn
de aandacht der tijdgrnooten aan te bevelen. — Deze nieuwe uitgave verdient daarenboven allezins de voorkeur hoven een der vorige, wegens de aanzienlijke vermeerderingen en verbeteringen, door den Schrijver aangebragt,
en waarvan de geleerde Uitgever ons , in zijne Voorre
een kort overzigt geeft. Daaruit blijkt, dat 9 u A--de,
R 1 N altijd een opmerkzaam oog gehad heeft op de vorderingen der kunst, en dat hij, in het midden der ook
te \Veenen plaats gehad hebbende omwentelingen en beroe-
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roeringen , in het vak der Geneeskunst, met flandvastib
heid, den koninklijken weg der ervaring heeft bewandeld. Onder die gewigtige bijvoegfelen , waarvan K E ST E L 0 O T gewaagt, hebben de volgende onze aandacht
getroffen. Q U A R 1 N heeft niets dan nadeelige uitwerkingen gezien van het koud ftortbad in den tvph'.s. Ilet
komt ons echter niet voor, dat, te dien opzigte, zijne
waarnemingen alles afdoen. Hij geeft noch rene bepaalde
omfchrijving der gevallen, waarin dat midde'I waarlijk is
aangewezen, noch eene befchrijving der manier, waarop
hij het heeft zien aanwenden. Lezenswaardiger is, het-

gene hij over liet regt gebruik en het misbruik van de
kina, in deze ziekte, heeft. De longtering heeft hij zien
vermeerderen, n4 het verwaarloozen der aderlatingen in
borstont[Iekingen , door de Brownianen. De zakivatcrzucht heeft hij dikwijls als erfelijk waargenomen; in de
bor.ctba(lcnnaing (^esth,na) heeft hij dikwijls ontsteking der
borstingewanden op Bene te prikkelende geneeswijze zien
volgen. Maar hij keurt ook zeer de gedurige aderlatingen
af, die meestal waterzucht ten gevolge hebben, enz.
Bij het eindigen der geneeskundige íludie , wanneer de
aanf{aande Geneesheer reeds gelegenheid verkrijgt zelf
waar te nemen, zijn vooral zoodanige gefchriften, als
dit van Q U A R I N , zeer aan te prijzen. 1Vijdloopige
verhandelingen , waarin alle de vcrfchillende gevoelens der
Schrijvers over den aard en de geneeswijze eenvr ziekte
zeer geleerd worden voorgeilelel en zeer fpitsvindig overwogen , verliezen haar nut , wanneer men werken moet;
dan behoeft men korte aanwijzingen , welke men terstond
vatten kan en opvolgen. Daarenboven zijn Schrijvers,
welke Hechts ééne ziekte tot een voorwerp hunner befchouww ing maken, meest altijd eenzijdig. Veel nuttiger
zijn dus, voor eerstbeginnenden , waarnemingen over onderfcheidene ziekten. Van dien aard zijn de opmerkingen,
welke ons de beroemde Schrijver van dit werk uit zijne
rijke ervaring mededeelt. Wanneer men zich daarmede
vertrouwd maakt, zal men zijne praktiíche loopbaan met
-

meer gerustheid intreden. Wij wenfchen derhalve dit boek

in
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in de handen van zeer vele onzer eerstbeginnende Kunstbroeders, en hopen , dat de verdienflelijke Uitgever daar
zal worden aangemoedigd, om zijne zorge aan meer-dor
dergelijke , onder ons niet genoeg verfpreide , gefchriften te beleden.

Dc behandeling der ingeënte op de natuurlijke Kinderpok_
jes toegepast , en de volkomene gelijkheid in derzelver
beloop en gevolg aangetoond; door n. T E R S IE R.
Tweede, vermeerderde Uitgave. Te Haarlem, b ij de
Erven F. Bohn. 1820; In Sr. 8vo. XII en 122 BI.

f
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aar wij de eerfle uitgave dezer verhandeling niet bij
de hand hebben, kunnen wij niet beoordeelen , in hoeverre dezelve vermeerderd mag genoemd worden. Zoo
veel houden wij voor zeker, dat de verdienftelijke Schrijver, in de even zoo gelukkige alt oordeelkundige beoefening der kunst grijs geworden , geene verfchooning behoeft voor de tweede uitgave van dit gefchrift. Het is
waar , de kinderziekte wordt íleeds zeldzamer ; de laatfie
epiderniën hebben de voorbehoedende kracht der koepokken zoo zeer doen kennen , dat wij, met eenigen grond,
op de eindelijke uitroeijing dier pest mogen hopen; maar,
zoolang dit geen plaats heeft, blijft elke bijdrage tot de
juiste kennis en oordeelkundige behandeling dier verfclrikkelijke kwaal de aandacht der Geneeskundigen waardig. De ervaren Schrijver tracht , in deze verhandeling ,
aan te toonen, dat niet de inenting der kinderziekte op
zich zelve , maar alleen de meest gewone behandeling bij
dezelve , de grond is van de heilzame gevolgen dier
kunstbewerking. Daar nu een oordeelkundig gebruik van
de verfche lucht een hoofdpunt in de behandeling der ingeënte kinderziekte uitmaakt , wil hij hetzelve ook bij die
der natuurlijke hebben ingevoerd. Wij gelooven niet,
dat één ervaren en onbevooroordeeld Arts zal in twijfel
trekken , of de behandeling doet zeer veel af tot het welfl-
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flagon der inenting. Maar wij twijfelen er aan , of, hij
dc gewone wijze van inenting , de inwendige befinetting
zoo ligt en zoo dikwijls plaats heeft, als de geëerde Schrijver zulks vooronderstelt , en op welke vooronderftelling
zijn geheelc bewijs grootendcels gegrond is. Zoude er
zich uit de geringe hoeveelheid polsetter , welke de Geneesheer ter inenting gebruikt , zoo veel finettlof ontwikkelen, als genoegzaam is , om , door inademing of doorzwclging, de hefinctting te doen geboren worden ? Dat
het plaats kan hebben , wanneer men van den tenen arm
op den anderen overent, is ligt begrijpelijk; maar daarKit volgt niet , dat het in die gevallen moet plaats heb
dus nog veel minder in zoodanige , waar niet-ben,
van arm tot arm wordt geënt , en de verfpreiding der
fnictflof door den dampkring dus naauwelijks aanwezig
kan zijn. Wij moeten derhalve voorshands blijven aannemen : dat de mindere tccrlieid der plaats , welke , bij dc
inenting , het eerst met het vergif in aanraking komt ,
veel toebrengt, om dc hevigheid der ziekte te matigen;
en dat de behandeling daartoe alleen dan zal bijdragen,
wanneer zij naar het bijzonder karakter der kwaal en de
geficldheid van den lijder wordt ingerigt.

Aanmerkingen omtrent den haat en de evenredigheid der
beflanddeelen van de Dampkringslucht , en onderzoek
van hetgeen daaromtrent gefield is in zekere hcrhandeling van den 1/eer H. C. VAN DE R BOON -MES C Ii,
.i fcelicin Studiolus , tot antwoord dienende op eeuc
Prijsvraag, door de Natuur- en LT%iskundige Faculteit van de Leidfche Itoogefchool uitgefchreven, en van
den volgenden inbond : Op welk erne wijze bewaart de
Natuurde evenredigácid insJchen de beflanddeelen van den
Dampkring? Te ilmJlcrdam, bij C. G. Sulpke. 132o.
In gr. Svo. f : - 1 S - :

A lgcmeen hebben deze Aanmerkingen zeer veel opziens
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gebaard , daar zij eene Verhandeling beseffen, die vele
Natuurkundigen , welligt zonder een naauwkeurig onderzoek, voor uitmuntend hielden , en waarin , volgens deze Aanmerkingen , bijna iedere bladzijde cent grove fout
tegen cenige voorname natuurkundige wet zoude bevat
k houd van het boekje-ten.Dmidclgvaen
zelve zal genoegzaam kunnen doen oordeelen, wat er
van de zaak zij.
Wij zijn er verre af van goed te keuren , dat jonge
Schrijvers , van welke men veel verwachten kan , door
fcherpe en onbillijke recenfiën worden afgefchrikt; en wij
willen niet ontveinzen, dat wij in het eerst dit werkje
uit zoodanig oogpunt befchouwden. Dan, eene naauw.
keurige en onbevooroordeelde lezing noodzaakte ons , ge.
heel andere gedachten van hetzelve op te vatten. Im.
nlers , het is ook even verkeerd, dat jonge Schrijvers,
welke dwalingen zij ook voortbrengen , Heeds gevleid
zouden worden; en wij weten niet , waarom gegronde
aanmerkingen niet op eene befcheidenc wijze ook tegen
hen zouden kunnen voorgedragen worden.
De Schrijver der Aanmerkingen geeft , in zijne Voorrede, do aanleidende oorzaken op, die hein tot het uit
dezelve aanfpoorden. Hij had, tlamelilk , be.-gevna
floten , eene recensie van de bewuste Verhandeling te
schrijven; maar, daar zijn gefchrift te uitgebreid geworden was, liet hij hetzelve onuitgegeven liggen, tot dat
er Gene prijsvraag door de Leydfche Hoogeièhool uitgefchreven werd, waaruit bleek, dat men het aldaar voor
bewezen hield, dat het water in de dampkringslucht zich
in tenen opgelosten Raat bevindt , hetwelk evenwel tegen
het door de eerftc Natuurkundigen algemeen aangenomen
gevoelen ftrijdt. Het is ook daarom, dat hij den hoogleeraar , die de bewuste vraag uitfchreef, verzoekt , de
reden van deze ('ceiling te willen openbaren; daarbij echter tevens verklarende , dat de bewijzen van den Heer
B 0 0 N - Di I: S C II hem geheel onvoldoende voorkomen.
De Schrijver begint zijne aanmerkingen zelve met te
zeggen, dat er weinige Geniën zijn, die reeds in hunne
jeugd
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jeugd in flaat zijn, ontdekkingen in de Natuurkunde en
aanverwante wetenfchappen te doen. Dit vooral moeten
jonge lieden in 't oog houden; en wezenlijk zonde de
Heer B 0 0 N - M E S C H door zijne Verhandeling meer
roems behaald hebben , had hij geene nieuwe theoriën zoeken voor te dragen, welke hij niet bewitzen kan, en die
dikwijls eenen nadceligen invloed op dc wetenfchappen
hebben.
Dc Schrijver voert voorts ter verdediging van zijn ge
fchrift aan, dat Gene terebtwijzing van zulke gebrekkige
theoriën van jonge lieden dàn vooral noodzakelijk is ,
als hunne verhandelingen , die dezelve bevatten , zich niet
meer , als het werk van jongelingen , tot den befchermnenden bundel der Al ademifche Annalen bepalen , maar ,
in lis - Catalogen aangekondigd , overal afzonderlijk ver
gemaakt worden. „ In eenen tijd," zegt hij,-krijgba
waarin in ons Vaderland zoo weinig in het vak der
„ Wis- en Natuurkunde gefchreven wordt , zouden wel„ ligt buitenlandfiche Geleerden , minder bekend met onze
„ inrigtingen , meenen , dat zulke flellingen roet die van
„ de Meesters der Schrijvers , dat is met de Geleerden in
„ deze vakken aan onze Univerfiteiten , overeenkwamen ;
en buiten twijfel zoude dit den roem onzer Natie zeer
nadeelig zijn."
Den roem van ons Vaderland (in hetwelk de natuur
vele voorftanders gevonden-kundigewtbfchapzo
de pligt van een ieder,
is
zeker
hebben) te verdedigen,
die zich hiertoe in flaat gevoelt.
Onze Schrijver geeft voorts aan den fUijl van den Heer
B o o N- M E S C H den lof , welke hem in dit opzegt toekomt ; namelijk , dat hij zijne zaken in eene zeer goede
orde weet voor te dragen ; maar merkt ooit hierbij tevens
aan, dat zijne gevolgtrekkingen meestal niet zeer juist
zijn. Deze aanmerking kan op al de fchriften van den
Heer n o 0 N M E s c H toegepast worden ; en de gisting
van den Schrijver, dat hem de eigenlilk gezegde mathcrnatifche kundigheden ontbreken, en dat zulks de reden
hiervan zoude zijn, komt ons zeer juist voor; en niemand
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,nand zal het den Schrijve; ten kwade kunnen dulden
dat hij derhalve den Heere B 0 0 N - M E s c ii den raad
beeft, bijaldien zulks het geval mogt zijn, zich eenigen
tijd aan deze ftudiën te wijden.
Vervolgens deelt de Schrijver ons eenige algemecne aan
dampkring mede, waardoor een ie--merkingovd
der in Plaat gef eld wordt , zich een regt begrip van den
aard (lezer vloeiflof te vormen. IT'ij bewijst hierin , dat dezelve niet uit cent chcmifche vereeniging tier gazfoorten,
maar uit Gene mechanilche menging van dezelve heflaat,
cn toont aan , dat de waterdamp zich, als eerre veerkrach'.
tige vlociffof, door de overige veerkrachtige gazfoorten
heen, volgens dezelfde wetten als deze, uitbreidt, zonder
chemisch niet de dampkringslucht vereeni;dl te worden.
Eindelijk gaat do Schrijver over tot de beoordeehing vari
de Verhandeling van den Heer B o 0 N - M E S C u. Wij
moeten bekennen , dat, alhoewel wij tegen het boekje
vooringenomen waren, en vijanden van alle (cherpe kritieken zijn, wij echter, zullen wij der waarheid hulde
doen , moeten verklaren , dat de aanmerkingen zeer juist
en gematigd voorgedragen zijn; en wij raden den Heer
B 00 N - M E S C ii , dat hij deze aanmerkingen in dank
ontvangt : want, als men wilde zoeken, zoude men old
elke bladzijde van zijne Verhandeling nog vele fouten
kunnen vinden. Inderdaad, het komt ons onbegrijpelijk
voor , hoe hij T Flo ai S 0 N ZOO geheel verkeerd kon begrijpen, en hoe hij , zoo aan dezen , als aan n A L T 0 N ,
cen gevoelen kan tocfchrijven , juist het tegengeftelde Vatt
]delgen( door dezelve overal in hunne werken voorgedragen wordt. Wij begrijpen niet , welke gronden de Heer
B 0 0 N - M E S C H heeft voor eene hypothcfe , zoo als
die , waarvan de Schrijver fpreekt op bl. 44 enz. , vol
welke hij de wereld voor eene groote galvanifche-gens
kolom verklaart ; of voor die van den I leer E B E L ,>
welke hij misfchicn eens , fpottenderwijze , door den Hoogleeraar B R u G M A N s had hooren voordragen. Neen , dit
voorzeker zal hij evenmin kunnen verdedigen als de clietnifche vereeniging van den dampkring; en , naar liet 0fl
,
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voorkomt, zijn dc bewijzen van den Schrijver der Aan
gegrond, dat zij een ieder, die onbevoor--merkingzo
oordeeld is, en eene genoegzame ervaring in de natuur.kundige wetenfchappen verzameld heeft, ten volle zullen
overtuigen , dat juist dit boekje in Raat is , om de eer
onzer Natie te verdedigen , en on dwalingen , die vooral
bij jonge lieden ligt eenen verkeerden indruk kunnen maken, voor te komen.
Galerie historique des Contemporains, on nouvelle Biographic. Tom. VII. M — P. Tolra. VIII. Q — Z.
Bruxelles , chez WPanden. 1820. 8vo. 926 pages.

D
eze twee Deelen , welke dit werk befuiten , zijn
vooral rijk, door de menigte, de bekendheid en liet ge
vele der daarin behandelde perfonen voor de-wigtvan
Gefehiedenis der laatfile jaren. Men beoordeele zulks uit
dc volgende opgave (behalve nob vcrfcheidene anderen,
die ook eene meer of min gewigtige rol op het wereld
doch niet zóó op den voorgrond ge--tonelgfpd,
faan hebben): MAXIMILIAAN JosBPIi, Koning
van $tieren, MERLIN, METTERNICII WINNE$ U R G (de bekende Oosterrij; fche Staatsdienaar , wat te
kort en oppervlakkig behandeld) , M I R A N D A, M O NRÓE, Sir JOHN MOORE, MOREAU, MORILLO
(de bekende Spaanfche Bevelhebber tegen de op{landelingen in Zuid- 4merika , zeer uitvoerig gefchilderd), N APOLEON BONAPARTE (7j bladzijden in 2 kolom
kleine druk; wij zullen daarop terugkomen), NE c--men,
EER, NEY, VAN DER NOOT, ORLEANS (LODEWIJK FILIPS JOSEPH) naderhand FILIPS

de bekende Neef en vijand van L O D Ew IJ Iz XVI, zijn Zoon de Hertog van Chartres of tegenwoordige Hertog van Orleans, de O R L o w S, 0 U-

E G A L I T i,

DINOT (REGGIO), THOMAS PAYNE, PICHEGRU, PausPiusVI, PIUSVII, PITT (WILLIAM)
file ZOO11, Iu oNAUD DF. ST. JE4N D'ANGELY,
RE-
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REVEILLIkRE LÉPEAUX, ROBESPIEK1 E,

(Zeer Uitveel
wij
kunnen
nagaan,
volkomen
naar
voerig, en, zoo
waarheid; er zijn daarin vele r nbekende bijzonderheden),
SAINT JUST, SCHIMMELPENNINCK

SHERIDAN, SIDMOUTI4 (ADDINGÏ'ON), SIE-

(zeer uitvoerig),
Koning van Polen,

YES, SIDNEY SMITH, SOULT
STANISLAUS AUGUSTUS,

SUCHET (ALBUFERA), SUWAAOW, TALLEY-

(vol onderhoudende Anekdoten ,
omtrent zijne betrekkingen met N A P O L E O N en Mevrouw STAAL), TALLIEN, TALMA (insgelijks
zeer vermakelijk door kleine trekken , die , wanneer ze
waar zijn , nog al eenig licht op het karakter van N APOLEON verlpreiden), TIPPOF -SAÏB, VANDn.MME, VERGNIAUD (met BRISSOT eenvan de hoofden der Gironde in 1792 en 1 793) W E L L E S L E Y,
RANDPI RIG0RD

,

WELLESLEY-POLE, WELLINGTON, WREDE,

en Y o R x (Hertog van). Hoe belangrijk voor de Gefchiedenis konden de lcvensberigten van zoo vele perfonen, die op dezelve den onmiddellijkíten invloed hebben
uitgeoefend, niet worden, wanneer dezelve met onpartijdighcid , of ten lninílc zonder een vooraf opgevat ílelfel van lof en blaam uit te deelen , waren behandeld!
Doch bij vele verdienien dezer verzameling, bij eetje
menigte, vooral kleine , kenfchetfende bijzonderheden ,
die men hier vindt, stuit men toch gedurig op die partijzucht, waarover wij ook bij vorige Deelen reeds hebben beklaagd. Hoewel leen gereedelijk de dwingelandijj
van N A P 0 L E 0 N erkent , moet echter, wanneer liet de
zaak van Frankrijk, van de Franfche Omwenteling, van
het Franfche Leger tegen Europa geldt, Europa altijd
ongelijk, Frankrijk en het Franfche Leger altijd gelijk
hebben; terwijl een geweldige haat tegen de Bourbons
overal dooriraalt. Zoo wordt de daad van W 0 RE A,u ,
uit de zuiverfle vaderlandsliefde ondernomen , om Frank rijk aan het ondragelijk juk van den Corficaan te ontruucken , genoemd, ontrouw aan zijnen roem, en vereeniking met de vijanden van zijn Vaderland; een flap,
E 2door
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door het gevoelen aller Volke ii en door de snare eer ge
terwijl men M o K E A U zelven dorst near wraak-wvrakt;
toefchrijft. In N A P 0 L E 0 N'S levensfchets , die voor 't
overige zeer wel geheld en eene gewigtige bijdrage is tot
het f}aatkundig leven van dit zonderlinge verfchijnfel in
de Gefchieclenis , wordt het ellendige vertelfeltje van gebrek aan kruid, en den zotten Korporaal, die de brug
liet fpringen , — niet de literlaag der Franfchen , die de
overirinnitig hadden behaald --- als oorzaken van een tegenfpoed bij Leie. ig opgegeven, letterlijk volgens de [lui
Jetins , waarvan cie leugenachtigheid toenmaals te Parijs
tot een fpreekwoord geworden was. Doch men erkent
de onregtvaardigheid van den inval in Spanje. Een trek,
die den tiran geheel fchildert, is een antwoord, op zijn
veertiende jaar gegeven aan eene Dame, die bij den lof
van T U P. E N N n toch ook afkeuring van deszelfs ver
Paltz voegde : „ Wat ligt daaraan gelegen,"-woestingdr
zeide N A P O L E O N, „ indien die verwoesting tot zijne
„ oogmerken dienflig was?" Het fprcekt van zelve , dat
de dood van N E v als een ?noord, befchouwd wordt , omdat L 0 D E W IJ K XVIII zich door de Capitulatie van
Parijs, met de Bondgenooten gefloten, niet gehouden
achtte , alle verraders , die toevallig op dat cru ;enblil•: in
de Hoofdflad waren, ongehiraft te laten. Dc Capi ,:lat ie
is niet gefchonden : want de Bondgenooten hebben N It „>
ongemoeid gelaten; zijn verraden Monarch heeft hem
buiten Parijs doen vatten en voor de Regtbank doen hellen. In het Artikel o K L E A N s trekt neen dc partij van
dien ouden booswicht, door alle partijen gehaat en veracht, die zich over liet lijk van zijnen deugdzamen bloedverwant, L 0 D E W IJ K XVI, een' weg ten troon zocht
te banen. Dit alles, zelfs het aandeel, dat hij in de
dagen van 5 en 6 October 1789 gehad heeft, moet las
zijn. Nogtans kan men zijne uitgcbragte flens tegen-ter
het leven van zijnen bloedverwant niet loochenen; men
tracht dus flechts den grooten invloed daarvan te ontkennen. Men ziet de reden van deze teelere deelneming in een'
door geheel Juropa veroordeelden mensch : liet is dc tegenvoor
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woordige Hertog van Orleans, dien men aan het Franfche

Volk, ten nadeele van den thans regerenden tak der Bourbons, zoekt aan te bevelen; maar gewis zal deze edele
Prins die aanbeveling zelf niet goed] e^Iren. Omdat o uD IN O T, in 1815, niet dadelijk de partij van NAP oL E 0 N gekozen, maar zich slechts onzijdig gehouden
heeft , mist hij de eigenfchappen van groole Tleldheeren ,
rolharding van karakter en wil. Van P I c ti E C R U wordt
veel meer kwaads dan goeds gezegd. Zijne uitílekcnde
krijgsbekwaamheden, voortreffelijke krijgstucht en menschlievendheid worden niet of naauwelijks genoemd, maar
hij en de geheele partij der gematigden , waartoe zelfs een
CARNOT en de edele CAMILLE JORDAN behoor-

den, onwaardiglijk ten toon geteld, en de zegepraal van
het Uitvoerend Bewind op de Nationale Vertegenwoordiging (5 Sept. 1797) door middel der bajonetten, een
der fchandelijkfle feiten in de Franfche Omwenteling, bewimpeld of verfchoond. Zelfs voor R 0 B E S P I E R R E
vindt men Benige verfchooning. (Nogtans is dit Artikel
zeer goed en menschkundig getleld; het keurt de tirannij
der mannen des bloeds ten flerkíle af, maar zoekt die
ruim zoo zeer onder de befchuldigers van R o B E s P I E R
E , dan bij hem.) Ook in andere levensberigten (b. v.-R
D E s E R R E) nemen de Schrijvers volkomen de rol van
Advocaten der welbekende Conventie op. zich. Deze partijdigheid heeft echter dit goede, dat de Schrijvers vooreerst vele ijsfelijl heden , in de laatfle maanden van 1815
door de Ultra's gepleegd, in het licht flellen , b. v. de
mishandeling van het af ehouwen hoofd van Kapt. o uD I N, hl. 342, en anderdeels , dat zij nu ook eenige dier
flaatkundige Kameleons. die onder N A P O L E O N voor
den Keizerlijken zetel kropen, en het thans even zeer voor
den troon des Konings doen , uit hunne eigene gezegden
ontmaskeren. (Zie b. v. de Artikelen s r'. c u i E R en s I➢I L' 0 N .) Doch gaan wij tot aangenamer onderwerpen over.
Ten aanzien der letterkundige Gefchiedenis is do oogst
niet minder rijk, dan ten opzigtc der Itaatkundige. Om
eerst vin de buitenlanders te fpreken , wij vinden hier den
L' 3
Wis-
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Wiskundige 11 Ii C H A I N, den beroemden Italiaanfchen
Dichter nI o N T I , den ook onder ons bekenden Enge/Jèhen
Doctor en Reiziger rz 0 o R P, denDecnfchen Bisfchop ni U NT L R, den Schrijver der Romein/the Gefclliedenis N 1 E BUI1R, den Commandeur DE NIEU POR T (in Frankrijk geboren , hoewel thans een Nederlander) , o K E N
den grooten Starrekundige o I. B E R s (ontdekker van twee
Planeten , Pallas en Vesta) , P A S T 0 R E T ( den kenner
der Oostcrihe Wetgevingen) , P E S T A L 0 Z z I, D E
P R A D T (voorheen , wie zou dit zeggen! een Schrijver
tegen de Fran/the Omwenteling ) , P n I f•, S T L E Y, Q U ATREDI i RE D'1SjONVAL (neer of min een fortuinzoeker, maar merkwaardig door zijne opmerkingen nopens de fpinncn , die, naar men wil , den intogt der
Franfchen in Holland bevorderde , welken hij uit zijne gevangenis te Utrecht verzekeren liet , dat de vorst zou
aanhouden), QUA TREMiRE DE QLuINcY,den Gefchiedfchrijver ItULI[ILRES, RUMFORT, den beminnelijken Prozat^hrijver s r: RN A R DIN D E S T. P I E RR E, den grooten Dichter s C iii L L E R (zeer goed, hoewel kort),dc GebroedersscxLEGEL,stGUR,sIL-

En,el%thcn
(een zeer
uitgewerkt en uitvoerig Artikel , waaruit prij gaarne , zoo
ons beIlek het toeliet, iets aan onze Lezers zouden mededeelen. Maar ook hier, welk cent taal ! Qp'o;l h'ge de
t'indignation , clont elle cult éle faifrc, ri l"aspect de L'I-iORRIBLE et dégradante TY RANNIC , fot1s lagiielle lu France est
ÉCItAStE en 1820! Als dit waar is, hoe moet dan dc tirannij
van N A P o L E 0 N , of die van liet Uitvoerend Bewind,
of die der Conventie genoemd worden ?) DE Si' A s s.n R T.
Wij blozen fchier, dezen mensen bier onder dc Lctterkundigen te plaatfen, die wij opgenoemd hebben; maar als
zoodanig doen onze Schrijvers hem voor, en laten daarbij niet na , zijn flaatkundig gedrag , ook in Holland,
hemelhoog te verheffen, waarbij dan ook de gardes d'honneur als een flaatkundig cicnX beeld worden voorgedragen,
waarover dc domme hollanders zoo boos niet hadden

VESTRE DE SACY, S1SMoNnl, den

Dichter

S o U THEY,

Mevrouw

VAN S T AA L,

Moe-
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moeten worden. S T A s s A R T wilde dit werk zelfs no
verzachten ; maar K E ii P E R en anderen hebben zulks
belet, om de Natie op te ruijen; en vandaar, wat er
dan nog hards in mag liggen. Het komt ons, onder
verbetering , voor, dat de woorden: horrible et dégra•
dante tyraimie, fous laquelle une Nation est écrafée, nog
al een weinig beter op onzen toefland in 1813 onder D It
CELLES, DE STASSART & C"., dan op dien van
Frankrijk onder L O D E W IJ K XVIII, pasfen. Dc Rec.
heeft zelf in den Briel onderzoek gedaan naar het destijds verhaalde geval wegens het met geweld doen overbrengen van eenen doodzieken Confcrit naar Rotterdam:
dit geval is waar; en dus heeft v t ST AS S A R T ccn'
moord op zijn geweten, dien al zijne ordekruifen en ridderteekenen niet zullen bedekken; en dee gedachtelus van
©neen C RAS is van de befchuldiging gezuiverd, alsof
hij leclits de weerklank ecniger part ijdige men/ckcn was,
wanneer hij S T A S S A R T flechts van h('.'rdheiri be(chuldigt. Doch wij hebben reeds te lang bij dat werktuig
der tirannij vertoefd ! — Onder de Geleerden vinden
wij nog vermeld den beroemden Italiaar;/chen Letterkundige PIRABOSCHI, VOLNEY, HORATIUS WAL I' O L E en W I E L A N D. Onze A'cderlandJChe uitflekende mannen , meest in het vak der letteren, die hier voor.
komen, zijn: MARTINET, VAN DIARUM DIEERM A N (vrij uitvoerig) , Mevrouw ni $ r•,11 M A N, M E
PETRONELLA MOENS (van hart-TELRKAMP,
talrijke werken zijn hechts eenige opgenoemd) , M 0 LL E R U S, VA N M 0 N s (beroemd Scheikundige, Hoogleeraar te Leuven) DI U N T I N G H it, de Baron v A N
N A G E L L, VAN DER PALM , ( kort, maar zakelijk;
op liet (lot wordt gezegd : „ In de Hollandfche Letter.
„ kunde is de Heer v A N D E R P A t. it voor liet Proza,
wat de I-Ieer B I L D r It D 11 K voor do Poëzij is. De
„ werken dier beide groote Schrijvers zullen , gelijk die
van v a N D I L en II o 0 F T, de bewondering der laat„ fle nakomelingfchap uitmaken, en blijven heflaan,
„ wanneer er van vele anderen niet meer gefproken
E 4.
„ wordt ,
,
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„ wordt , die op dit oogcnblik een' zekeren naam genieten,, welken zij niet verdienen , en die eene juiste oor„ deelkunde eenmaal op hare regte waarde zal ílellen.")
PESTEL.,

PIENEDIAN, de

Generaal

VAN DER

P L A A T (die met veel onderfcheiding in 17$8--1790 tegen de Zweden in Rusland gediend heeft) , P L A S-

(lid der Staten- Generaal) , P I E T E R P IJr E R s (een middelmatig Dichter, in 1805 overleden),
REGENBOGEN, REUVTNS (Vader en Zoon),

S C I1 A E R T

R U II N fi E N I U S, SCRELTEMA (veelal loopt dit Ar-

Iike1 over het gefchil met dezen Heer wegens het werk
van den Heer K 0 N IN G over de Drukkunst), s I E G E NIIEER, SPAAN LA LECQ, SP1'NDAW, Graaf
VAN LIMBURG STIRUM, STUART, SIMON
STIJL, SWEERTS DE LANDAS, VAN SWINDEN, VAN SWINDEREN, TINDAL, TOLLENS

(kort en oppervlakkig) , T 0 L L i u s, de Hoogleeraren
TIJDEMAN (Vader en Zoon), UILKENS, VER
kort) , wEI--IUEL,JRONMDVIES(zer
L A N D, D E W E z (Schrijver eener geachte Bc/gi/che
Gefchiedenis) , de Admiraal D E W I N T E R, ell W I S ELi IJS. Over 't algemeen hebben wij opgemerkt, dat,
enkele uitgezonderd , de levensfchetfen onzer Landgenooten niet meer die uitvoerigheid hebben, welke dezelve in de eerfle Deelen onderfcheidde. Wij wijten zulks
echter niet aan onzen Landgenoot, die, ook in die be
korting, nog zoo veel mogelijk het wetenswaardigi'e
heeft bijeengedrongen, maar aan de hoofd Rechiciie, of
den Drukker, die waarfchijnlijk minder belang fielden in
Ilollandfche namen, die hun geheel vreemd in de oorera
klonken , en dezelve dus befnoeid hebben, of, 't geen
waarfchijnlijker is , hebben doen befnocijen. — Na al het
gezegde erkennen wij echter gaarne, dat deze, dus in
acht Deelen volledige , verzameling, volgens een nieuw
plan aangelegd, cone menigte wetenswaardige zaken be'at, en vooral voor Nederlanders, die van de verdien lien hunner nog levende of vóór korten tijd overledene
andgenooten iets »aders wenfchcn te weten, zeer weikom
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kom zijn moet; en wij betuigen den I ICere V A N L E NN I: r onzen dank voor hctgenc hij daarin heeft toegebragt, om onze merkwaardige mannen ook buitenslands
-

te doen kennen.

Ncderduitfche S r mymen , of AVoorden , die elkanderen loinwijlen vervangen kunnen, doch finr wijlen niet, Taalkundig, en ten decle ook Etymologisch behandeld, door G.
B x U I N 1 N G, llMedefchrijver van het Nederduitsch Taalkundig Woordenboek. Ijle Deel. Te Rotterdam , bij J. Immerzeel , Jun. 182Q. In gr. 8vo. XXXVIII en 43 9 BI.
f 3-15 -:
Behalve door deszclfs medearbeid aan do vijf laatfte Deden
van w EI LA N D's Woordenboek, is de heer BR U 1 N I NC
bekend genoeg, als een man van bijzondere geleerdheid en
zeer uitgebreide taalkennis , van wien men niets gemeens verwacht. Dit werk, dat met een tweede Deel, van een zeer
noodig Register voorzien, zal voltooid zijn, getuigt mede
van des Schrijvers groote verdienflen. liet is bekend, dat
deze zijne eigenheden heeft; en liet bevreemdt d'ts niet, dat
men hier opmerkingen en uitweidingen aantreft, die men zeker hier niet zoude zoeken.
De Voorrede is veel meer dan Voorrede , daar men in dezelve Bene opzettelijke toelichting der gronden vindt van het
Ncderduitsch en deszelfs uitfpraak.
De Schrijver, geraden hebbende tot onderlinge toegeeflijkheid omtrent taal en tongval, als hoogstnoodzakelijk voor
het algemeen belang, leidt daaruit af: eensdeels, dat men
zich , algemeen, de aangenomene hoofdtaal des lands moet
laten welgevallen , hetgene ook ligt gefchieden kan , waarom
zelfs de WVaalfche Provinciën geese uitzondering vergen-tren
mogen , daar ze Hechts vier in getal zijn , en liet aanleeren
der hoofdtaal zeer wel moge!ijk is , b;jaldien dezelfde moeite, waarmede men het Frarsch invoerde , beleed werd; anderdeels , dat alles , wat voor deze Provinciën bezwarend is
in liet voorregt der veertien anderen, en vooral alles , wat
!aar volkstrots zweemt, bijzonder die onnia: ge verheffing
van de,i rijkdom der hoofdtaal , moet worden nagelaten.
Jljer Aemmen wij gaarne toe, dat eerre taal , wier overvloed
fbiE5
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fofe konde opleveren voor een Woordenboek, waaraan zeetig kameelen nog te veel te dragen zouden hebben, ailerlastigst en dus weinig roemenswaardig wezen zonde ; maar voor
de duidelijkheid der bevatting en voorflelling houden wij
toch de woordenrijkheid onzer tale voor eerre onderfchcidende
en ware verdienfle. De Schrijver is ons hier al te toegeeflijk
voorgekomen.
Meer onbewimpeld klaagt hij, van wege de vreemdelingen, over het nog niet bearbeiden onzer taal door , daartoe
opzettelijk vereenigde en bezoldigde, Akademisten, waaraan
het te wijten is , en dat er nog hulpmiddelen ontbreken tot
de uitfpraak onzer klinkers , en dat er nog geen voldoend
Woordenboek beftaat in het Fransch en Nederduitsch , en
omgekeerd.
De onderneming der vervaardiging van een 1lgemeen U'oo. denboek , door het Koninklijke Inflituut , geftaakt zinde
brengt de Schrijver zijne waarnemingen, eerst aan de bea_rbeiders van dat Woordenboek medegedeeld, daarna meer gezuiverd , en voorts door W E I L A N D met welbehagen over
thans ter kennisfe van alle voorftanders der Neder-wogen,
Letterkunde, ten einde alles in aanmerking genomen-fandche
worde, bij liet altijd wenfchelijk zamenflel van zulk een
Woordenboek, als B h U I N I N G, ook ra het werk , dat w n Ij, A N D , in elf Deden, uitgaf, hoognoodig befchouwt.
Genoemde waarnemingen, voor zoo veel dezelve niet in
dat werk vervat zijn, vindt men , ten deele , in liet overige
der l oorrede, en ten deele in de befchouwing der Synoywela , welke den inhoud van dit boekwerk uitmaakt.
De waarnemingen in de Voorrede bepalen zich , nadat hiertoe een, zeker vreemd fchijnende, aanloop genomen is uit
eene zeer geleerde, echter korte herinnering van de wijzigingen der Vriefche taal , bij klankteekenen , die B R u I N I N G
voorflaat tot bepaling der uitfpraak van de klinkers , en bij
de aanwijzing, die er noodig is, omtrent de uitfpraak van
eenige medeklinkers van vreemde namen ; welke aanwijzing
teel door niemand anders dan hoogstnuttig , vooral voor de
Geografifche kennis, zal geoordeëld worden. Verder houdt
de Voorrede van B RU I N I N G, onzes oordeels, op eerre wij
nuttige zeer goed aan het aangename paart , ons-ze,diht
met
de
befchouwing van der werkwoorden uitgang iii
bezig
het meervoudige, en in de onbepaalde wijze , op en ; van de
onderfcheiding van het enkel- en meervoudige der naamwoorden ,
,
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den, door dat en; van de daartoe; van de verbuiging der
naam-, voornaam- en lid - woorden daardoor, en van de ge.
(lachten der naamwoorden.
Van deze Voorrede zeggen wij , eerst, met II R U I N I N O
zelven, dat zij , zoo veel hebbende van den aanvang cener
Spraakkunst, eerre aaneengefchakelde lezing en overdenking

vordert, (Recenfent voegt er bij , „ verdient") en dat ze
daarom misfchien minder zal gelezen worden , dan het werk
zelve. Geen nood intusfchen , zoo ze Hechts ,door mannen gelezen wordt , gefchikt om afgetrokken genoeg over eene bijzondere taal te denken , en haar geene eigenfchappen toe te
fchrijven, welke ééne of twee andere talen inderdaad bezitten, maar van welke zij weinig of niets aan zich heeft. Aan
hun oordeel onderwerpt hij en deze waarnemingen, en zijnen
verderen arbeid , die echter voor anderen niet onnut zal wezen. Hij verwacht geene Lezers , dan die bevoegde Cet^fores , en zulken , die meer dan een ledig tusfchenuurtje belle-

den kunnen.
Recenfent keurt dit oordeel zeer goed ; en , daar hij wel
niet verpligt kan geacht worden tot de ontwikkeling van andere meeningen, indien hij van den Schrijver verfchilde, of
tot de behandeling van deszelfs onderwerp op eerre andere
wijze, maar de Lezer van dit Tijdfchrift eeniglijk verlangt
des Recenfents oordeel te weten, zoo betuigt hij, dat hij
Viel wenschte , dat B R U I N I N G niet in 26 bladzijden zoo
veel belangrijks had opgenomen, maar zijne gedachten uit
duidelijker, uiteengezet; gedachten, die —-voePigr,nalz
des twijfelen wij niet -- aanleiding tot vele oefening geven
zullen , en over welke wij, daar, waar wij van den Schrijver
verfchillen , een' man als onzen B I L D E R D IJ K , of den Schrijver der gefchiedenis onzer taal, Y P Er , zeer gaarne eens hooren zouden. Als men (om iets te noemen) zoo f ellig zegt
„ zulke lidwoorden zal men, aan dezen kant van den ,}4,
graad N. Br., algemeen gebruikt hebben ," dan is er toch
nog wel eenige opheldering en bevestiging noodig. Recenfent voert dit voorbeeld te liever aan, omdat hij gaarne gelooft, dat B R U IN ING hier gelijk heeft , zoo wel als wanneer hij aan B IL D E R D IJ K niet toegeeft , dat de oorfpronkelijke uitfpraak der meervouden van ik bad, zat, las enz. in
Holland zoo zoude verftooten zijn; maar juist daarom had
hij eenig meerder bewijs verland.
Iiet werk zelve bevat een aantal woorden van gelijke of
ge-
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gelijkfchijnende beteekenis, of als van ééne beteekenis zijnde
gebruikte, maar te onderfcheidene woorden; vooraan zijn ge
bij,roos•den , voegwoorden , voorzet/els enz. , omdat de--plats
ze, hoe gering ze fchijnen, in elke taal datgene zijn, wat
Lie ligaturen en pezen zijn voor het menfchelijk ligchaam,
die alles onderling verbinden, en welker kracht van zoo veel
invloeds op het overige is , dat men daaromtrent niet zorg
genoeg zijn kan. Hierop volgt een fchat -- van ve -vuldig
den overvloed en de waarde van hetgene men hier vindt,-ge
zeggen we een' fcliat — van woorden , welker eigendommelijke beteekenis en regte gebruik grondig onderzocht wordt;
de behandeling daarvan is zoo doormengd met verfcheidenheden, zoowel van aanhalingen als van aanmerkingen des Scinrijvers, dat men zijn werk niet alleen met verbazing over zoo
vele geleerdheid , en met erkentenis van zoo veelvuldige leering, als zich hier aanbiedt, maar ook met een ongemeen
vermaak doorlezen zal. Die lezing , dank hebbe daarvoor de
Schrijver ! welke infpanning zij ook vordere , behoeft echter
niet te vermoeijen. Het werk toch is in afdeelingen gefplitst,
boven welke eenige Synonymen f}aan , die daar beoordeeld
wórden ; maar welke afdeelingen door geenen zamenhang aan
elkander verbonden zijn , zoodat men de lezing caner volgen
zonder fchade , naar welgevallen uitftellen kan, Intus--de,
fchen zijn het niet alleen de woorden, in de opfchriften
voorkomende , welke in de onderflaande afdeeling worden behandeld, (en deze zijn reeds zoo veel, dat wij geene plaats
tot derzelver affchrijving kunnen inruimen) maar ook vele ,
in het opfchrift niet genoemd , worden overwogen, Één voorbeeld zij genoeg. I Iet boek valt voor ons open op bl. 165.
Wij vinden hier het opfchrift: Vriendelijk, Gemeenzaam,
Minzaan , Minnelijk, Aan n iiinig , Lieftallig , Aanvallig,
Innemend , Verteederend , Kluisterend ; maar men vindt hier
ook aanmerkingen over Meente (eene weide) , Gemeente , Gemeen , Min (gering) , Minnemoeder, Minnen die men niet
zonder genoegen zal lezen. Inderdaad , door een Register, voor
welks naauwkeurigheid en volledigheid alle zorg gedragen
wonde , zal dit werk een voortreffelijk Woordenboek zijn.
Recenfent heeft uit dit boek veel mogen leeren; en, omdat hij het der lezing en behartiging van alle beminnaren onzer fehoone Letterkunde hoogstwaardig acht , zal hij zich
hier niet beklagen over her , zijns oordecls, hier en daar te
ver gezochte, niet juist vergelekene i en te paradoxe in na u i -

,
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t N G's zoo taalkundige als Etymologifche redeneringen
waaromtrent dit Tijdfchrift ook de plaats niet bevat, om aan
te ontwikkelen. Ten bewijze der hier aangebragte-merking
af visfelende verfcheidenheid , welke nu eens onderwijst , dan
weder verhaalt, en waardoor men meermalen wel .eens iets
belangrijks vindt, hetwelk niet tot het vak der Taalkunde
alleen behoort , konden wij reeds uit de Voorrede aanhalen
de opmerking omtrent Schaak - gnat; maar wij kiezen, ten
befluite onzer aankondiging en aanbeveling dezes works, uit
hetzelve het volgende voor onze Lezers:
BI. 103. „ Ciersg is zoo veel als gcerig , begeerig , ouds
tijds begierig , van gieren , geeren of geren , hetgene ook cie
bron van geerue is , en met garen overeenkomt. Dit alles
fchijnt ons een uitfpruitfel van ga, voorwerp van begeerte,
dat, door de aanneming eener d, in gade veranderd wordt.
Vanhier gaden , het begeerde bijeenbrengen; gading , begeerte en voorwerp daarvan : Het is mijne gading niet; en gaderen , dat Bene voortduring van gaden aanduidt. Voorts geeft
ga ook het werkwoord garen, het bijw. garen, of gaarne,
en misfchien karig." (Recenfent zoude hier niet ongepast
gevonden hebben eerie opheldering der eigen- namen van Gerrit , Ceerit , Geert enz., als van Ceeren afkomflig. Gerrit
Gerritze werd daardoor Defiderius Erasmus, de Latijnfche en
Griekfche naam van begeerte.) „ Wat hiervan zij , gierig is
eigenlijk zoo veel als hebzuchtig, maar beantwoordt in lie;
gebruik ook aan vasthoudend, ran kleef, zoo als men dikwijls zegt. — De gierigheid heeft hare trappen, en neemt
met de jaren al meer en meer toe. Hare Haven ontzeggen zich de meeste genoegens des levens , ja meermal,.ir
ook de noodigfle behoeften , en wanen , dat een bloot
bezit van geld en goed tegen dat alles opweegt. Hierdoor
on;derfcheiden ze zich van edeldenkender karakters, door wie
zij niet dan veracht kunnen worden; en daar ze uit liet oog
verliezen, dat zonder Gods gunst en zegen niets gedijt, kunnen zij hierin ook niet deelen. Bij de genen, die hen omrin.
gen en van hen afhangen, vinden zij geene genegenheid ,
welke voor anderen het leven verzoet en lijden verzacht.
Voorbeelden van een gieri,d gedrag zijn er finds T H E oP H R A S T U S in eindelooze menigte gefchilderd. E B E R11 A R D voegt bij al de vorige nog een van een' voornamen
Ambtenaar, die de broeken van weggejaagde bedienden tot
abn het laatfle lapje droeg, e►, eenmaal met een koortfg ligchaaian
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chasm een' ganfchen nacht voor Bene poort in zijn rijtuig
doorbragt , om het geringe poortgeld niet te betalen."
BI. 135. „ Over de Schoonheid van gelaat, gehalte, kleur
enz. in den mensch , denkt men in verfchillende landen, en
op verfchillende tijden , zeer verfchillend. Tot vrouwelijke
fchoonheid wordt in Egypte, Perzië enz. veel vet gevorderd.
De Romeinen plasten aan een meisje, dat wel uitgegroeid
was , den naam van pugil (vuistvechter) te geven. Hier te
lande moest een meisje, nog zeer kort geleden, den middel
van een gekorven diertje hebben, en dit fchijnt wel haast op
nieuw het geval te zullen zijn."
B1. 255. „ Op een' zandgrond bouwen, dat uit den Statenbijbel ontleend is , moest eigenlijk zijn op den zandgrond
bouwwen. In het Joodfche land lag er , namelijk , toen de
I-Ieiland predikte , op cie rotfen eene thans veelal weggefpoeltie aardkorst. Bouwde men flechts hierop , dan werd het ge
winden en flagregens weggevaagd. Men-bouwdeligtjkr
moest dus voor hetzelve, op de rots , onder de dunne aard
vastigheid zoeken, graven en verdiepen, zoo als her-korst,
bij I. U C A s is , en op de (niet eene) (leenrots bouwen. Dan
was het gebouwde, op of in de helling van eene hoogte,
tegen 1lortregens befland. Ook dit hopen wij door den herziener van den Statenbijbel opgemerkt te vinden."
BI. 385. Voordeel is het tegenovergeftelde van nadeel,
achterdeel, interdeel, dat naar het Hoogd. hintertheil gevormd is, waaruit men achterdeel ook fchijnt te hebben ontleend , tot welks verzinning eerre averegtfche Etymologie van
voordeel aanleiding fclmijnt te hebben gegeven. Als men, namelijk , in dit woord , voor tot de plaats betrok , van welke
het deel genomen werd , moest het tegenovergeftelde achtereleel luiden ; maar hiervan bediende men zich te minder, omdat liet door eene onaangename dubbelzinnigheid gedrukt
werd; en men gevoelde zekerlijk tevens vrij algemeen, dat
!'or in voordeel tot den tijd behoorde, waarop men het deel
naar zich nam ; als wanneer het tegenovergellelde door nadeel
moest worden uitgedrukt. Ons althans fchijnt het dus met
,ie zaak gelegen te zijn. Onze hedendaagfche tafelgereedfchappen en gebruiken zijn eerst vóór twee of drie eeuwen
uitgevonden. Vóór dien tijd gebruikte men borden noch
vorken, en mesfen waren ook fchaarsch. Als de fpijs op tafel
kwam, verfcheen er een voorfnijder, bij de Romeinen veelal Carpus geheeten, en door den gastheer met carpe, carpe !
(fnjjd
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«nijd voor, Carpus !) aan het werk gezet. Zoo haast dit
afgeloopen was , nam de aanzienlijkfte gast het eerfle een deel
naar zich -, en werd hij genoodigd om het beste te nemen;
het deel der volgende gasten was gevelgelijk van minder allooi ; en hoe beter en grooter het voordeel was , hoe Hechter
en kleiner het nadeel vallen moest. Bij onze voorouders
had er ook iets dergelijks plaats ; maar veelal was een iegelijk er zijn eigen Carpus, dat op her nadeel den nadeeligften invloed hebben moest. Veelal deed men zekerlijk aan
hetzelve groote afbreuk , door een groot voordeel voor zich
te nemen." enz.
Op zoodanige wijze vindt zich de Lezer, door het gehesle boek heen , verrast. Wij kunnen geene voorbeelden meer
bijbrengen; maar — behoeft dit wel ? B R UI N I N c zie zijne
moeite door een veel grooter getal van Lezers beloond , dan
cene vooraanftaande Naamlijst Inteekenaren behelst!

ERzI

u s Hekeldichten , vrij , en in toepasfing op onzen tijd

st agevolgd

door Mr

.

WILLEM B I L D E R D IJ I.

- Nam qui. iniqui
Tam paticns Oats, tam ferreus, ut teneat fc?

Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun, 1820. 1111 en 87
BI. f 2 -4 -:
,, Dat deze uitfpanning (of zoo men het noemen wil) niet
„ ieder behagen, ja, niet weinigen floten zal, moet ik
verwachten; maar tijd en omílandïgheden waarin wy leven, perflen haar van mijn hart ; en wellicht was het nooit
dringender plicht , in het openbaar die gevoelens ondubbelzinnig en nadrukkelijk voor te laan, die de dwarrelgeest
n dezer eeuwe op alle mogelijke wijze onderdrukt en vervolgt. En hierin wensch ik my - zelven nooit ongelijk te
worden." Zoo fchreef de Dichter, oud, door kwalen
neérgedrukt , en als aan zich zelven ontvallen, op zijn ziekbed, Inisfchien 1lerfbed , in Sprokkelmaand dezes jaars. Wij
verheugen ons , dat dit tnisfckien tot niet is geworden! De
groote man, voor wiens onbegrijpelijke talenten wij een' ongeveinsden eerbied betuigen, blijft zich zeer gelijk in die
vervelende befchrijvingen van zijnen ligchamelijken weiland,
die redc zoo lang het Publiek zijn nu toch op handen verlies
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lies aankondigden , dat wij vreczen , dat zij weinig, il.druks
nicer maken kunnen, omdat men ze niet gelooven kan.
Voordat hij echter den Zangberg voor altijd verlaat, befchenkt hij ons met deze vrucht zijner verpoozing van afgetrokkener fludicn, die ons — wij ontzien de waarheid meer
dan B IL D E RD IJ K -- hartelijk heeft doen wenfchen, dat
hij eene den Dichter, den Wijsgeer, den Christen waardiger
uitfpanning had gekozen. De reden van onzen wensch leest
elk , die den geest van B I L D L R D IJ It kent , in zijne , aan
het hoofd dezer beoordeeling geplaatfle', verklaring, in welke
hij tegen den dwarrelgwest onzer eeuw zich te weer fielt.
Die nu weet en gelooft hetgene van zijne,gclijk;'teicl aan zich
zelven dc waarheid is , kan van deze hier niet anders wachten , dan hetgene , grootftendeels , mishagen en itooten moet ;
te minder , daar hij hier aanmerkingen van B I L D E R D ij K
achteraan geplaatst vindt.
PL R z i u s, aangaande wien toch fominige lezers van B I LD E R D IJ K wel Benig onderrigt hadden mogen ontvanger
was een in den bloei des levens geftorven llekeldichter, van
Wien het waar zij , dat hein de Wijsgeer s ENE CA niet behagen korde, dien hij ook te laat leerde kennen , en van
Wien B LA I R getuigt , dat hij minder wellevendheid dan II oR A TI U s bezat , maar nader bij de fterkte en het vuur van
j1 v E N A I. I s kwam ; het is even waar , dat hij , de kuifche en ingetogene meesch , edele en verhevene zedelijke gevoelens uitdrukte in zijne zoogenoemde hekeldichten. Maar
is niet B I L D E R D ij s de man van jaren, en de Wijsgeer tRvens ? en — hoe vrij en onafhankelijk PL R LI U s dan ook
navolgende -- welke andere dan verhevene, edele gevoelens
behoorden zijne zangen te bezielen? Onzes oordeels, echter,
laat hem P E R z I U s hier beneden zich.
Het eer /le Ozzclez;zoud, de belagchelijke Dichtroemziekse
(zoo fchrijft B I L D E R D IJ K) voorftellende , gispt , zonder
Benige genade , den wanfmnaak omtrent het hooge der Poëzij ,
ja zelfs taal en verificatie , waardoor gevoel en verftand verwoest, en cie waarheid aan waan en Genootfchappelijke conventie opgeofferd wordt. Is het Dichtftuk zelve hier eene
geefeling , brandmerk mag het alles wel heeten , wat B I LD ER D IJ K in de Aanteekeningen op hetzelve fchrijft , die
hier verreweg de uitvoerigfte zijn. Of evenwel de Dichter
aan zich zelven hier gelijk zij , beoordeele men uit de volgende aanteekening: „ Men zegt ontfangen, en ik mag lij,, den ,
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„ den, dat men even zoo ant/oaken zegt, fchoon het beter
„ waar, zoo het gebruik ondvangen enz. toeliet." Intusfchen
fchrijfr hij zelf ontfangt en ontfingt. Bl. 71 klaagt B I L D E R D Il x
over die verwrongene conf}ructie , die die afgrijfelijke (dit wordt
ook afgrijslijk gefpeld) froefheid te weeg brengt.... esa over
het lijve, verwrongene en gedwongene van een' zin , door
geen vloeijend vers toe te laten.... maar, al is het Proza,
nu vergelijke men eens deze periode, bl. 8o: „ Men herinnert zich thands veellicht den tijd niet meer , toen de jonge
„ meisjens, zich den blos der gezondheid fchamende , tot
koffydik, krijt, en dergelijke, niet uit kracht of trek van
behoefte,
als abforbentia, om zuren of andere fcherpterr te
„
„ matigen of te fatureeren (waartoe de lijdende Natuur fom„ tijds de geftellen aandrijft), maar als middelen van verflop„ ping , om bleek te worden, en (zoo het toen geroemd
„ werd) een voorname of modekleur te krijgen, een toe„ vlucht nam die voor geheel het famenftel des lichnams
„ verderfelijk was." Moet er nu zoo geconftrueerd worden?
Is dat een exemplum flfli , dat de prxceptor geeft ? Nog
iets. BI. 65 zegt B I t, D E R D IJ K. „ Schreeuwend is het , als
„ men fylben die kort zijn, lang maken durft en er
„ den toon aan geeft. Den ('t lidwoord) , hét enz." Maar
nu lezen wij :
BI. 13. En dit verduisterén ? — Neen , deur en venfiers dicht!
Bi. 18. En kust en troetelt hét.
Wij willen geene meerdere flaaltjes van zoodanígegelijkheid
Ran zich zelven aanvoeren.
Het tweede Onderhoud, aan PL 0 T I U S M A C R I N U S gerigt, over de tf'enfclren , eindigende dus .
Een ziel , wier zelfgevoel met Jezus famenvliet , (?)
En zonder andren wensch , dan dat Zijn wil gefchied'
is Rechts van ééne aanmerking voorzien, over de invoeging
van onduitfche woorden. Het derde Onderhoud, over de
Zelf'erwaarlozing, en het vierde, over de Zelfkennis, ( hier
fpreekt SOCRATES A LCIBIADES aan) hebben geene aan
Achter het vijfde, gerigt aan c o R R UT U S,-teknig.
over de Vrijkeid, Baat nog een bijroegfel, over de vol/eke
Sc,'raamte. Wie dit lezen kan zonder ergernis , die moet wel
heel hardhuidig zijn: men proeve eens !
BOLRUESCH. 1821. NO, 2.
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Maar welke Vrijheid ! — — —
Cod,
Den Adel , gift van God,(?!)
te ontzeeticn , God ten hoon,
En lallen Koopmansgeest te tillen op den throon? -,

Van de (of, zoo als L' 1 L DE R D IJ K verkiest , den) zedeleer
zt hij , dat dezelve thans in een' cirkel ronddraait , en op
eigenba:: en de ing beefde zelfgenoegzaamheid des hoogmoeds
(twee heerlijke beginfes !) ifeunt; en van de hedeedaagiche
flaatsleer: zij o;Idcrficlt cent eeuwige en ra licale verdeeldheid
tusfchen Vorst en volk , die er den s;rondllag van uitmaakt.
Waarlijk, dit kan er niet door! Is dit Patriottisme , of zucht
vuur liet huis van Oranje? En het nieuwe volkenregt ? alles
is werk van den wijsgeer, die alles kunftig onderfcheidt,
maar , wierd de befchouwing in werking veranderd , dat onderfehheiden kan wel verwoesten, maar niets vormen. — Het
larrtjle Onderhoud, aan CE Z I u S B A s s u s, gaat over het
gebruik des Rijkdorns , en lazen wij reeds in de 167nemofyne.
Elk (iaat zijn oordeel vrij , maar •— de Recenfent heeft
onwillekeurig gedacht aan den man, die den fplinter in zijns
broeders oog niet dulden kan , en zie, daar is een balk in
zijn eigen oog ! Neen , ni L D E RD IJ K ! uwe verdienften zijn
te grout , en uw roem te hoog gerezen, om ti zoo te vernederen tut fciiimpen en fchrollen ; althans ons behaagt, ons
fcht het niet, en wij behooren wel tot tic lieden , die B I LD I: R D ij G bewonderen , maar niet tot hen , die daarom alles
goedkeuren en prijzen, omdat hij het zegt, die zoo éénig in
zijne foort is.

Poëzij, door Yrouwc KATIIARINA WILHELMINA BILDE RI) IJ K. Te Rotterdam , bij J. Inlmerzeel , Jun. 182o.
VIII en 186111.f3-:
-:

B

ecenfent herinnert zich het tweede en het laatfte ftuk in
dezen bundel , getiteld „ Ir•ouwenbc jlemming" en „ Neder
eer her jleld," niet een onderfchcidcn genoegen gelezen-lands
te hebben in de .11,tenrnfyne. Behalve deze, vinden wij hier
rug cel, ;rooter Dichtlink, het Iluoelijk, en 2I losfe Ge.!%c'Itc ' , van ' en cheidenen inhoud , maar op welke alle toer,:u! lijk is, wat wij oncler het refit franije titelvignet lezen:
•,, Dc

VROUWE K. W. 31LD&$DiJIji POëZIF.

83

„ De Poézij ftrooit rozenblaan
„ Op 's werelds ruwe distelpaan."
En de geheele bundel , die zonde, voorrede , welke dezelve ook niet behoefde , verfchijnt , is ten volle waardig, liet gene BI L u L RD 1J K vóór deoelve aan zijne Gade gezegd
heeft. De ganfche houding dezer zangen getuige, dat de
Dichteres , ook als Dichteres , de gade is van den Puikdichter, dit beteekent niets ten nadecle harer oerfprorkelijkhcid
Cu eigene kracht, die hier, allerwegen, ons treffe:u? aandeed.
Wij houden ons ten volle overtuigd, dat elk, die goeden
kunstfmaak, zuiver gevoel des harten en Christelijken Godsdienst waardeert, dit boek met erkentenis , ja met bewondering, zal lezen. Liefde voor den Gade, moederlijke finarte,
weemoedige berusting in het onherftelbare leed, verheffing
der neérgebogene ziele tot moed en hoop , fterkte des vertrouwens door het Christelijk geloove, wordt, in die meeste
dezer fehoone ftukken, in de verhevene, maar voor elk ver
taal der poëzij uitgedrukt. Of het aan ons gevoel-ftanbre,
hapert , weten wij niet; maar het minst behaagden ons de hier
voorkomende Romance en fIrnyn en Inalicde, niet omdat deze ftukken minder dichterlijke fchoonheid hebben , maar om
dezelfde reden , om welke ons , vroeger, de Moord van Woerden , en , later, Ralow's Burg, door deze zelfde VROUW bezongen, niet behagen wilden. IIoe gaarne fchreven wij veel
af uit deze , inderdaad belangrijke , Pd zij ; maar de Lezer
vergenoege zich met de opgave der Rukjes , behalve de genoemde , hier te vinden , en koope , op ons woord af, liet
werk zelve! 1. De Nieuwjaarsnacht. 2. De Herinnering. 3.
Moederlijke droefenis. 4. Berusting in (mart. 5. Lenteregen.
6. Aam mijnen Fgade, in antwoord op een verjaarvers. 7.
Verjaarfeest. S. Weldadigheid. 9. Eens Krijgsmans affckeid
(in 1816.) ro. Opwekking. ii. Kristcnmoed. ia. Jezus Op/landing. 13. flan 1lMinona. (K o z£ GA K T E N van verre gevolgd.) 14. De verloren Zoon. 1 ,5. Aan de Dood. 16. Onderwerping. 17. De Weduw, bij het Overwinningsfeest, r8.
De Wcduw. Wij Toegen het kleinfte over. Ziehier hetzelve.
Een ander kieze iets anders , het zal vooral niet iets minder

zijn.
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Me ittaa's Graffchrift.
Hier ligt een vroeggeknakte bloem
Des dorplings lust , der maagden roem
Op 't mulle grafbed neder.
Geen lelie had ooit fchooner zwier;
Niet flanker is de populier,
Niet rijziger de ceder.
Geen frisfcher blos had ooit de roos,
Geen blanker gloed de tijdeloos ,
't Viooltjen nooit de zachtheid
Die uit haar blaauwende oogen fcheen.
Gij , die dees grafftee nadert , ween
Dat over zoo veel minlijkheen
De (luier van de nacht leit!
be fpelling is natuurlijk die van B I L D E RD ij i, en derhalVe dikwijls vreemd, althans voor hen , die , hoe ook met hem
Ingenomen, de meer algemeen gevolgde, gemakshalve mis
velen, eerbiedig mede volgen. Doch , dit zij zoo ! -fchien

Dicl tflukjes van c. A. VER VIER. Ijle Deel. Imitation Libre
des Poëfes de Mr. C. VE R V IER, par M. L. V. R A O U L.
Te Gend, bij J. N. I-Ioudin, 1820. In 8vvo. 95 BI.

I

Tet kan fomtijds zijne nuttigheid hebben , een oog op de
beoordeelingen te (laan, die elders voorkomen. Wanneer wij,
bij voorbeeld, het gunflige vonnis , dat dit boeksken reeds
heeft ondergaan, vergelijken met de wijze, op welke de ecrIie voortbrengfelen der Belgifche Muze, na de vereeniging,
in datzelfde Maandwerk ondergingen , dan loopt , naar onze
gedachten , eene duidelijke en gezegende toenadering , van
wederzijden, in het oog. Die van de Vlaamfche fchool hebben dan niet lecbts reuzenfchreden gedaan ; maar die van de
11ollandfche zijn ook gereed, om dit te erkenner. en aan te
moedigen. Misfchien doet er, ten opzigte van het flukje
Voorhanden, ook wel iets toe, dat de Dichter befloten heeft
om zich naar de Siegenbeekfche fpelling te fchikken. Wij
zijn daaraan nu al zoo gewoon geworden, dat elke belangrijke afwijking ons hindert. Ook, dunkt mij, zie ik den dag
reeds
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reeds aanlichten , dat onze fpelkoning , even zoo goed als Vader w 1 L LE m's doorluchtige afRammeling , den rijkstlaf over
alle de Nederlanden zwaait. „ Heer! pa ," zeide onlangs mijn
kleine jongen, daar hij een (lukje van het werk des Meeren
w I I. L E iVI S opnam , » die man fchrijft over de taal , en hij
kan zelf nog niet fpellen ; kijk , daar Raat Nederduytfche
tael !" En zulke fr eerwijzen hebben wij van allerlei ouderdom.
floe dit echter zij, de Heer VER VIER verdient gewis
aanmoediging; en wij moeten ons zelve befchuldigen, dat
zijn Rukje zoo lang onvermeld is blijven liggen. Doch dir
Zelfs is, hoe vreemd het ook fcliijne, een gevolg onzer belangftelling. Zoodra het werkje ons onder de oogen kwam,
vatteden wij het op, en lazen het grootendecis door, zonder
te bedenken, dat andere dringende bezigheden ons moesten
verhinderen , terhond met hetzelve gedaan te maken. Dan is
de eerfee nieuwsgierigheid voldaan; dan ziet men er ielfs tegen op , om , bij al het nieuwe , nog eens hetzelfde te lezen, en alzoo raakt het fpoedig verfchoven en bedolven.
Het is toch nog geene zoodanige lekkernij , geene zoo rijka
goudmijn , voor hem, die aan onze Puikdichters gewoon is ,
dat men zeggen mag: Decies repetita placebit. Maar het is
echter een goede trant , aangenaam en belangrijk , lief en
ftichtelijk. Onze zuidelijke broeders zijn nog altijd groote
vrienden en bewonderaars van vader c A T S; en ons dunkt,
dat dit in fommige (}ukjes niet onaangenaam doorftraalt. Laten zij flechts hunnen eigen' weg bewandelen, en maar niet
eens pogen , al te fpoedig 1-Iollanders (in dit opzigt) te zijn.
Eene zekere verfcheidenheid in de twee hoofddeelen van een,
geheel , die wij met genoegen in de fchilderfchool opmerken, kan ook hier misfchien hare groote nuttigheid hebben.
.Eenvoudigheid kenmerke vrij de eerfee hervatte fchreden van
liet Zuiden op de Nederlandfche letterbaan! Aan vuur en
stoutheid zal het hun, die uit den aard toch ruim zoo leven
zijn als wij Noordelingen, op den duur wel geenszins-dig
ontbreken. Wat zullen wij er al veel meer van zeggen? Die
het gelieft te koopen, zal het zich te minder beklagen, ondat de vrije , dichtmatige vertaling van den Heer R A 0 U L
inderdaad zeer gelukkig is. Wij eindigen dan niet een paar
aanhalingen.

FS
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C. A. VERVIER
Aar glen ?I7/n;: ego].

O gij, gij kleine blinde God!
Die fier met onze tranen fpot;
Die, Reeds te loer met boog en pijl ,
Ons hart befchouwt als daar voor veil;
Die , roofziek als de wolven - teelt ,
Ons wondt en nooit die wonden heelt;
Ik tart uw wapens, uwe magt,
Ik drijf den fpot met hunne kracht.
Gij zaagt mij eens uw' onderdaan
'k Bragt op uw altaar bloemen aan;
'k Bragt in uw rijk en trouw en deugd,
Maar hoe kortitondig was mijn vreugd
De wuftheid , die u heeds verzelt ,
Heeft al mijn hoop te leur gefield.
Nu , daar ik uwe ftrikken ken,
Nu , daar ik u ontweken ben ,
Nu komt ge met een zoet gelaat,
En wenscht den eens geleden fmaad
Op mij te wreken , en mij w@er
Te brengen onder uw beheer.
Neen , vriend ! het is een moeijlijk ding ,
Den blinddoek van begoocheling,
IIem , die terug kwam tot zijn pligt ,
Op nieuws te flingren om 't Bezigt.
't Gepluimde zangertje van 't bosch ,
Geraakt het eens uit 't ftrikje los,
Waar in zijn vrijheid fchipbreuk leed,
Erkent de dwaasheid , die het deed ,
En vlagt reeds , als 't maar in 't verfchiet
De fchaduw van een vooglaar ziet.
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Van waar de dwaze fpreuk : gelukkig als een kortin. " ?
Geeft dan 't verganklijk goed een onvergangbre vreugd?
Ik, die geen dons beflaap in hooggewelfde woning,
Geniet een rust die u , 6 vorst ! gewis niet heugt.
Ik die, terwijl de dood mij eerlang dreigt te slopen,
Gebogen op wijn ftokje en met een' tragen tred ,
Op
„

IICtlrsrueJes.
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op d'ouden vadrenvloer, door mij welëer bekropen,
Nu, grijs en waggelend, onzekre ftappen zet,
Geniet meer ware vreugd , dan hij die, uit paleizen,
Waar, bij het fnarenfpel, geen zachte rust beftond,
Naar landhuis en paleis ftceds ginds en weer moet reizen,
Als bleef men vrij van zorg bij 't wisflen van den grond.
Neen, neen , de grond van 't hart zie daar! de bron van vred:
Daar vindt men ftille vreugd, wanneer het driftenheer,
Geklonken in 't gareel , beteugeld door de rede,
Zijn togt (*) naar beter lot geduldig legt ter i e 2r.
(`)

Voor verlangen.

De verbannen Zoon , of de verbli;fplaats der Struikrooiers ,
naar liet Fransch van Mad/ic It L G I N A M A R I A R 0 C x E,
Schrijffler der Ibdijkinderen. 11. Deden. Te Zaltboemcl, bij
J. Noman. In gr. 8vo. Te zamen 598 Bl. /5-10-:

Uit het Fransch van Mile a o c

II E? Wij meenden, dat dcze Dame eenti Enge/feite was. Hoe het zij , het boek is ge
Engelfchen finaak : de perfonen en karakters-helnaid
zijn Engelse/t, of toch uit de drie Koningrijken, met bijvocging van Benige Spanjaarden en Italianen. De trant heeft
wel iets van dien der ijsfclijke Romans van Lady a A n_
C L I F F E ; evenwel liet fpookt er zoo niet; do fchrik wordt
meest door nog levende wezens, door firuikroovers enz. bewerkt. Echter is de naam van
der Jtruikrooverr
ongepast, daar deze Hechts Gene laugew epifode is, en geenszins onmiddellijk tot de ontknooping bijdraagt, maar wel van
ter zijde, door den held des verhaals met eene gelijktijdig
ontfnapte fchoone — die hij echter reeds vroeger gekend
had — in gezelfchap te brengen. Plet verhaal is wonderlijk
en avontuurlijk genoeg , en opgevuld met eene geheele menigte van bijkans ongeloofelijke gevallen, b. v., zoo als het
hoofdkarakter ten kwade , de Satan in dit boek , (Lord
0' S I N I S TER) zicli niet onaardig uitdrukt : (Ilde D. bl.
168.) „ Het herinnert mij aan DON Q u I C H OT, toen hij
„ uit de fpelonk van Montezinos ging. Eene fchipbreuk,
„ bosfchen , oude kastcelen , firuikroovers , en ongelukkige
„ jonge jufvrouwen..... Waarlijk , gij kunt uwe gefchie„ denk het licht doen zien , onder den titel van : Wonderba,,re
F 4

verb/lip/oats
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„ re Lotgevallen van o S M 0 ND M U N R 0." En nu zijn deze lotgevallen niet meer dan ruim de helft des werks : want
deze os M ON D hI U N R O is Hechts één der kinderen van den
verbannen Zoon, die zich de ongenade zijns vaders op den
hals haalt door een huwelijk met eerre Spaan/the , hetwelk
daze, door eerre tweede vrouw opgezet, gretig als voorwend fel aanvat, om zijnen zoon te onterven. Deze, een zeer
braaf man , moet zich daarop kommerlijk behelpen ; doch onverwacht komt hem een rijke buurman , Lord o' SI N i sT E R, te hulp, en bezorgt hem eene plaats op zijne goede
Ierland, maar alleen met oogmerk , om , door allerlei-reni
middelen , de fchoone en deugdzame dochter des helds , E L Iz A u Er i1 , in zijne niagt te bekomen. Dit mislukt hem echter, deels door de liefde , die zij koestert voor zekeren Kapitein D E 1. A C 0 U a, deels door de tustchenkomst van den
fchoonbroeder van o' S I N IS T E R, die haar uit het dreigende
gevaar redt , van met denzelven in eerre vervallene kapel getrouwd te worden. Zij heeft voorts nog allerlei lotgevallen,
is in gevaar van een' verleider , nog woester dan o' S 1 N I sT , en van de Ilangetong van deszelfs coquette en kwaada dige gade , is incognito in het kasteel van haar' grootvader,
wordt daar door deszelfs vrouw herkend en beleedigd ; eindelijk, echter, bereikt zij weder haar vaderlijk li-uis, en bekomt de toefcmming van haar huwelijk niet D E LA C o U u,
die echter eensklaps fcheep moet. Ondertusfchen zoekt o' s IN I STER haren broeder o s ni 0 N D, die te Edimnbu g op de
Hoogefchool lag, door eerie waarlijk duivelfche list, naar
lVestindië te zenden; doch dit mislukt hem: D E LA C o U K
geeft hem eerre predikantsplaats op zijn (chip; doch bij het
zeilen eener vloot naar Spanje , terwijl hij op een ander (chip
is , vergaat dit met man en muis ; O SM O ND alleen blijft
over, wordt op de kust geworpen, door goede lieden wel
onthaald , en heeft nu liet zonderlinge avontuur, van in een
heldengraf, hetwelk hij voor liefhebberij bezigrigt, een' jon
uit Italië (den Graaf v A N P L A CE N T 1 A) te vinden -a;elin,g
op dat graf Taande , er door heen was geval
toevallig
die ,
dit is nu een der beflisfendfle gevallen in liet boek;-len.E
zoodat het beter dc holle grafjleé, dan de verblijfplaats der
ffruikroovers, zou fieeten. Want nu neemt de geredde jonge
zijn' redder 0 S at 0 N D met zich naar zijn kasteel Icce--ling
renha in Italië. Onderweg worden zij door een' Turkfchen
zeeroover genomen; doch O S a: 0 N D lokt , door list, een
ge-
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gedeelte der roovers met zich en P L A C E N T I A aan land, en
doet hen bij Accerenha gevangen nemen. flier geraakt de
goede o s M 0 N D nu fmoorlijk verliefd op een meisje, dat
hij niet kent en niet ontmoeten kan , bekomt een ambt te
Napels door bemiddeling van zijn' vriend P L A C E N T I A, en
vertrekt daarheen met een' goeden Ierfche n knecht, MAC TALLA, die altijd bij S T. B ENED I CTU S zweert, flier worden
zij nu door roovers overvallen en gekneveld; doch 0 S M ON D
ontínapt , door behulp van M A CT A L L A, benevens zijne
mede gevangene lieffre en hare ouders. Nog zijn zij menigmaal
in levensgevaar; want de roovers zitten hen na, en midden
onder dat gevaar leest os M 0 N D M U N k 0 aan zijne reisgenooten een verhaal voor, in het oude kasteel gevonden ,waarin de roovers huisden, en hetwelk tot het geheel verder in
geene betrekking ftaat. Eindelijk komt men, na nog velerlei
ontmoetingen, te Napels. Ondertusfchen heeft os sM 0 N D
gelegenheid gevonden, zijne liefde tot liet meisje te verklaren , en de toeftemming harer moeder te bekomen ; doch niet
die van haren gramftorigen vader, die naderhand blijkt o' si N I ST E R te zijn ; welke , ter ontkoming van de wraak eens
beleedigden eclltgenoots, met zijn huisgezin naar Italië is getrokken. — Wij zullen den Lezer niet verder met bijzonderheden bekend maken, die zijne nieuwsgierigheid vooraf bevredigen zouden : genoeg , 0 s M o N D heeft nog een tweegevecht met zijn' doodvijand , , nog niet herkend als vader van
zijn meisje) redt een' inensch uit een hol, die reeds bijna
door roovers vermoord was , gaat met denzelven naar Schotland, doch vindt het ouderlijke huis verlaten , en de ouders
in de gevangenis. Deze toeftand wordt treffend befchreven :
het is de knoop der Gefchiedenis , en de onckuooping daarvan is even onverwacht, en bijna in denzelfden trant, als in
den alom met roem bekenden Vicar of Wakefield van G 0 L DS M I T H. Alles komt nog te regt : de oude man is de fchoonvader van den verbannen Zoon; D E L AG O U R komt eensklaps, als een Deus ex mnachind, opdagen , en trouwt met E L IZABETH, gelijk OSAIOND met zijne COIDELIA, de
dochter van o' SI N 1 S T E a, die in Italië door zijn' vijand
gevonden en ter netr geveld is; zoodat do held en héldin
nu fchatrijk worden ; en , om dien rijkdom nog te vermeerderen, en tevens de dichterlijke regtvaardigheid te voltooijen,
fterft de oude Heer M U N R 0 ter goeder tote, en laat, in
weerwil zijner vroegere befchikkingen, zijn gebeele kapitaal
aan
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aan zijn' voorheen onterfden zoon achter. De ftiefmoeder is
de éénigc , die ten Plotte ongelukkig wordt.
Hoezeer wij dezen Roman geenszins onder de goede rangfchikken , — hoezeer er een groot aantal onwaarfchijnlijkheden in voorkomen , en de menschkunde door denzelven wei
niets wint , — hoezeer ook de vertaling op meer dan-tigof
géne plaats flijf en gewrongen is , — zoo hebben wij den2elven nogtans met cenig genoegen gelezen. De Schrijffter
bezit de gaaf van wèl te verhalen en de aandacht bezig te
houden, zoodat, wanneer men eenmaal aan het lezen van een
der gevallen is , men niet kan uitfcheiden voordat men den
afloop weet. Tot uitfpanning in een verloren uurtje hoewel die uurtjes in het korte menfchelijke leven nooit moes
voorkomen — is deze Roman dus tatncliik bruikbhar;-ten
maar vergeefs zou men daarin naar cenige nuttigheid zoeken.

De Tooneelfpeler, naar het Hoogduitsch van K A R L S T £ I N I
Te Leiden, bij A. en J. Ilonkoop. I82o. In gr. 83'o•
204 B1. f I-IÓ-:

Bruder

SAUSEWIND heet de held in het oorfpronkelijke;
maar in het IIollandsch zou noch WILDZANG , noch WINDBUIL behsgen, en een Losnor, ziet reeds van L A F 0 N T Al N B
ook bij ons het licht. WA L L E R noemde bet jonge mensch
zich zelf; daar mijn leven een gedurig zwerven was, zegt
hij, zoo nam ik den naam van Waller aan. [Deze zinfpe1 ng klinkt beter in het l-loogduitsch ; Waller beteekent zwerver ; dit doet bl. 195 eene aanteekening opmerken ; foortgelijke had ook bij bl. 123 gevoegd , waar de huichelaar, op het
booren van den naam van G 6 T li E, uitroept: „ Mijne Freuls
zingen? een lied van GLITZ-E N? wee! dat doet mij Herven!"
kennelijk denkende, dat ht lied de Afgoden betrof.] Geestig en vrolijk, zegt de Vertaler, is deze roman; evenwel is
dat geestige hier en daar wel een weinig geforceerd, hoezeer
ons het vrolijk verhaal toch meermalen een' luiden lach —•
niet zoo zeer af erfte , als wel ontlokte. Wij ontvangen
hier &Eenlijk het weinig omflagtig berigt van den levensloop,
of liever hechts zoo veel, als daarvan tot de ontknooping
nood'.g is, van broeder sAt'SEwIND , alias WALLEB of zwEKvr„t , die zeer gelukkig eene lieve bruid vo nd, op welke hij
v-er-
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verliefde, en bij toeval door haar gehouden werd voor den
haar beftemden bruidegom ;, welke laatfee haar niet verlangde t
daar hij een ander liefje had. Gelukkig kwam het toch uit,
dat deze wit I. L E C de halve broeder was van den jongeling,
die hem zoo gaarne zijne resten ten dezen afftond; zoo kon
cie vader tevreden zijn; en daar nu zijne nog altijd beminde
moeder mede gevonden werd , febikte zich alles zoo uitnemend wel, als dat doorgaans in eersen roman, maar flechts
zeldzaam in de werkelijke wereld, gefchikt worden kan. —
Een kwaker, een zeekapitein en anderen maken de neven
uit. Maar wij willen den lezer, door mededeeling-perfonu
van het beloop des verhaals , zijn vermaak, in een tusfchenuur uit dit waarlijk grappig boek te putten, niet bederven.
Bij het Graf van mijnen Tlerlosfer. Naar het Hoogduïtscfr,
door F. C. DE G RE U V E , R. K. Priester van de Orde
der Augustijnen. Te Groningen, bij E. Mekel. 1820. ta
kl. 8vo. 67 BI. f - 8 -;
:

Eenvoudig, maar wezenlijk goed, ja voortreffelijk, zijn deze godvruchtige alleenfpraken en gebeden , den Roomschkatholijken Christen , in het bijzonder in de H. Vaste , in den
mond gelegd. Genoegzaam ieder woord, en geheel de vee
heeft hier de kennelijke fcrekking, om he -zoenigslr,
godsdienftig gevoel op te wekken , en tot zelfkennis en echte naauwgezette deugd te wijzigen. De Kerkelijke goedkeuring, zoo van de Hoog- als van de Nederduitfche uitgave,
fcrekt der Roomfche Geestelijkheid grootelijks tot eer; en-met
mannen, die z66 het volk leeren en voorgaan , vindt zich
het hart van iederen opregten Christen vereenigd in den
geest , welke vormen en plegtigheden hen voor het overige ti&dn
ook fcheiden. Moge het boekje onder Roomschgezinden en
Protestanten vele opmerkzame lezers vinden ! Onder Gods ze,
gen, fticht het buiten twijfel broederliefde en velerlei wezenlijk nut.

Re-
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Redevoering ter Gedaclrtenisfe van NI K 0 L A ti S T H 0 L E N,
Kaladidr at in de Fakulteit der Geneeskunde, ore, 1, den te
Leiden den ] van Grasmaand 1819 , in den ouderdom va; t
2z jaren. Uitgefproken Ier I'er aderinge der ,Ifleelirrg

Franeker van de 11laatfchappij tot Nut van 't 1lbc;racera
den 16 van Slagtmaaud , door r V. w A S S E N B E R G 11, Ï e
franc/eer, bij T, Tuinftra, In ggr. 8vo. 37 Iii. f: - r I 1^ iet onvermeld mogen wij dit kleine ftukje voorbijgaan , 'r
welk meer dan dénen titel heeft tot aanpr ij zing. In zijne Vaderftad immers , en van zijnen Leermeester, tien gr ze,; 11 o r gleeraar w A S S E N B L R G 11, verdie. de voorzeker de gedachtenis van deszelfs waardigen Kweekeling, N i c o L A ie s (*)
TH 0 L E N , te meer geprezen te worden , alzoo hi de eelbelovende Zoon was van den Ambtgenoot dus Sprekers , let
ouderlijke hart en der maatfchappite door eenen tz vroege ii
dood ontrukt. De toon van \varen rouw , en het treuren kalt
gedachten Nestor over zijnen jeugdigen Vriend , zet t a.lyde
bil aan dezen arbc d eens mans , bij w:en `den laatftcn i eer ling welligt , uit de fchool van v A L C K n N A E B. nog overig)
wij ons niet behoeven te verwonderen , het eenr'oudig c Griek/lie
fe'toon te zien uitfchijnen in dit zijn opllel. Meer te zeggen,
gehengt ons beftek niet: alleen w il vinden hier aan het ende
de uitnemende dichtregelen va o den jongen Godgeleerde r A x,
door den Redenaar overgenomen, en betuigen hun onzen
dat hij alzoo die vrucht eener weemoedig klagende
vriendfchap ook aan ons bekend gemaakt heeft.
-

(•) In de naamfpelling is eenig vcrfchul: de titel heeft Niknln,r; in de Re.
devouring (iaat Nicolaas. Wordt evenwel de k, volgens Si Lai. N B
zoo getrouw als op den titel, ook in den naam opgenomen, dan z,, iten wil,
boven het Latijnfclte us, ook aan den vaderlandCchen uitgaat Nikclarzr de
voorkeur geven. Trouwens stet bewaren van het oorfpronkel jke in onze na etsij
is, helaas te weinig onder ons eerie nation ie deugd. Oudtijds fche)ciie inca
dezelve op ecue Romeinfche, an op eeue Frasfc%re leest. Ons fmaakt liet eerie
noch het andere.

BOEKBESCHOUWING.
Leer, Daden en Lotgevallen van onzen Heer, uit ver
oogpunten befchouwd en opgehelderd. Uit het-fchilend
Iloogduitsch. Naar de nieuwe, geheel verbeterde en
zeer vernneerdcrde Uitgave van j. j. H E s S, Intistes
der Kerk te Zurich. Illde Deel (of Ilden Deels ede
Stuk). Met eerie Kaart van hetyoodfche Land. Te
Groningen, b ij W. Wouters. In gr. 8vo. Behalve
de 1lanteekeningen, 564 BI. f 4 - i
-:

13

ij het naflaan van hetgene wij over de twee vorige
Deden in ons Maandwerk (*) gezegd bebben nopens deze nieuwe uitgave van dit werk van H E s s , federt lang
in ons vaderland hoog gewaardeerd, zal het den Lezer
niet moeijelijk vallen te vermoeden, hoedanig ons oordeel
zijn zal over dit derde of laatfte Deel. Want, fchoon wij
+ons niet wederhouden kunnen te wenfchen, dat de waarlijk aanzienlijke vermeerderingen, met welke de arbeidzame man deze uitgave verrijkt heeft , ten nutte van de
l ezitters der eerlie , in een afzonderlijk Deel (het zij
door den Schrijver zelven , (iet zij door den Vertaler) waren
verzameld en in het licht gezonden, erkennen wij tevens,
dat die veelheid van belangrijke bijvocgfels genoegzame
aanleiding gaf tot den nieuwer: druk van het werk, die
thans voltooid is , en alle aanfpraak heeft op dat woord.
Niemand dus, vertrouwen wij, zal het onvoegzaam keuren dat wij, hoezeer H E s s in ons vaderland geene aanprijzing behoeft, wegens zijnen gevestigden naam en achting, juist daarom het ons ten pligt maken, onzen Lezeren uitvoerig verflag te doen wegens hetgene zij, ook
in
(*) Zie Lett. voor 1813. D. I. bl. 56r env. voor z817.
D. I. bl. i env.
NOEKBESCII. 1821. No. 3.
G
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in dit Deel, verfchuldigd zijn aan de latere vlijt van dezen Zi itjc'fchert Godgeleerde.
Onder dc kleinere bijvoegfels , die wij hier aant roffen ,
verdient de uitflap aangewezen te worden , welken de
Schrijver (van bl. 44_5o) doet ter toelichting der beide
Ceflachiregisters van Jezus , in de Evangeli n van 111atthcus en Lukas voorhanden. En gelijk men daarin proeven vindt van 's mans belezenheiu, zoo kenschetst his zich
niet minder voordeclig , en in zijne eigenlijke waarde van
een fchrander en oplettend beoefenaar der H. Schrift
wanneer hij (op bl. 139-145) de vroege voor•in enomcnheiri aantoont en verklaart , die te 7eï. Nalem tegen den
I Ie land heerschtc , en liet verblijf in Galilea voor I-Ieni
meest oorbaar maakte. Dan , reeds eerder , in het begin
des hocks , onder de lode A£leeling, waar hij van Jezus
Codsdienflige betrekkingen enz. handelt , ontmoeteden wij
(hl. 10 13) eenige zeer ewigtigc ophelderingen nopens
den zin , waarin de titel van Gone Gods , uit hoofde der
aloude Theokratie , (of Regering van fehovah onder de
Joden) dient verflaan te worden , en ook door ezzis
zelven zich werd toegeëigend. Wederhield ons de beperktheid van ons bef tck niet , wij deelden gaarne , ter
proeve van 's mans denkwijze , dit geheele ftuk hier mcdc. Men vergenoe e zich daarom met oenige wenken
en liet flut. II s s wil , gelijk wij aanduidden , dien
hoogera naam van den Gezal%dc , of Koning, den l oden
toegezegd , in Benen histouif •herra zin , van de Theokratie
ontleend , hebben opgevat en verklaard: „ Andere Pro„ f°ten waren die,ranrs geweest. J n z u s daarentegen
is (blijkens Matt. _XXI: 33 enz.) de Zoom. Ook met
„ opzigt tot j 0 A N N E s den Dooper is Ilij onvergelijke„ lijk' groot , de ni ge in zijne foort. Dit eigenaardi„ ge en oorfpronkelijke van zijn beroep en Zijne volmagt
(vervolgt H n s s) voorondertlelt juist zulk een theo„ kritisch verband , als dat , hetwelk men nergens dan
„ in de gejchiedenis en leer van het oude Israël vindt.
„ Loochent men liet Goddelijke der oude volksverorde„ hing, of zondert men daarvan af, het -ene ook op het
,, ove,

-
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overige menfchelijk geflacht en deszelfs bedoelde red„ dingy betrekking heeft, zoo heeft men ook den fleutel
„ voor het Goddelijke, of de Godsregering, in do ge„ fchiedenis van j E z u s zelven verloren. En dat men
„ dien verloren heeft , getuigen juist de veelvuldige be„ fpie,elcnde f:eilingen , waarmede men meende datgene
„ te kunnen vergoeden, wat (te vroeg) als onhoudbaar
en onbewijsbaar vooronderfleld werd; namelijk het
f ellig Goddcl j7•e der zending en volmat van j E Z u s,
„ en liet voorbeeldelooze in den loop zijner lotgevallen." —
Wij plaatalen te liever dit uittrckfcl , omdat ons dit gevoelen van n r s s toefchijnt groote aan praak te hebben
beide op oorfpronkelijkheid en waarheid ; ja van zulk een
aanbelang belchouwen wij dezen verloren feutel, waarvan
hij fpreekt , dat deszelfs wederrindena ons gefchikt toefchijnt , om den alouden twist der fcholen voor altoos
op te fluiten in het hol der vergetelnis , en om voor
de Christenen , niet name voor de Protestanten , oenen
tot hiertoe onbetreden weg te openen , waarop zij , ver
denkwijze over den ZONE cons, eerlang mo--enigd
gen voortwandelen , als Broeders van één Gezin , en
Onderdanen van éénen itEERE , den verhoogden KONING
der Joden. Hoe liet zij , uitgaande van dit beginfel, ter
aangeduide plaat! door H E S s ontwikkeld en aangedrongen, dient hein hetzelve vervolgens, om, wij zeggen
niet in een bijvoegfel , maar in eene gansch nieuwe verhandeling , over de dllonderwverken (van bl. 172--338) ,
gelijk in Gene daarmede in verband flaande Afdeelinb , over
de Ojflairdisag van ezus (bl. 377-519), veel lichts te
vcrf j reiden over dit eene en andere hoogstaangelcgene gedeelte der Gewijde Ge chiedenis. Wij durven ons niet
veroorloven, een kort overzigt onzen Lezeren aan te bie
deze uitvoerige Hukken , die te zamen meer dan-denva
een derde uitmaken van dit boekdeel; ook is zulks tebezwaarlijker wegens het breede veld der gefchiedenis, die
telkens , ten bewijze van zijne gevoelens , door den Schrijver wordt aangevoerd of opgehelderd. Wij willen hicroan den vriend van Godsdienflig, veel meer dan Godgeicerd,
Ga
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leerd , onderzoek tot liet werk overwijzen. Bovenal
droeg onze goedkeuring weg , dat n E S s den onderfcheiden aard der wonderen van het 0. en N. Verbond , de
redenen voor dat verfdril , en het onaffcheidbaar verband
tus{chcn dc leer en daden van Jezus, gelijk mede den
theokratisch doelmatigen afloop zijner gcheele gcfchicdenis , ook na zijne verrijzenis , keurig uiteengezet , en
doorgaans in vollen dag gcflcld heeft. Intusfchen ontveinzen wij het niet , dat zijn bijkomend doe , om de
Neologen, of liever Lloogduitfche Deisten, (die .uit de
Schriftuur het wonderbare en Goddelijke , door hunne ,
waarlijk zotte, verklaringen, willen verbannen; die van
mythen, wonderzucht der Joden , en fchijndood droomen)
te willen beflrijden en tot flilzwijgen brengen , hem , onzes inziens, van dien bondigen betoogtrant wel eens heeft
afgevoerd, dien wij, als Nederlanders , inzonderheid bemin nen. Of zulks voor den Daitfcher noodig was , bij wien
(lat zaad federt jaren zoo cligt gezaaid werd en welig
cpfchoot , onderzoeken wij niet: genoeg, wij mogen tot
eer der vadicrlandfche Kerk getuigen , dat deze uitheemfche
dwaasheid en ongeloof wel hier en ginds onder ons is
overgeplant, dan toch geenen wasdom vond, dank zij den
arbeid onzer Godgeleerde Genootfchappen en waardige
1\lannea , door wier zorge het onkruid vroegtijdig werd
uitgewied, of in zijne geboorte nagenoeg verflikt is op
onzen bodem. Wij bejammeren dus te meer, dat hier door het bedoelde ftuk van ii E s s erne wijdloopigheid gekregen heeft, die, aan onzen finaal getoetst, den geur
heeft van ongevallige langwijligheid , ja niet altoos (getuige ,
wat men leest op bl. 308 en bl. 315) van bijkrans woordel jke herhaling is vrij te pleiten. Dan, zulks in den
man van hoogere jaren toegevende, of als eene onachtzaamheid verfchoonende, durven wij eiken Bijbelvriend
veel nut en rijke (lichting beloven van het gezond begrip
en die doorwrochte ervarenheid in de Schrifture, waarvan Ti E s s (feeds doortlaande proeven geeft. Doorgaans
ten minntte, en vooral ten aanzien van den geest van zijn
ge chrift , de toelichting der Levensgefchiedenis van den
H ei-
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Heiland, zijn wij liet ten volle niet hem eens, en fchatten alzoo wederom dit boekdeel op hoot waarde. En ,
mogen wij Benige bedenkingen tegen hein aanvoeren , zij
zouden op zaken doelen van mindere aangelegenheid ; op
eenigzins betwistbare gevoelens en , onzes inziens , min.
der gegronde gisfingen , waaraan de Schrijver te hooge
waarde hecht.
Dus hadden wij niet verwacht, dat Ii E s s, in deze
,geheel 1 erbcte; do uitgave , de welbekende plaats van A mIrl 1 A N u S M A R C E L L 1 N u s zou hebben aangevoerd,
one daardoor liet denkbeeld te beguniligen , als ware j u L I A N u s , de Afvallige , in het voornemen , om den
Tempel te Jeruzalem te doen herbouwen , verijdeld geworden door tus^cl;cnl:omst der Voorzieniglhcid en eene
uitbarl!ilig van een verfchri';kcli,1: vuur van uit de heilige
puinhoopen. Immers , hoe groot een gezag de fc1lranderlhcid en geleerdheid van eenen w A I; r U ie T o N aan
(lat verhaal moge bijgezet hebben , wij achten hetzelve
even nadrui,kcliik we.lcrlc`;:l te zijn door dien vermaarden
LAR1)NEti,cicbctoogt, dat JIULIANus,in heep op
rijken buit en op de overwinning van het Perzisch Rijk ,
de boeien wel flhijttt gevein te hebben met uitzit op
die herbouvving; dikli tevens heeft hij heen rondflaancl
be i s gevonden , dat olie belofte (welligt door 's Keizers
nederlage achtcr;eb ev en) immer in 'kracht gefleed , veelminder wonderdadig verijdeld zij. Van de getuigenis der
Cie; is/.f»/r7ve s in dien tijd, waaronder, die hun ver
niet ongerirnide fabelen des bijgeloofs oppronkten,-hal
zwijgt II E S S , en wij alzoo met Berm. Van deze71 , of de
('huijtc,ren, fihiijnt intusfelien geheel de opgave des voorvals oorfpronkelijk , die , zonder behoorlijk onderzoek der
waarheid, door ai A It c E L t. I N u s Werd opgenomen.
Althans wij hellen veel meer over , om dit nopens dien
heideur %che;i GeJ'hierlfchrzier te gelooven , dan liet vonder zelf, of cie gebeurtenis , zoo als h/ die geboekt heeft.
Zijn lchrijven onder de Cln•istenlceizers, zijnegematigdheld omtrent cle bclij lers van Jezus , zijne ligtgcloovighci 1
omtrent liet wonderbare , waarvan 1, A R D Ni E It do beWijG,
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wijzen aanvoert, maar bpvenal de onbcftaanbaarheid, die
in zijne opgave zelve fchuilt, doet ons liet gezag van dczen tijdgenoot hoogslijk betwijfelen , of lieve weder prcken. Want wie laat zich overreden , dat ju L t A N U S
orntoemelijke kosten voor dit werk zou bef emd hebben ,
op het oogenblik, dat hij van Intiechiën optoog tegen
den Pcrziaan, om welken te beoorlogen de zwaarfle toe,
rusting nederkwam op de Keizerlijke fchatkist, en haar
ledigde. Maar juist in dit tijdlip, in het jaar 363 , plaatst
A nl M 1 A N U s de onderneming, en hare verijdeling! (*)
Voor het overige , hoe gelukkig tc ES s doorgaans zij
in gisfingen, die hij ter toelichting der H. Gefchiedenis
aanvoert, onmogelijk laat zich verwachten , dat hij, naar
het oordeel van anderen , altoos dc waarheid zoude getroffen hebben. Want , om ten dezen niet uit te wei
hetgeen naar vitterije zwecmcn konde , zullen wij-den,
tiaar ééne proeve , en tevens , zoo wij vertrouwen, cene
betere oplosfing daarbij aan de hand geven. Bekend is de
bekommering van liet Sanhedrin na Christus dood , vree
dat Hij , naar zijn zeggen , ten derden dage mogt-zendc,
opslaan , of wel dat zijne Leerlingen , het lijk ffelen„ de, zulks voorwenden zouden." Aanleiding nu tot
dit vermoeden des Raads meent ii r, s s te vinden in eetact
wenk, dien hij onderfielt, door Judas, den Verrader ,
hun gegeven te zijn omtrent die leere van Jezus , voor
zijne Apostelen herhaald. Wij oordoelen daarentegen die
gisfing te ver gezocht. Of zou de Joodfche Raad , wiens
verfpiedcrs Christus gedurig omringden , die bij zijne to
re;tilelling- getuigen had wegens zijn vroegere zeggen
„ omtrent het breken zijns 'rempels," onkundig gebleven zijn van de belofte aangaande „ liet tccken van Jo„ nas den Profeet ," tot driemaal toe , en bij tienerlei
aanvrage der Farizeërs , hun ten aanhooren van den hee re gedaan ? Maar herinnerde zich de achterdochtige boos
heid
() Men loze dit alles in het breede, en met overtuigende
klaarheid uitgewerkt, hij L A R D N r, R , C011Cctimr of allCiC;;;t

,lewish and Heathcu Testimosucs, Vol. IV. Chap. 46.
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hiid aan dat woord van Jezus, gelyk' wij voor ons niet
twijfelen, dan behoeven wij geene verklaring uit eenigen
onbekenden redewisfel met den Verrader te zoeken , aan
welken wij toch noode ecnig geloof wegens de opftanding boven zijne medeleerlingen zouden toekennen, hetwelk zijn zelfmoord, dadelijk na de veroordeeling zijns
Meesters , ook fchijnt te wederfpreken.
Onder de bijvoegfels , eindelijk , tot deze nieuwe uit
dit laatfte Deel , van H E S S verdient nog op--gave,n
werking een tweetal korte aanteekeningen , over het wonder van Bet4esda en de ligging van Bethfaida , beide,
benevens de haart, op den titel vermeld , aan het hot geplaatst. Dan, waartoe deze, of om welke gewigtige reden? Is er behoefte aan kaarten van het beloofde land ?
of vereischte alleen de laatstgedachte aanteekening eens
vierrwe ? Wat ons betreft , wij zouden gaarne haar ontbeerd hebben voor een bekwaam Rcgi irr bij dit zoo
nuttig werk voor Godgclecrdcn en Blihelvrienden. IIe4
fchijnt geen fniaak meer te zijn hij Schrijvers of VertaIers , liet goede voorbeeld van onze arbeidzame Ouden,
tot groot nut der wetenfchappen, in dezen na te volgen.
Omtrent de vertaling zelve van onzen Landgenoot deel
wij bevorens onze gedachten mede , en, betuigen hem-den
nu onzen oprcgten dank , bij het gelukkig afwerken van
zijne taak ('k).
Tijd(4) Ten gebruike der Lezers van dit belangrijk werk, ver
wij hier te moeten herinneren, dat eene en andere-men
onachtzaamheid des Vertalers ons is voorgekomen, die, ver
reeds bij de vorige pitgave begaan, in deze alsdan-moedlijk
herhaald werd. Dus lezen wij op bl. 88 , reg. 1 env. „ En
„ dus vindt men in dezen ganfchen loop der zake een nieuw
blijk van de wijsheid , welke de groote perfonaadje en zij
ne werkzaamheden zulk eenen voorganger gaf." Maar de-„
woorden , bij H E s s voorkomende , „ als Joannes was ," zijn
weggelaten uit dezen volzin, die daardoor duister geworden
is; ook hadden wij denzelven liever dus vertaald: „ welke

„ aan den grooten hoofdperfoon en diens verrigtingen ge„ fchufte) zulk eenen voorganger fchonk (zugab) , als Joan„nes
C:,^
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Tijd»teter der Gewade Geschiedenis ; bevattende dit Deel
de Bijlage over de Oudheid der Perzen, van Zoroaster , en zone Schriften. Opgefleld door P. B O S V E L D,
in leven Predikant te Dordrecht. IIIde en Ihrle Deel.
Te Dordrecht, by Blusfé en van Braam. In gr. 8vo.
Te zamen 916 BI. f 9 -I2-:
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e Bijlagen , in het derde Deel van dezen geleerden ar
ons medegedeeld , behandelen , in drie I #oofdíhtkken -beid ,
de oudheid en oorfpronkelijke gefleldheid der Perzifche
natie , volgens de H. Schrift en de oudfle Griekfche en
Oosterfche Schrijvers , en doen onderzoek naar het oor
-fpronkelijbía,dgtnelrPzich
tijd.
De
twee
volgende
overouden
dien
handein
Magen
len over z 0 R 0 A S T It R en zijne fchriften. Het zesde
wederlegt de Histoire de l',1.stronomie van D E n A 1 L L Y;
het zevende loopt, in zes Afdeelingen , over de Magifchc Godsdienstleer , volgens Ii Y D E en V I T R I N G A,
PRIDEAUX en DRIEBEItGIt, dedIgemeenehistoric,
CUDWORTn en MOSIIEIMI, BRUCKER, en eindelijk volgens den Abt r o U C II L R , naar dc Iiibliothegiee
-

(les
„ nes was." — Wederom ftaat hier op bl. 532 , reg. Io cnv.
„ Alleen verklaarde Ilij (Iezus) dit voor de taal van eenes ,
,,,, die niet verre van het Koningrijk Gods verwijderd was"—
wanneer de ll/etgever het mede toellemde , „ dat liet we„„ zenlijke van dezelve oneindig meer was" dan alle brand„ offers en overige gaven." Wie zulks , ook in den zamen hang , verftaan kan , mag zich wel zeer beroemen ! Wij zeg
dus ter toelichting : voor lYetgever moest liet Hoogduit-gen
Gefetzlehrer door JYct- of Schriftgeleerde vertaald zijn,-fche
en de thans duistere volzin aldus : „ Wanneer de Schriftge,, leerde, eenftemmig met hem , erkende , ,,dat gezegde (je»„ nes) wezenlijke" (de hoofdgeboden namelijk der liefde)
„„ oneindig meer was ," enz. Want, offchoon bij ti E S s
geene aanhaling is van Mark. XII: 32 -34, is het toch middagklaar,, dat hij daarop doelde.
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des Scavans et des beaux Arts. IIet achtfile handrit' over
het bock Saddir, door 11 v E uitgegeven; en pinde•
lijk het negende geeft een uittrekfel tilt het Discours
Prelirninaire van Mr. ANO IJE TIL DU PERRON.
zijnde eene inleiding tot zijne vertaling van de Zend-avesta. — Deze bloote opgave is voldoende,, om den beminnaren van zoodanig onderzoek de waarde en belangrijk
te doen kennen van (lezen geleerden arbeid des on--heid
vermoeiden en oordeelkundigen B 0 S V E L D; en ofschoon.
men met leedwezen zien zal , dat de hoogst naauwkeurige
man deze zijne taak, naar zijn plan, niet geheel heeft
afgewerkt, en dezelve door de uitgevers in hunne voor
rede, welke echter nog belangrijke bijdragen levert, fier
kon voltooid worden, zal een deskundige echter het den
laatstgenoemden voorzeker dankweten , dat zij , om deze
onvolledigheid, hetgeen B O S V E L D , bij een werk vàri
zoo wijden omv1ng, zoo keurig heeft voorgearbeid, niet
terugliielden ; en welligt dat dan ook nog eenmaal voldan
worde aan hunnen wensch , dat er een tweede B 0 s v E L D
moge gevonden worden , die vervolgti en voltooije , lietgeen de ecrfle heeft moeten flaken en onvolkomen overlaten.
Het vierde cn laatfile Dcel , bevattende onderfchcidene
kleine
(en lietwelk , volgens den titel , een. jaar
vóór het derde weid uitgegeven , alhoewel het liet vii'rdc
genoemd wordt, en ons ook gelijktijdig ter hand kwam)
onderzoekt : I. Dc oudheid der Chaldeën of Babyloniirs;
welk onderzoek geheelenal uitvalt tot {caving der H. Schrift.
I1. De oudheid der Tyriérs , Troiers , enz. In UI wordt
over do 6 5 jaren van eJ: III: 8 gehandeld, en de 1ezing van 25 jaren , door KENN I COTT opgegeven , en
deze varians , als, ook Chronologisch gefproken , nergens goed toe, verworpen. Bijlage IV loopt over do Ba.
bylonifche gevangenis; men vindt hier, hetgeen fijdrekenkundig ter zake dient , op weinige bladzijden bijcén ; ter'ij1 zich B o s v E r; D aan liet (lot verkki rrt , bij dC lijst
van P T O L O M E U S en zijn ceruie jaar van c Y R U s te
blijven. V gaat over de laatfle Koningen van Babel;
geen
G5
,
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geen gemakkelijk onderzoek inderdaad , en waarvan B o s V E I. D ten flotte nog niet geheel bc(Iemd durft (preken ,
alhoewel de geloofwaardigheid van D A N I ë L buiten alle
bedenking blijft. VI behandelt dc Gejlaclitlijst van Zerr-Gbabcl, en VII. Thlegons Zonsverduistering, als niet blij.
kende dezelfde te zijn met die bij Jezus dood. VIII doet
onderzoek naar v I T E L L I U s fladliorrder/chap , en ii ER o D r s huwelijk met 11 E it O D I A s. De Ihdc Bijlage
is uit de Bibliotheek van Theo!. Letterkr.'nde, waarin dezelve reeds voorlang geplaatst werd, in derzelver volle
waarde bekend, en gaat over den Schrijver ernz. ugli d;;r
Brief aan dc fHebreën , welke , naar B 0 $ v E r; n 's ge
geenszins de Apostel Paulus is. De X.c of laat -voeln,
eindelijk, onderzoekt de wijze en den tijd van den-fte,
dood der twee vermaarde Apostelen ; P E T it it s en P n UL U s; welk onpartijdig onderzoek in het geheel niet uitvalt overeenkomftig het gevoelen der Pausgezinden.
Wij meenee , dat deze aanmelding genoegzaam is van
een werk , hetwelk den eigenlijk gezegden Geleerde geldt ;
en die , zoo hij het zich nog niet leeft aat► gefchaft , flechts
aanwijzing behoeft van hetgeen hij hier , door cenen
B 0 S V E I. D bearbeid , vinden kan : terwijl wij niet herhaalde betuiging van ons gevoel van verpligting aan wijlen den geleerden Schrijver en de waardige verzorgers van
deze zijne nalatenfchap dc pen nederleggen.

n U T, bimitengewoncn hofprediker van Z. 111. den Koning der Nederlanden, en
Predikant in 's Gravenhalte. Te Dordrecht , bij Blusfé en
van Braam. 1319. In gr. Svo. VIII, 319 131. f 3 -:
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choon dc voortreffelijkc Kanfelredenaars , wier arbeid
ons ter beoordeeling wordt toegezonden , bij den Beringen omvang van ons Tijdfchrift , niet van ons vergen
kunnen, dat wij hunne kerkelijke redevoeringen altijd met
die vermelding van bijzonderheden aankondigen, welke zij
an-
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alders wel verdienen , zoo maken wij daarin toch n g al
ecnig verfchil ten aanzien van hen , van wier arbeid in
dit vak wij voor de eetíle reis verflag moeten doen. Laat.
om doen wij liet ook ten aanzien dezer Lecrredeneii vá*
den berpemden D E R M 0 U T, welke wij tot de , in ieder
opzigt, uitmuntend{{ en rekenen.
In de eerde, over Job V: 17-27, en behandelende
de grondera der gerrrstf eid , welke de Godsdienst ot s pmtrent de befchikking Van oars lot i;iboczernt , treft ons ai
aanilonds do korte, zakelijke en populaire opgaaf van t-r
Boud en doel dezes oudtlen Bijbelboek,4, gevolgd door
Bene tekstverklaring , in welke wij deze zelfde eigeii[chappen prijzen ; na welke Bene voordragt van hat thema
volgt, voorzien met al die vcreisehten, welke een zoo veel
bewerkt en, zelfs door den aanvanger In do kunst-vtild
der godstlienftigc rede , zoo gemakkelijk geoordeeld onder
voorzeker noodig heeft, om de aandacht bezig te-werp
houden , en welke ook verwacht worden, dat de mutj
van naam aan zijnen arbeid niet zal laten ontbreken.
De tweede Leerredc behandelt de waarde van den mensch,
tiaar Pf. VIII ; ook een onderwerp , dat , naarmate het
menigvuldig is voorgedragen, waarlijk genie vereisclit,
oio wederom, mits op eerre onderhoudende , zoo gij wilt
nieuwe , wijze, en met gepaste invlechting van 's nmenfehen onwaarde tevens , behandeld te worden. En dit
vinden wij lier, zonder dat iets te wentelen overig blij
Redenaar laat niet na , op eerre natuurlijke en-ve.D
treffende wijze, het oogpunt aan te tooncn , van hetwelk
beí^houwd , en den oorfpronkelijken ítand , van welken
inderdaad de mcnsch als eens voortreffelijk wezen moet
beichouwd worden ; en zulks wel zoo , dat juist de duistere zijden van zijne natuur , gelijk ook de grootheid van
God, tegenover welke de hoogheid van den mensch tot
2uct zou moeten dalen , nu dienen om deze te verheffen
Inzonderheid wordt de overbrenging van dezen Pfaitn op
jezus Christus zeer natuurlijk verklaard, door de aanmerking, dat datgene, wat in genen van den mensch als
mensch gezegd is , in die Sc..hriftuurplaatfen , welke heiti
,
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op Jezus Overbrengen, van dezen , als onzen Heer cn
Broeder, wordt geroemd. — De billijke wijze, waarop
God ons werk in zsjnen dienst beoordeelt en beloont, naar
Matth. XX: i— i6, is een ongemeener,, maar ook op
zichzclve moeijelijker thema , dat door den fleer o E itM O U T echter zoodanig meesterlijk wordt bewerkt , dat
de lezer dier gelijkenis in dezelve die beoordceling en belooning Gods van ons werk, alzijdig en tot in alle biizondenccden uitgedrukt, kunne vifiden ; fchoon die om
dat de grootheid der belooning niet alleen-fandighe,
van hare gefteklheid in het afgetrokkene , maar wel inzonderheid van het meer of min nederig dankbare hart,
waarmede zij ontvangen wordt, afhankelijk Is, naar dis
gevoel, ook wel afzonderlijk had mogen aangewezen zijn. -De voortreffelijkheid van ,?ezirs , als God.^gezant en 13oetprediker, wordt aangewezen naar aanleiding van Jezus
gezegde : „ Meer dan Jona is hier ," Matth. XII: ¢i.
en dc oplettendheid bij den aanvang der rede magtig opgewekt door dc, toch zoo natuurlijke , aanmerking : hoe
kwam Jezus er toe, zich te vergelijken met eengin, op
zichzelven onbeduidenden , man , als Dona? welke vraag,
echter , haar ongemeen en voldoend antwoord vindt ; waarna de voortreffelijkheid van Jezus boven Jona wordt betoogd , door de vcrgeliiking van beider prerdikin` , gezag
en karaktrr. — Ike twee , nu volgende , Leerredenen ,
de Bene over de menfchenkcnnis van ,fie_ its , naar Jo. I1:
25b• , en de andere over den Bijbel, als cone bron van
ware nien/chcnkennis , naar Pf. CXIX: 99 , i co , houden
wij voor dc voornaamste onder de mcestcrtttukken dezes
bundels , uit hoofde van dc mociieliikheid , welke aan naauwkeurige dispolitie en volledige uitvoering dezer thema's eigen is : want er is voorzeker wel veel van te zeggen ; naaar
de meester wordt vercischt , om in dit vele niet doelloos
rond te dwalen en uit te weiden , om toch ook niets te
vergeten, wat behoorde gezegd te worden, en alles dá:ir
te plaatfen , waar het ftaan moet. l)it moge van naeer
ftoffen gelden , ons komt het voor , dat de genoemde wel
zeker behooren tot de gene , van welke liet geldt ; terwijl
,
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wijl toch de bewerking van den Heer D E R M o U T ons
niets te wenfchen overig laat. Alleen zij ons de aanmerking vergund, dat de menfchenkennis een van de ver
Jood bij den Mestas inzon--eischtnwa,dor
derheid verwacht, gelijk uit Joodfche gefchriften blijkt,
maar ook uit de gereede toeflemming van Nathanaël, dat
Jezus de Koning van Israël was, zoodra deze hem een
bewijs had gegeven, dat Hij hem kende , en uit de overhelling tot geloof bij de Samaritaanfche vrouw, omdat
Hij haar alles gezegd had, wat zij gedaan had. Dit nu
zoo zijnde, zou de vermelding van deze omflandigheid
in de eerfle dezer twee Leerredenen zeer gepast zijn geweest. — In de Leerrede: Paulus te Athene, Hand.
XVII: i6 2 t , wandelen wij, zoo te fpreken , met dien
Apostel in deze had rond, nemen hare uitwendige geftcldheid waar, gelijk ook den trap van befchaving, waar
te zijnen tijde Honden, den-opharenziljk(tbugs
toenmaligen Raat van den Godsdienst des volks, en het
kenmerkende van deszelfs karakter. — Zoo woorden wij
voorbereid, om, in de laatfte Leerrede: de Redevoering
van Pa,ilus op den Areopagus te Athene, I Iand. XVII:
a2 -3i , aan te hooren en naar hare doelmatigheid te
waarderen.
Degelijkheid, fmaak, menfclien- en Bijbelkennis, volheid, vloeibaarheid en natqurlijkheid van flijl, alles, om
kort te gaan, wat den Godsdienfftigen Redenaar vormt,
is bij den Eerw. D F R ➢1 0 U T in de uitfiekendite mate
aanwezig , en wij zien deszelfs , in de Voorrede beloofde, Tafereelen uit het hauisfelijke leven, volgens den Bjbcl, met verlangen te gemoet.
—
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Zamenfpraak trrsfchen ,7ezrss en de Ikkerlieden , over den
wezenlijken (laat van het t,;errmvoordig Cbristesrdoni en
deszelfs Leeraars , tot orntdckkking van den afval era de
openbaarm aking dor vaancc'id , Noo als zij in Jezus is ,
en ook in dc eer /Je Christenen naar den Pink/lerdag
openbaar is geworden. Op^cdragen aan alle onder fchcidene Leeraars cn Gerncentc;ts dttr zoogcnaarnde Cfiristenheid in alle deze dagen. Door S T 0 F F E L i\I U LL E it , en voor deszelfs rekening gedrukt op de Bockdf'ukkerij van J. I Iendrikfen. Ingr. ávo. 56 Bl. f : -
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ecft iemand onzer Leuren nog niets vernomen van
zekere dweepachtige Separatistifche Sekte , die vóór eenigen
tijd hier en daar in Zuid-Holland, en in het bijzonder op liet
dorp ll'addin.iveeu, bij Gouda, ecnig opzien maakte,
Tij verloor daar weinig bij. De Kerkbetluren bc}èhouwden dien kleinen aanhang als van te weinig belang, , en
deszelfs gevoelens , zoo veel men die ontdekken kon ,
als te dol, om een onderwerp te zijn van ern(Iige waarfchuwing, wederlegging of bemoeijing. Ook liep die aanhang
van'zelve, indien tvij genoegzaam ondcrrigt zijn, te niet.
Van politieke of regterlijke vervolging dezer fcheurmakers vernamen wij natuurlijk ook niets ; want iemand om
zi'ne godsdicnílige gevoelens te moeijen , is, God zij geloofd! niet meer in gebruik , noch ook mogelijk in dit
Koningrijk, waar dc vrijheid van Godsdienst en geweten
zoo ftellig en ondubbelzinnig gewaarborgd is. Enkele perii:en , en daaronder , zoo men zegt , ook de Schrijver
van dit boekje , geraakten in handen van tien burgerlijken
renter, niet uit hoofde van gevoelens , maar van bedrijven.
Wij weten niet, of dezelve ingevolge regterlijk vonnis
geconfneerd zijn , dan of zij bclèhouw,l en behandeld zijn
als waanzinnigen; maar liet fchijnt zeker, (lat zij niet
meer losloopen. Dit boekje van s Tr o F r E L ai t: I. L F it
bevestigt, hetgeen wij van de gevoelens van licm en de7,e

ZAMENSPItAAK.

ral

ze Separatisten vernomen hebben; fchoon het niet dat,
alles in zich bevat. Zooveel blijkt, dat deze Schipper,
hetgeen Jezaia I ter beflrafing gezegd wordt , op de tegen
Kerk en derzelver Leeraren van-wordigePtsanfch
regtttreeklche en eigenlijke toepasfing houdt; dat bij hem
ieder waar Christen een Priester , Koning en Profeet is ;
dat het, naar zijne meening , te wenfchen ware, dat het
hedendaagsch priester- en leeraarsambt ophield; en (lat hij
klaagt , dat thans die genen, die het van den Vader gehoord en geleerd hebben, (Schipper S T 0 F F E L M U LL E R en Zijne volgelingen) belet worden in de gemeente
te fpreken , en de Reen zijn, die van de bouwlieden ver
wordt, door de raagt van net beest, tegen de-worpen
leer van Paulus, i Cor. XIV: 29, 30 , 31 en 57 ; maar
dat dit niet lang meer alzoo duren zal. Vooral beweert
hij, dat de volmaakte wet ons Hand. II: 41 en IV:
3i wordt opgegeven, en alzoo volkomene ;emeenfchap
van alle uitwendige goederen en bezittingen onder de
Christenen ten fpoedigfle behoort te worden ingevoerd;
waarbij dan zeker Schipper s T 0 F F E L en de zijnen goede rekening zouden vinden. Zoo ver wij de brabbeltaal
verftaan , komt het ons voor , dat hij... een regte Stof
zijn gefchrijf tot niets , dan tot misdruk , in de-i:l,cn
Christelijke huisgezinnen bruikbaar is.
De Werlerkeering van Noach's Dagen , bij v jze van
Zanacnf1 raken tusfchen Charlotte, Christine en Lodewijk; door HEDWIG SUZANNA MANGER, Wed,
N A N D T. Te Leyden, b ij de Wed. D. du Saar.
1820. In gr. 8vo. 31 al. f :- 5 - 8

v ij twijfelen geenszins, of deze Wederkeering van
Noach's Dagen zal zekeren ouden Heer Profes for en velen
Bene aangename en tlichtelijke uitfpanning zijn (*). Wij
hebben het boekje met weemoed ter zijde gelegd, daar
het(*) LetterQef. vont i8t9, bl. 224.

rob.
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hetgene , op eene andere wijze en met verílandige menschkunde gezegd, een woord op zijn pas had kunnen zijn,
op deze wijze overdreven, en ingekleed , onzes inziens ,
niet anders kan , dan het kwaad, hetwelk men wil te
keer gaan, verergeren.

Proeve eener Geneeskundige Plaatsbefchrjving (Topo;raphie) der Stad Amflerdam. Door c. J. N I E U Wv E NIn u Y s

, led. et Chir. Doct. enz. hide en J/de
Dccl. Te Anl/lerdram, bij J. van der IIey. 1820. In
gr. Svo. XIh, 34$, en XX , 332 13l. f 13- 4-.
let de uitgave dezer twee deelen , welke elkander
ipocdlig gevolgd zijn , zien wij dit belangrijk werk vol eindigd; en wij mogen dus den verdienftelijken Schrijver
gclokwenfchen niet de zoo wèl geflaagde volvoering zij rcr moeijelijke taak. Deze deden zijn niet minder rijk
van inhoud , dan dc voriger. Zij bevatten de acht(Ie
tot dc twaalfde afdeelingen dezes werks. In de achtfle
wordt over den. toeland en onderflanel der gezonde armen geij roken. Wij zien daaruit, dat liet getal dier armen verbazend groot is , onmetelijke fommen kost, weinig ware , duurzame verbetering in hunnen toerland aan brci gt, en daardoor aanleiding geeft tot zeer vele en
zeer kwaadaardige ziekten. De negende befchouwt de
±ic! c en, voor een t ijdlang, tot wei en ongefchidkte armen , en is voor den geneeskundigen inzonderheid belangrijk , door eene zeer naauwkeurige befchrijving en ,
zoo verre wij kunnen nagaan, onpartijdige befchouwing
der gast- en ziekenhuizen. Hier ontvangen wij eerst een
berigt van de manier, waarop de armen aan derzebver
huizen verzorgd worden , en waaruit wij , niet leedwezen, bemerken , dat dezelve noch algemeen , noch - ciloegzaanl is. Zeer ware het te wenfchen , (lat dc voorflag van den Schrijver , om de twaalf jongfie doctoren met
de behandeling der ftads-armen te belasten, ingang vond.
Hier,
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Hicrop volgt eene befchrijving der gasthuizen , van het
binnen- en buiten - gasthuis , en dat der Hoogduitfche Israclictifche gemeente. Die der twee eerffte gaat van de
plattegronden dier geflichtcn vergezeld. Het goede dezer gc(tichten erkennende, leert N I E U W E N H U Y S ons
dezelve, als geneeskundige inrigtingen, juist niet van
Bene zeer fehoone zijde kennen , maar toont duidelijk aan,
dat zij , althans het buiten-gasthuis , (en dit laatlle zelfs
in weerwil van deszelfs voortreffelijke ligging) zeer vele
gebreken hebben. Om hiervan overtuigd te zijn , behocft men llcchts te weten , dat do fterfte , zelfs in het
cerile , grootvr is , dan in eenig gasthuis in Engeland,
Frankrijk of Duitschland, waarvan de ftcrfte bekend is,
cn dat ieder zieke door elkander bijna twee maanden tot
zijn hcrf cl noodij heeft , dat voorzeker te veel , en alleen reeds een bewijs van eene verkeerde inrigting is.
Vooral is ons de ligging der zieken, derzelver bedekking, kleeding en voeding zeer ondoelmatig voorgekomen.
1-let geneeskundig perfoncel is ook te gering. Daarin kon
ligt voorzien worden, door deze gasthuizen tot oefen
holen der praktijk te maken , waartoe zij, in 't oog van-1
den Schrijver, zeer gefchikt zijn. Wanneer men, even
als te 1Vecncn , behalve de gewone geneesheeren van het
gefticht, daarin tevens eenige jonge artlèn toegang gaf,
en do geheele inrigting dier beide hospitalen verbeterd:
werd, zouden onze studenten in de geneeskunde niet naar
vreemde landen behoeven te trekken , om zich tot de.
uitoefening hunner kunst te bekwamen. De regeringen
der kleinere {leden moesten dan ook , bij de beroeping van
clads - geneesheeren , zeer daarop zien , of de Candidaat
van die gelegenheid gebruik had gemaakt. Zoo konde
het bezoeken van -Amfterdam , ter voltooijing der genees
vaste gewoonte worden, al werd-kundigeft,
wettelijke
bepaling.
gecne
hetzelve
In het tweede hoofdstuk van deze afdeeling fpreekt
de Schrijver over de verzorging der arme kraamvrouwen,
en , bij die gelegenheid , over de kraamvrouwenzaal in
het binnen-gasthuis. Schoon ook hier wel het een en ander
H
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der te wenfchen overig blijft , moeten wij , tot onze blijc1:
fchap, erkennen, veel gunfliger re^itltaten gevonden tehebben. Ook in de behandeling der in arbeid zittende
vrouwen , aan hare huizen,, is , door de naauwkcurigtie
inflructiën , zoowel voor vroedvrouwen als vroedmeesters, zeer doelmatig voorzien ; zoodat hier niets gevorr
derd wordt , dan de ijver en hulpvaardigheid dergenen #
Stan welke dat werk is toevertrouwd.
Het derde hoofd(Iuk loopt over de verzorging der krari,l.zinnigen ; en wij leeren er uit , dat dezelve allerJlechtst
is. Het ontbreekt ons land nog geheel aan doelmatige
inrigtingen van dien aard, althans aan zulke, die ook
Bene geneeskundige waarde hebben. Enkele bijzondere
Inflituten zijn er wel , die , blijkens de uitkomflen , niet
geheel onge(chikt zijn; doch dezelve zijn niet voldoende,
en alleen zij, die vrij groote onkosten kunnen bcílri
den , kunnen er gebruik van maken. Wij zien dan ook
het groote nadeel niet in , hetwelk N I L U W E N H U Y 3
aan dezelve toefchrijft. Wanneer zij onder het toevoor
Regering flaan , zal men, door middel van de--zigtder
zelve , niet gemakkelijk mmnfchen uit de maatfchappij doen
verdwijnen , welke men er gaarne uit zag. Wij vinden ,
dat de Schrijver hier , en in 't algemeen, te veel van den
Staat vergt. Wanneer de Staat , of liet Gouvernement ,
alles aan zich trekt , alle koesterende warmte en verkwik
licht van zich, als van de éénige zon, wil doen af--kend
ítralen, dan verandert het volk in een' hoop marionetten , welke door de Ministers in beweging gebragt worden.
Het vierde en laatf'e hoofdfluk dezer belangrijke afdeeling maakt ons bekend met de middelen, welke er ter
redding van drenkelingen in 't werk worden gefteld , en
wijst ons daarbij op de verdienften , in dezen, van de
wereldberoemde Maatfchappij : tot redding vans Drenke-

lingen.
Het vierde deel levert ons , in de tiende, elfde en twaalfde afdeelingen, eene belangrijke befchouwing van de verzorging der armen, de opvoeding vaal of derlooze of verlatenc kinderen, en den laat der gevangenisfes. slaar,
hoe
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lioe belangrijk d't geleclte van het werk ook zij, welke
groots opofferingen aan tijd en arbeid hetzelve den Schri;ver moet gekost hebben , w'ij kunnen liet ons naauwelijks
als een gedeelte dr :°:ee.r/ <<nc ige Topographic vooriiclJen. Welk belang heb ik er, als arts, bij, of in welke
betrekking tot (le kunst Raat liet, uitgelegd te vinden,
hoeveel eerre Generaalsweduwe , en vervolgens elk krijgsT
roan • naar zijnen rang , uit het fonds van Waterloo trek
ken; hoeveel eerre proveniersplaats in het oude - mannenof leprozenhuis kost; welke vercischte men daartoe heb
moet , en wat men er voor krijgt; hoe de Godshui -ben
andere gefiichten bcíluurd worden, en aan wie-zen
Lcituurders rekenfehap geven van derzelver adminif'cratie;
hoeveel keukenmcidcn , keldermeiden , werkmeiden er in
dit en dat wees- of armenhuis gevonden worden ; hoe
het gelegen zij met den financiélen (laat dier geflichten ,
enz. ? Wij vinden hier ook wel alles , tot do geneeskundige bcrehouwing dier inrigtingen behoorende; de Schrijver maakt ons , ook hier , op vele gebreken , vooral in
de ligclianlclijke opvoeding der kinderen in de Godshuizen, en op den ellendigen flaat der gevangenisfen , opmerk
doch dit verzinkt nu zoo zeer onder het flaats--zam;
huishoudkundige en flatistieke , dat men het inderdaad
naauwelijks bemerkt. Wij vinden dit jammer : want do
eenheid gaat, zoo doende , uit een werk verloren, hetwelk ons de overtuibendte bewijzen heeft opgeleverd vats
eies Schrijvers algemeens kundigheden , onvermoeide ar,.
beidzaamheid , uitl}ckende fchranderheid en onkreukbare
waarheidsliefde , en hens dus een onbetwistbaar refit geef
op de erkentenis zijner land- en f}adgenooteu.
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n R Oratio inauguralis de commodis atquc emolutnentis , ab its confcqucndis , qui mathematum ac reruin naturalium perfcrutandarum ftudia
cum litterarum humaniorum cultu feliciter conjunxerint, habita publice die 6 Novembris i8i9, quutn
Profesforis extraordinarii menus, in nobilisfimo mathematicorum et phyficorum ordine academia; Lugdunobatava , folemni rite, capesferet. lIaga Comitum , apud
Fratres van Cleef. 1819. $vo. f. maj. pp. 58. f I S - ;
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et onderwerp , dat de IIeer D .n G n L D n R Zich ter
behandeling in deze voor ons liggende Redevoering voor•
ilclt , is , in dc nieuwe betrekking* , waarin hij optreedt,
allezins gewigtig. Na , in erne uitvoerige Inleiding , een
beknopt verflag gegeven te hebben van zijne letterkundige
loopbaan , en den zamenloop der omftandigheden , welke
hem aan Leidens 1:Ioogefchole bra ;ten , berigt hij zijnen
toehoorderen , dat hij hen zal onderhouden over dc voordeden en genoegens, welke de beoefening der wis- en
natuurkundige wetenschappen , indien zij niet de aan
letteren gepaard gaat, moet te weeg-kweingdr
brengen.
Indien wij ons een auditorium van gemengde toehoorders voorpellen , onder welke fommige , nog niet geheel
genezen van de vooringenomenheid tegen de wiskundige
ftudiën , gevonden worden ; andere , die door dc moeijelijkheid van dezelve worden afgcfchrikt ; en in een tijdvak, in hetwelk men, het zij dan te refit of ten onreg
te, klaagt over de velerlei Collegii:n , die de Heeren Studenten verpligt zijn bij te wonen , en andere omflandiglieden meer, welke men in den omgang met de leden der
Univerfiteit liet best leert kennen, — dan waarlijk kan
men de door den Heer D E GE L D E R Op zich genomene
taal . niet als Gene der gemakkelijkfle befchouwen : hoe
ligt toch kan een enkel woord, een enkel gezegde, verteerd verflaan of opgevat, een vooringenomen oor kwetfen ,
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fen , en dikwijls eenen nadeeligen indruk te weeg brengen , dien de overige verdienften der rede naauwelijks
kunnen vergoeden? Wij willen dit niet gezegd hebben,
oen te kennen te geven , dat zulks inderdaad het geval geweest zij; wij kennen te wèl de verlichte denkwijze van
de Leidfche Univerfiteit , om zulk een nadeelig vermoeden be koesteren ; maar het is eenen Redenaar , die in
het openbaar optreedt , om Gene zaak , welke hem na aan
liet hart ligt, te bepleiten, niet ten kwade te duiden ,
dat hij liet geheele beleid zijnet rede daarhenen ribt, oin,
door klem van redenen, zijn onderwerp te ontvouwen,
en , als 't ware , ongevoelig , zijnen toehoordcren hunne
toeflemming af te dwingen. Deze analyti1che manier,
door den Hoogleeraar gebezigd, is toch die , welke iu
zulke gevallen, door de voornaanmile meesters der kunst,
als de geichiktile wordt voorgefcilreven ; en deze taak
heeft de Heer v E c L L D E R , zoo als het ons ten minIle , na erne aandachtige Iezing en herlezing , is voOrgekomen , van bladz. i$ tot 50, met beknoptheid, duidelijkheid, volledigheid, en daar , waar het onderwerp zulks
gedoogde , niet zonder ficraad , behandeld: althans de
rijkheid der zaken , de zamenhang en natuurlijke uiteen
denkbeelden , do hier en daar verfpreidc ge-zetingdr
trekken , de krachtige beflrijding der voor-fclied;un
duidelijk aangewezen verband tus(chen-ordeln,ht
Wis- en Natuurkunde , de onbetwistbare voordoelen valt
deze op alle mcníchelijkc kuntlen en wetenfchappcn,hebben zeer gepast liet (lr oge en vervelende weggenomen ,
dat men dvoraans in het behandelen van zulke onder
meent te ontwaren , en waarvan vele redevoerin--werpn
gen over wetenfchappelijke onderwerpen, letterkundige
zelfs niet uitgezonderd , niet altijd zijn vrij te pleiten.
Dan , volgen wij den I Iooglecraar zelven.
Na, in Bene korte en zaakrijke inleiding, de werkingen van 's menfcllen geest niet kracht en waarheid afgeteckend, en gezegd te hebben, (lat alle werkingen van
liet menfchclijk verfland tot erne dezer twee hoofdzaken
kunnen gebra -t worden ; io. dat wij over de begrippen,
II
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ons door de zintuigen aangebragt of door ons zelve ont•
worpen, wèl en naar waarheid denken en redeneren;
sO. dat wij onze gedachten aan anderen met juistheid
voorftellen , — geeft de Heer D E G E L D E P, eene alge
bepaling van kunst , als beftaande in regels , om-men
Benig ding goed , vaardig en fierlijk te volbrengen; ell
inderdaad , zoo als de Redenaar te rept opmerkt, alle
kunfen, hoezeer zij in derzclvcr doel verfchillcn, Hemmen niet elkander in dit punt overeen.
Deze inleiding brengt den Hoogleeraar ongevoelig tot
eene beknopte befchrijving van den eigenlijken aard der
Reken- en Meetkunst , (bladz. 17 cn 18) derzelver onderling verband en zamenhang , waarvan de laatfie in de
leer der evenredigheden reeds zoo zigtbaar is ; en na wij,
ders opgemerkt te hebben , dat de Meetkunst van den
tijd van A R C H I Di E D $ S tot in de zestiende eeuw is
blijven ftilf aan , ontvouwt hij, op Benen wijsgeerigen
trant, de oorzaken van dien flilfland. De Ouden, zegt
hij , hadden het zoo verre gebrast als hunne hulpmiddelen gedoogden; maar zij waren verholen van een hulpmiddel , om in de rijke mijn , die het gebied der ruimte
en uitgebreidheid ons aanbiedt, dieper in te dringen : dit
Iiiulpmiddel is de kunst, om over de getallen en derzelver
zamenflellingen in het afgetrokkene, en zonder op de
waarde van dezelve te letten, door middel van teekens te
{.edekavclen: deze kunst, meest onder den naam van Algebra bekend, was wel door D I O P 11 1 N T U S, in de
vierde eeuw, zoo als algemeen geloofd wordt, uitgevonden, en door de Arabieren eenigermate aangekweekt;
maar de uitvinding van gefchikte teekens, in welke het
wezenlijke der kunst beflaat, is van de XVII en XVIIIde
eeuw. Tot op den tijd van D E S C A R T E S beffiond de
Algebra flechts in Bene kunstmatige oplosfing van ingewikkelde rekenkunftige vragen; maar deze groote wijsgeer , die verhevene kunst op de Meetkunst hebbende toegepast, en begonnen zijnde, waar dc Ouden gebleven
waren , deed alles van gedaante veranderen. Vanhier ,
.iac cie hedendaa;fche wijsgceren , door liet aanwenden van
die
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die voortreffelijke teekenfpraak , de Ouden verre vooruit
zijn geftrcefd. Bijaldien , hetgeen niemand zal ontkennen,
de fioogleeraar,, door do uitgave zijner menigvuldige werken, welke vooral uitmunten door ecnc duidelijke voor
zaken, en Bene heldere aan-kelingvadmo;jfte
natuurlijk verband der waarheden, rept-wijzngvahet
verkregen heeft op de erkentenis en de achting van het
algemeen, — dan zullen die gevoelens nog meer klem
erlangen, wanneer men met de vereischte aandacht deze
doorwrochte Redevoering zal hebben gelezen: zij levert
een nieuw bewijs op , hoezeer de Heer D r, c E L D E It
zich toelegt op zelfdenken , op het vereenvoudigen en
beíèhavcn van do gewigtigf e grondbegrippen , waarop
de wiskundige wetenl'chappen rusten.

(liet vervolg en /lot hierna.)
.De Aarde en hare Bewoners, volgens de,.ieuUfle Ontdek
E. A. W. V o N-kinge.NarhtHoduscvn
Z I rí M E R M A N N . Illde Deel. Met Platen. Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1819. In gr. 8vo. 334
131. f 3-12
-:

D
e vertaling van dit nuttige en aangename werk gaat
geregeld en fpoedig voort. Wij ontmoeten hier een der

belangrijkile gedeelten der Aarde, Peru, Paraguay en
Tucuman , de groote bergketenen, vuurbergen , watervolkanen en reuzenítroomen van Zuid- llmerika , (de Andes,
de 4mazoner.- en Plata - rivieren , wier mond 30 , ja 40 mij
verbazende goud- en zilvermijnen , die-lenbrdis)
de vroegere Spanjaarden voor bergen van goud en zilver hielden, met eene dunne aardkorst bedekt, die dig te, eeuwige wouden , met de kostbaarfte geneeskrachtige
en andere nuttige planten bedekt , waar de reiziger , die
nog pas de kale, niet eeuwig ijs en fncct^w bedekte, gebergten verlaten heeft, den grond niet zien kan door den
digten plantengroei, en in 500 uren geen' enkelen íieen
II 4ont-
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ontmoet, meer zuidwaarts die onoverzienbare vlakten ,
waar men I 17 mijlen verre geenen enkelen heester , en niets
dan gras ziet, zoo hoog, dat het cone verkwikkende
fchaduw geeft tellen de brandende zonneílralen , waar dan
ook liet horenvee en de paarden (aldaar uit Europa aan
vermenigvuldigd zijn, dat een os in 1750-gevord)z
Hechts acht fluivers kostte , en men in 1697 voor «ne
pijp drie paarden kocht, en zes Spanjaarden zich., voor
iweerluizencl aangebragte paarden, niet eenige ellen laken
vergenoe,dicn , om nu van (le vele muilezels , fchapen ,
honden enz. niet te fpreken. Daar groeit de kostbare
tllgarova , of Johannes - broodboom, een middel tot herftelling der krachten , en de voortreffelijke Paraguay-thee,
een was, door mieren bewerkt, de Copaiva-ballèm , enz.
Doch wij zien tevens, hoe de mensch geen goed onvermengd van kwaad mag genieten ; hoe dat heerlijke Per, ,
met zijnen geneeskrachtigen China-bast , zijne goud- en zilvermijnen , zijne nuttige Lavaa's (eigenlijk Ganza's) , welke
den kameel vervangen , en fijne woldragende Vicumia's ,
zijne verhevene natuurtooneclen en onvergelijkelijke vlakte
van n^iilo , no ;tans juist dáár , in die vlakte , en in den omtrek , aan aardbevingen blootl}aat, die wel eens aan 20,000
Inenf l:cn liet leven kosten. Dan mecnen de vrije volken ,
die zich tegen Span/e's overheerfchin ; in bergkloven en
digte bosfchen verfcholen hebben , dat God den hemel
verlaat , om dc menfchen te bezoeken ; dan fpringen zij
uit hunne hutten , flampen niet de voeten, en roepen :
I1ier zijn wij! hier zijn w ' ! Immers bij de volken , tot
welke de weldadige befchaving der Incas niet was doorgedrongen, en die daarna door dc Spanjaarden tot 'liet
Christendom zijn overgehaald, heerscht nog liet dwaas
bijgeloof. Zien zij een' aap niet een' langen baard,-fte
men knielt voor hem , als voor een' Aartsvader. Bij de
begrafenis der Cacigruen bootst men liet geluid van alle
dieren na , en zulks tot eerc van den overledenen ; doch
ftraks daarna volgen tranen en gejammer. In Paraguay
gelooft men , dat bij Bene zons- of maansverduistering liet
geltarnte door luchthonden gebeten wordt , en men fchiet

naar

Dr Anr.D EN IiArr, BEW ONERS .

Ii-,

naar dezelve met pijlen. Terwijl liet gedeelte des lan,i.;
aan cic oostzijde der bergen regelmatig een gedeelte des
jaars aan ftortregens blootflaat, en alsdan in ecnc bare
zee verkeert, regent liet aan de oostkust, ter lengte van
to graden of 25o uren volgens z I M NI r It m A N N, vol
anderen van 400 uren , geheel niet; doch op vele-gens
plaattin wordt zulks door rijkelijken dauw vergoed. In
een oogenblik komt men uit Bene vruchtbare vallei in Gene
doodfche vlakte, zoo akelig als de woestijnen van 1lfriA<c. Hier ziet men kale , daar ruige bergen , met groote
meren; hier is men in Lapland , daar in Gr.ine i. In Pcill verbasteren de Truropefche dieren fpoedi , zelfs onze
granen; terwijl de keerk ringsgewasfen zoo ongemeen welig tieren, en in de gel;cimile fclluilhocken gcncespi,inten
groeijen. (WVij hebbch deze en andere Lijz misbeden
getrokken uit de reis naar Pertr (Ier Zcndelingcn s o11IkEV 1ELA, GERBAL en BAItCEL0, cite voornamelijk de Pri;npas del Sacramento, en verdere oostci;ji ^e
bedien des lands, bezocht hebben , en van welke ook
7. I M \I E 12 M A N N vcrfcheidene beril ten heeft overgenomen.) De oorlpronkelijke bewoners , ten dccle zwak van
verfland, traag en ongevoelig, maar goedhartig, (in Peru en Pri; 'iguay, onder de Spaan/the hecrfèhappij) zijn
in Tucuman en de PIrata - Itreken veel vlugger , geharder
en flerker,, in zoo verre zij vrij met hunne paarden door
de grasvlakten zwerven.
Men ziet uit deze korte opgave der voornaamfle onder
dit Deel behandeld , hoe belangrijk de inhoud-werpn,i
is. De heer Z I M M E R M A N N heeft vele bcrigten ge
uit min bekende Schrijvers , zoo als de Opziener-fchept
der Mijnwerken II E I, M s , do , ezrritfchc Zendelingen
DOBRITZIIOFER, JOLIN en anderen, die, op de
plaatfen zelve ambtshalve lang verkeerd hebbende, zeer
geloofwaardig fchijnen. Voorts heeft hij u t . L 0 A , H U M x 0 L D T , de reeds gemelde drie Zendelingen , doch vooral L A CONDAMINE en n0UCUE-R gevuld, die deze landen tuslchen 1730 en 17 4o Met ongemeen veel vlijt
hebben bezocht en bekend gemaakt.
115IM-
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L I m m C R M A N N vergelijkt, in meer dan n opzigt
niet re;t, de Aviporcrs, de onafhankelijke bewoners van
Tucuman , met de oude Duitfchcrs en Balwieren ten tijde van T A c i T U s , en houdt bij die gelegenheid Gene
iirafrede op de nadeelcn (Ier tegenwoordige befchaving,
ook groo' cnelcels niet regt ; doch wij moeten daarbij niet
uit het oog verliezen , dat , offi hoon de gehardheid des
ligchaams bij de levenswijze der 1Ibiponrcrs moge winnen,
echter Gene Natie , die jaarlijks , in weerwil harer langlevendheid , f' crk afneemt door twisten , oorlogen , en
de verfclu•ikkelijke gewoonte der vrouwen , om hare vrucht
te duoden , waarvan echter de meisjes uitgezonderd zijn ,
als welke zij verkoopen kunnen , (zie bi. 298) alles behalve benijdenswaardig en navolgenswaardig is. \Vij zou
nader bij de Natuur kunnen blijven , zonder voor -den
bij onze ruwe Voorvaderen , of bij dc barbaaríèlie-beldn
Zuid-Amrri,'a-wen , te zoeken ; wij behoeven Hechts tot onze Vaderen in de zeventiende Eeuw op te klimmen , wier
gefpierd voorkomen op hunne afbeeldingen nog genoegzaam doet blijken, dat zij betchaving en ligchaamsfterkte
zeer wel wisten te versenigen.
De Schrijver heeft zich geheel buiten de jongde ftaatkundige onlusten gehouden , en ook de Vertaler , die zich
voor liet overige zeer wel van zijne taak heeft gekweten ,
rept geen woord van de groote verandering, die Bucnosryres in een Gemeenebest heeft veranderd.

De 0;rdergang der eerfle IVareld. I-1'de Zang. Door Mr.
WILLEM BILDERDIJIi. Te Amfierdamll, bij P. den
Hengst en Zoon. 1820. In gr. 8yo. XXVIII en 179 B!.
f 2-18-.
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)e Nederlandfche taal bezat tot ru toe geen heldendicht.
Terwijl de andere Europe/cite Volken zich beroemen, Portug^tt op de Lufade, Spanje op de 4razicana, Italië op het
,ie: loste Jeruzalem , Frankrijk op de Henrrnde, Engeland op
hit verloren Paradijs, en Duitschland op de JUesfiade , waren in liet Vaderland van ROOFT, VONDEL, ANTONIDES, VAN 11ARL&N,VAN AREKEN CO IlELIF,RSnecin.
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pogingen van dien aard gedaan; er was niet één gewrocht,
hetwelk men met den verheven titel van Heldendicht zou mogen bháempelen. V ON DE L alleen zou misfchien die gaping
in onze Letterkunde vervuld hebben, zoo huisfelijke ramp
hein den lust niet benomen had, zijnen honjiantijrs af te
werken. Men zal toch de Bijbelfclle verhalen in verzen,
uit de achttiende Eeuw, zelfs de dichterlijke levensbefchrijvingen van Ibrah m en David, geene Heldendichten willen
noemen; en zelfs de Cerinanicus is daartoe te zuiver historisch. De Liftroom en de Holland/the Natie hebben vader
Genién bezield; doch natuurlijk beletteden deze on--landfche
derwerpen zelve , dat derzelver behandeling den naam van
episch, in den gewonen zin, kon dragen. Want eensdeels
moet het Heldendicht Bene gefchiedkundige daadzaak tot
grondlag hebben, die, hoezeer dan ook in den nacht der tijden verloren , niet geheel in de lucht zweeft , zoo als de
Frifo; ten andere, echter, moet het geen bloot historisch
verhaal zijn, hoezeer dan ook met dichterlijke ficraden getooid. Onze belang(Ielling moet door een mengfci van het
gefchiedkundige en wonderbare worden opgeluisterd, waarvan, naar ons denkbeeld , onder de nieuweren , T A S s o het
volmaaktfte voorbeeld levert.
B 1 I. D E R D II K , bij ons reeds in allerlei dichtfoorten vereeuwigd, heeft de taak op zich genomen, onze rijke Letterkunde ook met een heldendicht te doen prijken. Zoo iemand, was hij, doorkneed in zoo vele vakken van menfchelijke kunde, daartoe de man. Ilet geheele gebied der Gefchicdenis , der Fabelkunde en letterkundige voortbrengfelen
van onderfcheidene Volken, der gewijde en ongewijde Oudheid , ligt voor zijne blikken geopend. Bij hem moest dan
ook terftond de vraag levendig voor den geest komen: wat
de mac,'sinc, het wonderbare , kan on )nag zijn , waarvan men
zich , in den tegenwoordigen Raat der denkwijze , in een I-Ieldendicht heeft te bedienen ? Om tegenwoordig nog j u P t
TER, NEPTUNUS, of zelfs APOLLO en andere Olympiërs,
als handelende per/enen bij te brengen, gaat niet; inca weet
te zeer, dat zij Hechts een ('pel der verbeelding zijn: dit is
voor den Dichter een verlies ; en de bejammering van dit
verlies door een der dichterlijkhe hoofden, die misfchien innier behlaan hebben , door S C II I L L r. R, is de & nige wijze,
waarop inen zijnen , anders hoogst profanen , zang aan de Goden
an Gri;kcrland eenigermate kan verontfchuldigen. In plaats
va!i
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van deze thans onbruikbare Godenleer , hebben M I LT o m en
K L or s T O C I, zich van de bijbelfclle leer der goede en
booze Geesten , aan één almagtig , wijs en heilig Opperwezen
ondergefchikt, ter zamenlIelling van dichterlijke mach: nes,
bediend; en liet heeft hun niet aan navolgers ontbrolren,
waarvan wij Hechts Z A C H A RI A, in zijne Sc,lept ir?; der
Hel, en s o N N E N B E R G , in de Donatoa, of den Oordeelsdag, zullen opnoemen. (C H á TE A U BR I A N T beweert zelfs,
dat de Christelijke leer ruim zoo voordeelig is voor de linogere poëzii , als de Griekfclie illythologie; en hij heeft zulks
in een Heldendicht in Proza , les lJIiirtyrs, waarin hij vooral
de Heiligen en de Maagd al A RI A niet vergeet , trachten te
doen blijken.) Maar die Engelen en Duivelen hebben te weinig punten van aanraking met den mensen , en zijn , of te
verre boven denzelven verheven , of door diep verval te afzi gtig , om liet belang te wekken der gemengde karakters , welke de Griekfche Oudheid in nare Goden, Halfgoden en Il&
roëll vertoont. B I L D E K D IJ K heeft dit diep gevoeld , en
zich dus van eerre oude overlevering bediend , om die geestelijke naturen , door erne foort van middelwezens , wel van
A D AM , maar van den nog onfchuldigen ADAM , afkonlflig,
nader te brengen bij onze natuur en ons gefficht. Immers ,
liet tooneel van zijn Heldendicht is de vroegere Wereld vóór
den Zondvloed ; zijn onderwerp , de misladen, (lie haar den
ondergang berokkenden. Tot grondflag van het geheele fink
ligt de bekende Bijbelplaats , dat de kinderen Gods zich vermengden niet liet kroost der nlenfchen. Onder deze kinderen
Gods, nu, verftent de Dichter onfterfelijke menfcllen, door
A D A M nog in het Paradijs voortgebragt , en , daar zij niet
mede gezondigd hadden, ook niet in deszelfs ftraf betrokken.
Zij behouden ook nog hunne oude woonplaats, het Paradijs,
hier als een' hoogen berg te midden der Aarde voorgefteld,
van waar al de hoofdrivieren, die dezelve bevochtigen, alftroomen. Aan fommigen van dezen , door de fchoone dochters van A D A P1 , na den val geboren , bekoord, wordt , tot
1lraÏfe daarvoor , het zwerven door do lucht opgelegd ; zij dalen echter, zoo 't fchijnt , (want de Dichter is hier alles behalve duidelijk) telkens neder op aarde, en behouden hunne
cemeenfchap met de nlenfchen. Hun kroost, de vervaarlijke
Reuzen, bewonen het Noordoostelijk gedeelte der Aarde,
waarvan de Dichter, volgens de tooncelen zijner verbeelding, een Kaartje heeft ontworpen, dat bij het werk is gevoegd)
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voogd) en voeren een' oorlog op leven en dood niet de zonen van K A ï N , die het Zuidelijk deel des Aardrijks heflaan;
terwijl het kroost van s ET 11 allengs door de niagtige Kainieten verdrongen werd , of met dezen ineenfinolt. Deze Oor
Reuzen en Kai7rieten is nu de inhoud dezer vijf Zangen,-logder
die flechts een vierde gedeelte van het IIeldendicht uitmaken ,
op welks voltooijing de Dichter ons weinig uitzigt geeft ; doch
wij hopen , dat hij , voor zijne eer, voor die onzer Natie,
en voor het edelst genot zijner Landgenooten , zich anders
zal bedenken. Immers , het gedeelte , 't welk wij nu reeds
bezitten , geeft ons nog wel geen denkbeeld van het plan
des geheels , (hoe zou dit ook mogelijk zijn ?) maar bezit
toch zoo vele fchoonheden van den eerflen rang, is zoo episch
in aanleg en vorm , heeft zulk eene nieuwe en belangrijke
t achrinerie , dat wij gerustelijk hetzelve onder de latere
voortbrengfels in dit vak eene zeer onderfclicidende plaats
durven toekennen en verzekeren mogen. ZOO B I L D L K D Ij K
den Ondergang der cerfle Wereld voltooit, heeft Nederland
aan gecne andere Natie neer een I-leldendicht te benijden.
Vier karakters Reken daarin ver boven den drom der men.
fchen , I'aradiisbewoners en Engelen uit. Het is F U A I. , ook
een dier weleer onzondige menfchen uit Eden , doch die een
oog van begeerte heeft geflagen naar eene der fchoonfle doch.
ters der Aarde, naar EL PINE, uit K Al N'S Rani , maar bij
SET 11 opgevoed. Zij draagt de vrucht zijner liefde onder 't
hart , en verkwijnt in hare droefheid : de Onfterfelijke —
want het ligchaam dezer vroegere Adam; eten is niet log , ge.
lijk liet onze; het verheft zich naar welgevallen in de lucht,
en.... Doch hooren wij den Dichter zelven ! (Hij fpreekt
van het tegenwoordige menfchelijke ligchaam.)
`t Verloor den hemelgeest, die 't eenmaal door mocht í}ralen ,

't Oorfpronklijk weeffel zelfs , in 's aardrijks woeste dalen,
Die veêrkracht , die 't verhief en uitbreidde in de lucht ,
En 't nam die logheid aan, waar onder 't velddier zucht.
Wij (*) mogen, met een lijf, uit fijner flof geweven,,
Op d' adem onzer borst door lucht en ruimte zweven,
En zwieren naar 't ons lust, verheven op den ítroom
Des Ethers, heeralen door, tot 's warelds buitenzoom
En
(') De Paradij;bewuncrt.
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Ea waan 't oneindig NIET cie nooit bcltlimbre bogen
van 't lcvcnvol Ileelal met nevels houdt omtogen.
Wij fpannen 't lichaam uit , en fchenken lucht en licht
Een' doorgang , die 't verbergt voor aangreep en gezicht
Of doen het , meer verdikt door stoflijk famcntrekken,
En , weer bigin aan 't gevoel , en t oog ten voorwerp Vrekken;
Gelijk ik thands aan U mij aantie, fChoone Maagd.
, '

Deze zalige Paradijsmenfchen onderf{eunen (dus verhaalt
verder) clan ook hunn' gevallen' vader en moeder oazigtbaar in hunne noodgin.
FUAL

Wij hoorden 't noodgeroep bij Evaas barensfmart
En hielden, onbemerkt, haar kniën order 't kermen,
Of iteunden't wringend lijf, en vingen t kroostin de armen
Dat eens de onzalige aard die 't in zijn kommer voedt
In weérvergelding , met zijn lijken fpijzeu moet:
Doch met AD A M's dood brak de band tustchen het menschdom op de lagere Aarde en deszelfs meer verhevene broederen. Evenwel bleef deze Aarde fchoon : de bekoorlijkheid
harer dochteren troonde zelfs Eden's bewoners uit dat zalig
oord naar beneden, en de Reuzen werden geboren. Ook
F U A L verbeurt Eden , door zijne min voor E L P 1 NE;
naaar hij zweert , zich aan het hoofd te flellen van het kroost
zijner broedere: , en met hen dat zalig oord te herwinnen.
Dit zweert hij in die oogenblikken, dat hij zijne geliefde
hoort jammeren , haar, do brooze ftervelinge , aan al de moeijelijkheden blootgefLeld ziet, die de Almagtige moeder E v A
en hare dochteren opleider maar wanneer nu de andere kinderen Gods , meer verwaten, in verbond treden met de Hel ,
om hun geflacht , de Reuzen , in een dreigend gevaar voor
de woede der Kaïnieten te beveiligen , wraakt F U A L luid
zulk een heilloos opzet , hetwelk echter algemeene goedkeu ring vond. Wij nemen hier de vrijheid, aan te merken, dat
deze fuelle of ergang van verhevene , nog zoo onlangs onfchuldige en zuivere, wezens tot de verklaarde vijanden
van God en zijn Rijk niet genoeg voorbereid, en, in de gegevene omilandigheden, (in zoo verre waarrckijnlijkheid in
Zulk een onderwerp kan heerfchen) onwaarfchijnlijk is. Doch
mïsfchien moest dit dienen, om F U A L'S karakter te doen
uititeke'i; misfehien moest ook de groote waarheid, door de
on-
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ondervinding, helaas 1 zoo menigmaal gelaafd, worden ingeprent:
dat er genoegzaam geene misdaad van hardheid; geweld, list
of ontrouw is, tot welke men geene verfchooning heeft gezocht in liet edelfle, onbaatzuchtiglie gevoel, dat God dem
inensch heeft gefehonken, — de liefde der ouderen tot hun kroost.
Behalve dit belangrijke paar , (wij vermoeden ,dat E L P 1 N E
bet emd is , ecne groote rol in het gedicht te fpelen) vinden
wij er nog een ander : S E G 0 L, halve broeder van A It G o s•r . N , voorheen aanvoerder der Kaïrrieten, maar in eenen burgercwist, door de Hel aangeftookt, omgekomen; s EG 0 L, een'
held, in den gewonen zin van dat woord , (ten minfle zoo als
hij ons tot nu toe voorgefteld wordt) dij niet minder van
eerzucht dan van dapperheid brandt , en ook de kroon des
Aardr-jks, het hooge doel zijner wenfehen, verkrijg:. Op
het flot des vijfden Zangs komt ons s E G 0 L wel voor als
een lieveling der Godheid , tot iets grooters , dan aardfche
zegepralen, beftemd; maar ook hier zou de Dichter ons meer
belang voor zijnen held hebben ingeboezemd , indien hij hem
mii;der prijs op de kroon had doen fteilen. Een WASS HI N CT 0 N zal ons , als held , altijd oneindig meer bekoren , dan
een N A P o LEO N. Voor 't overige worden de dapperheid
en liet beleid van dezen krijgsman, die de Reuzen c}eiemaal
verslaat, ons in het heerlij kfte licht voorgefteld. Zijne gad_,
de minnende , getrouwe , zelfs een weinig ijverzuchtige z 1 Li<A, is gene belangrijke vrouw: het legerhoofd zendt hear,
op het punt van tegen de Reuzen op te trekken , naar het
land van Seth, in den burg van Beth-ur, waar zij echter
door de Reuzen verrast , en naauwelijks in veiligheid gebr-lgt
wordt. Wij verliezen haar ,bij het einde dezer afdeeling, uit
het oog ; doch twijfelen niet , of zij is , gelijk EL PIN E ,
gelijk s c Go r,, (die, op het laatst des vijfden Boekti , i':
Bene lichtwolk , en in eene bovenmenfehelijke gedaante er
Dichter tot iets groots beftemd.
-fchijnt)dore
Ziet daar eene ruwe fchets van het beloop des gedichts.
Deden wij nu nog enkele plaatfen daaruit ter proeve mede , die
ons bij de lezing bij uitstek getroffen hebben. De eerfee
vertoont ons K A IN's aandoeningen bij de geboorte van zijn'
eerften
H A N O C H.

Zoon

,

1M et opgeheven handen
Riep EAT N, toen zijn zoon, zijn NA NO C11, hem gcwierd,
Den God des zegens toe : „ Gij hebt gezegevierd !
'k Ver-
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'k Verhard mijn borst niet meer, ik zink in tranèil neder,
O Almacht ! ja 'k verfinelt , mijn ziel werd week en teder,
Ze is menschlijk. `'k Ben , 0 God , 'k ben vader: 'k voel het bloed
Van vader in dit hart , 't verandert mij 't gemoed.
Twist' l:inderlooze met uw Almacht ! Vloek' versvaten
Zich-zclv' en U , en dwing' zijn boezem zich tot haten,
Die in t aanvallig kind zich - zelven niet herteelt,
Geen hemel aanblikt in den aanblik van zijn beeld
I'k kan niet langer ..... , niet verftokt zijn, Uw genade
Niet trotfen ; neen , mijn God ! Ik heb en kroost cn gade ;
O Wijt hun 't misdrijf niet van vader en gemaal !
Straf, ftraf me , ach ! niet in die in wie ik ademhaal!
Dit , dit - alleen is ftraf,, dit , lijden voor een' vader !
'k Aanbid U , God ! genà voor d' centen plichtverfmader !
1Vlijn oudreu zondigden ; ik , trapte in dollen zin
Mij - zelven , U ter íjt , het hart , de ribben in ,
Ik doodde , in Abels dood , mij 't leven van liet leven.
0 ! Zegen thands mijn kroost, en 'lc zal, u dankbaar, fneven:
hier zeeg hij fpraakloos neer , in tranen als verfmoord.
Men zegt, een Engel ftortte , op 't uitgefproken woord,
Een' hemeldaauwdrop op zijn voorhoofd , die het teeken
fles bloedvleks, ais een fcliim bij d'ochtend, deed verbleeken,
En 't uitgewischt had, had aan 't wraakgefchrei der aard
De vloek zijns vaders zich , bij 't misdrijf, niet gepaard.
,

Welke poezij ! Bij den indruk , dien zij achterlaat , zien
wij gereedelijk cenige hardheden enz. , als : Ze is menscklijk. 'k Ben , rï (god, 'k ben vader. — En 't uitgewischt had,
laad — 1c,'t ! niet in die in wie — over 't hoofd. Waarlik ! als Dichte r mogen wij op B IL D ER 1) Ij K trotseh zijn.
Van cenen anderen aard is de befchrij ving van E v A's grijshid, Het is een pendant tot de hc; rlijke fchildering der pas
gefchapene E V A in V ON Dis L'S Lucifer.
0 Eva, kunstgewrocht der Godheid, voor wier ooggin
Gods Englen , als voor God,(!) vernietigd nederbogen ,
En (luiers zochten om dien gloed te wederfcaan
Die uitfcroomde uit uw fchoon! hoe greep u 't jammer aan
Geen roos verwelkt zoo fnel, gebroken van haar ftengel!
hier fchrcide en Cherubijn en afgevallen Engel!
Ta , Satan - zelf werd week , en voelde om n , berouw.
Der schepping heerlijkheid, wat is zij , dan de vrouw.
Ach,
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Ach, bloemen van den grond! ach paauw- en fenixvederen !
Wat zoude uw vroeg verval de vaste ziel vertederen!
Wat zijt gij ? fierfels, maar geen deel - zelf, waar het hart
Aan wortelt ! Eva, ja , gij wierdt der Englen finart !
IIoe zagen we uw albast verrimplen en verfchroeien!
Hoe 't morgenrood der kaak, zoo fchittrend eens in 't gloeien.
Verduisterd , weggewischt ! het oog van glans beroofd,
En 't ítralend zonnegoud verzilverd op uw hoofd!
Hoe 's levens Welbron aan uw' boezem , uit wier togen
Wij eens de On(te-flijkheid en Englenfierheid zogen,
Verdroogd , verflenst ! Al mij , wat wierd die volle borst?
Een hroobosch , door den ftaf dec janimers uitgedorscht !
Een nevel overtoog, een wreede worm verknaagde
Het Godlijkst in 't Heelal , waar op ooit zonlicht daagde.
Ja, Evaas ouderdom was aller Englen íttaf,
En trok ons oog en hart van aard en wenschdo:n af'!
B IL D E Ft D Ij 9 heeft tiit(iekend her eastuum weten te be.
waren. Zijne flrijders der vroegere wereld bedienen z?ch van
dezelfde wap-2 ien , die tegenwoordig nog de Wilden bezigen,
knodfen, jagtfprieten, pijl en boog. Maar de Kaïnieten,
meer befchaafd , hebben ook liet kunftiglie wapentuïg en cie
meest geregelde dagorde. Bezien wij nog vlugrig eene
fchilderij van den afloop eens veldflags , door de kinderen valt
x n IN aan dc Reuzen geleverd, die reeds moeten deinzen.
,

Men worstelt door elkaar,
Vertrappelt, wat er viel , en glibbert in de plasfen
Van 't nitgeflroomde bloed , die Reeds onmerkbaar wasten.
Men breidt zich uit, en valt den krijgstroep in de tij'. —
Vergeefs ! de zelfde punt verdedigt ieder rij ;
En , als een egel , die , niet uitgefloken pennen ,
Den dashond basfen hoort en op zich af ziet rennen,
Zich als een hairbol in zijn flakklen famentrekt,
En 't lijf den tanden biedt, van allen kant gedekt,
1 Ioedt Segols fchrandre vond zijn bende voor 't befpringen.
't Is heirl'pits , wat men ziet , onvatbaar voor 't doordringen.
Het rot der Reuzen grimt in 't rond, gelijk een leeuw
Die, brullende uit den bitik met hongers fcherpen fchreeuw,
Den fchaapsftal omvliegt en geen open weet te vinden.
Zijn brandend oog en muil aamt moorden en verflinden
Hij zweept zijn lenden met den gcesfc van zijn ftaart,
rn
1
aQEbBBSCFI. 182I. rig. j.
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En bonst op deur en muur, en tuimelL over de aard,
En mat zich woedende af, niet op^aflparde tanden
En nagelkrommen klaauw, op de on,beweegbre wanden.
Zoo brult cn briescht Rien om de fpeerbende ; ijlt uit één
Vliegt nogmaals toe ; en deinst in wanorde ; en Huift heen
Bij hoopeu , final gedut d ; en proeft op nieuw in 't wijkerf
De fchnchten , die up n;euw een mcni;;t' doen bezwijken.
Vierhonderd laten zij op 't flagveld In huil vlucht;
En Raïns ze sekreet klinkt daavrend door de lucht.
Gaarne zouden wij nog den of'crzanb van E Nos mede
dien een grijsaard aan s E Go r, opzinyt, en waar-deln,
deze vain den Zonne. en Starredienst tot den dienst des-dor
Eersen waren Gods wordt opgeleid ; maar ons heflek duldt
liet niet , en wij meencn ook genoegzaam de waarde van dit
iiieuw lac en merkwaardigfie voorthrenyfel onzes Ilooiiidichters te hebben aangetoond; doch kunnen niet voorbij , heli
tenen misfiag onder liet ooi te brengen, die ongetwijfeld liet
gevolg van vergist i'.S is , en ook weal'ichljnlijk aan veie Lezers ontf nappen zal. B j het affclicid van s 1 G Cl t, Cl] ZIT, F A
anoet gene haar bolo' e , in drie dagen Van rijnol foist terug , en weer bij haar te zijn. Zij moet am n de overzijde
van den 1••er,'a bij cie Set/!iet ;; eenc frhr.ilpl ass zoeken; terwijl S it c o L naar .l;•bn/ trekt , geheel in het Oosten , e ,

lij k S E' H in het uiterf?e \Vesten der Aarde. Dezen tost in nt
hij dus heem en nader in i,':c d ^.;en volbrcngcii. Van lie:
Bene naar het andere einde der Aarde'? Laat dezelve toen .
volgens den Dichter, veel kleiner geweest zijn dm i tegenwoordig , zulk ecu klein eiland in do \ ereldzee is zij veil
waarfchijnlik liet geweest.
Van wege coo veel heerlijks , gaan wij den , in het Dicht
zelf, bl. ii , ais bij de haren in;gefleepten , wrevelen uir--ftuk
val tegen de Patriotten , denken wij , van I7 87 en 9 , alsmede (zie de Voorrede) dien tegen w ilen den kundigen v a
7 N GE L E N enz. enz. , met fttizwijgen voorbij.
,

Nagelaten Gcdie aren van A. r, o os ? Fl , r- z. II 1)eei, n. _ Jhet Portret. T' Htearlem, bij do Wad. A. Loosjes , P.
1819e;) 182o.ingr.8»o. X, 178,en XXII, 172 BI.
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den regtfchapenen Nederlander. Ja , dat was hij , in de volfle
beteekeolis des woords , de werkzame , de edeldenkende , de
begaafde L o o S JE s , die, in zijne nuttige fchriften , zoo
regt goed op het Nederlandsch karakter te werken wist, vermaakte, leerde, ftichtte , en wiens godsdlenfhig gevoel, goede fmaak, verlicht oordeel , fchrander vernuft en onvermoeide arbeidzaamheid hein de achting aller braven, die hem
kenden, -- en hoc open lag zijn karakter, hoe duideli°k
fpraken zijne fchriften en daden ! — verdienen en genieten
deed. Ook als Dichter Raat hij bij ons op hoogen prijs, en
alleen de bevooroordeelde , of allen naar éénen maattaf beoordeclende , en clasfificerende Cenfor zal hem groote d.chterlijke verdienflen ontzeggen. Recenfent althans niet. Deze
bundel ílaaft volkomen het goed gevoelen , dat eenti menigte in ons Vaderland , en daaronder ook , die kunst en talenten weren te fchatten, van de dichterlijke waarde van L o o sJ E s heeft. Eene breed 2 lijst van Inteckenaren getuigt van
den algemeenen eerbied voor zijne verdicnf en. De waardige
Zoon des braven mais roerre vrij hierin. Eene .;rooie erfenis liet hein de Vader r.a in zijnen goeden naam. Wij zijn
hein onzen dank fciuidig voor dezen ons dierbaren bundel ,
die dien goeden naam mede overbreoge tot volgende geflachten ! Ja, L 00 S j r s wa, een welige boom , door eet' flormwind -- ach , hoe plotfel jk ! — ter nedergeflagen, terwijl
hij nog zoo vele vruchten droeg. Weemoedig verblijden wij
ons, clay wij oei, deze nog ontvangen. Wij betuigen tevens
ons vetlar.,en naar de Levensfchets des Dichters , die het velen niet behoeft te fp:jten , dat afzonderlijk zal uitgegeven
wolden.
Verwacht niet zoo zeer, Lezer ! eene bcoordeeling van deze naletenfchap , niet welke wij ons te zeer ingenomen betuigen , dan dat het ons zoude lusten , aanmerkingen, die
wij hier en daar hebben, mede te deelen over een en ander,
in ons oog, gebrekkig gepleatfte. Elk, die eens op keur,
op wat let (voor belet) , op deze en gene verkeerdelijk ladge of korte fy llabe , floot , denke vrij aan het ubi plura ni-

tent etc.
Het grootfie Eiuk is eene vrije navolging naar D E r. ii. Lei
Lustkoven en Tuinen het is niet afgewerkt ; maar dit was
geene genoegzame reden, om dit fchoone frak achterwege te
laten. Wij lazen het met onuitfprekelijk genoegen, en ons
ontviel, op niet weinige plaatfen , oniwilleL eurig, de uitroep:
;
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„ Zoo behoort het in den lusthof. Natuur en kunst !" -Wet weemoed eindigden wij dit Rule. De laatfle regels zijn
' s avonds vóór den dood des D chters gefchreven. Had hij
ze nog eens mogen nazien, de al!erlaatfte regel ware zeker verbeterd. De Hulde aan Kosziuszko , ook in de laat(te
week zijns levens vervaardigd , is verheven. Hoe aan den
Bt'rgcr vat Haarlem en Nederland de Lnfder uitvinding ran

de Boekdrukkunst ge/ia nd'rnnfd ,'oor i, .^ u it i: N s r, o s T it R ,
naar het l a'i,••n van a o s s c 11 .1 , gelukken moest , befeft
men : hier zorg zijn ganfche hart. Regt zangerig is het flukj e : LL1Z,\RETrt K;OOLAART, geb. uooi"nA ,r. Van
zijn zuiver Patriottisme gloeit hier weder meer dan ri n dichtfink , b. v. dat aan de Ouders, ii ier Zoon als Garde d'Hons,°rrr nos vertrokken; do l;rthoezenzing, toen op het puin van
Ylisfings muren de vlag van zIlrhi'rz geplant was ; en bij ge,

legenrzeid der groote gift ran eenige E,;gelfc'zcu n..orr Le\de,:.
Op geil laatften dag der XVIIIde Eeuw zong hij voor cie

Leden "an liet Ilaarleazsc /t Depa;•te;;rent der il.cetf ,Tppij
Tot Nut van 't /1/gemeen , van n 'elke hij een zoo nu;ti<, lid
geweest ;s. Wat hij als een man van Godsdienst , als Eclltgenoot, V-der , B ocdvcrwant en Vriend gcovicesc is voor zij
betrekkingen — o! uien loze hier , t hij aan zijne-ne
1 ieht, C. C. N1l :u WEN1iutzr.N, urt zi(1r;;t eiaap, wat hij
op het /rtrrelrjk vnzt SUSANNA MAtt11 VAN wA1.R11.
ivat hij aan den Weieer'. 86 jaiigen rn. V .s z 1) ;. K 11 o R , T
zong, wat zijne Schoondochter van hem hoorde Lij laren

kcrkbnrz; na de kezfclling tuit het l;rrc,;abed van hrtr er;_•1e
kind, maar vooral cie uitgieting van zfln !,anfchc gevoel in
her gezang aan zijne Ilui,vromv op zijne rill eren z b ;•rzil j
van hetwelk neen niet weet , of hij 'Jeu Dian , de Vrouw ,
of den éénigen Zoo -i liet incest vereert. Zulke gele;enhcid,,verzen moet men kenhen, om liet fnlaien op deze fort van
poëzij voor altijd af te lecren. Behalve nog drie fiukjes ,
aan een' Ongerceli en, aan de Gevoeligen, en de Eer••r.c,'zt,
vinden wij hier nog verfcheidene , oorfpronkelijke en , zoo
het heet , nagevolgde , incest f zb lert of vertelli ven , waar,
onzes oordeels, t, o o s j E s rept den flag van lead. Wil hebben alti ;d geweend, en meehen nog, slat voor liet volksonderwi;s in goede zeden , en ter vorming van liet echt Ne
fabel , met nanee ook door den-derla.scikt,vnde
D.chter, meer partij te trekken ware. Hoe gaarne keet enen
(hunters nob ?) de Ilbek'c:d van G EL LEK T ! Wij bezitten
,

,
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ook die van SC110NC i.. L o o s j E s had , tot Nut van 't
Algemeen, eens eerre verzameling van fabel -poëzij moeren
uitgeven; dit was meermalen onze wensch; maar ach ! — hij
is niet meer. Wij zijn nu bli;de met de bewijzen hier en
elders, hoe hij verdichten en vertellen konde.
Die tre;ien wil ook in het tweede Deel aan. Iletzelve bekelst twee uitgebreide Rukken. liet eerre is een t^•eede Zong
van een d^chttluk , aan r It F. D R I K 11 L N D R I K gewijd , belielzende een verhaal, dat de Prins aan zijne aanflaande Gemalin doet, van zijnen levensloop , en flan; geheel op zichzelve. De eerste Zang , met den tlanlcg van liet geheele gedicht in een meer onaffcheidelijk verba :,d flaa:id , is daa -om
(tot onze fpijt evencel) achtergelaten. De derde Zang was
onvoltooid. I-Iet tweede Pluk is C L C I L I A , een Treurfpel
uit de I,e ,enden der Ileiligen, I. o o s j L s had dit beftemd
ter uitgave, en het bcr;gt, dat hij voor hetzc!ve gep!aatst
zoude hebben , loze men hier in het Voorber;gt. Verder
vindt men hier : 'zet ;lleufc'rcrrbeeId ; de Toekomst ; te;• brui
aims Zoons; bi; liet ortt . s en der médalje, als een ccce--lofie
te" ken , aan de 11e/de,; rn;r Ds crmbnirk gefc 5or:ken , en heir
Ycreer'd (ja, dat is eere!) d;0; Û12-CU V A N K 1 N S IS E K G L N,
'oor den lrmt f en Zc etst von I) r F. U I T E. R ; in een Album ;
Rvi Je elf/or/ge Die ''tcrrc, J. C. e I. r v I: ; (hoc zij het
riaakt op den Parnasfus? of ziin svii alleen vreemdelingen,
dat wij zoo vragen ?) arm;; de Bli d%c'iap; behalve, gelijk wij
zeiden , eenige in de form van vertellingen.
Neen , niet één ftu;, is hier , of liet firekt het hart des
Dichters tot eert. Wij danken zijnen Zoon , in naam vart
zijns Vaders vrienden , en durven hem wel verzoeken om nog
steer, waanvan hij in liet Voorberigt gewaagt. Ziet is hein
toevertrouwd , de eere zijns Vaders te bevorderen.
Wij moeten niet vergeten te zeggen, dat het afbeeldfel
des Dichters , hein vooruiellende in den ouderdom van 36 jaren, gegraveerd is naar eerre fprekend gelijkende fchilderij,
en (lat op den titel 's mans zegel ítaat, een fpeeltuig , door
ces' blocmkrans omringd , met dit bovenfchrift : „ Deo et
l'sp ulo." Ja , voor God en het Volk ! Daarvoor klopte zijn
hart ; daaraan was ziine pen , en zijne pers , gewijd. God
vergeldt hem zijne werkzaamheid, en liet Nederlandfche Volk

boude hem in dankbare erkentenis!
T 3iVick-
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Nieuwe flichtelijke Liederen voor de Huisgezinnen en Ceze1fchappen der Christenen , door J. H A Z E U, C s z. Met nieuw
gecomponeerde Zangwijzen , die even zoo gemakkelijk als de
Pfalrnen gezongen en gcfpeeld kunnen worden. Door D. VA N
DER R E Y D E N, N S Z. Met 59 Muzijkplaten. Ilde Deel.
Te Amficrdam, bij W. van Vliet. In gr. Svo. 224 Bl.
J 2- : - •

Wij gaven van het eerfte Deel dezer Gezangen in der tijd

een niet geheel ongunftig berigt; het Publiek, echter, heeft
dezelve nog veel gunftiger beoordeeld , want de vierde druk
zet er het licht van , en dit overtreft inderdaad onze ver
tweede Deel is in denzelfden fniaak en geest,-wachting.He
yan gelijke waarde , en mag alzoo op denzelfden voorfpoed
hopen. Wij verblijden ons, dat de reeds bejaarde H AZ E U
nog zoo veel opgeruimdheid en kracht bezit, dat hij de ver
derden bundel voor 't minst niet geheel-vardigne
pn:uogelijk houdt ; maar verblijden ons niet minder , dat , naar
's mans eigene verzekering , zijne Liederen met Muzijk den
lust voor Zang- en Toonkunst zoozeer hebben opgewekt,
dat men vele ftichtelijke Zanggezelfchappen heeft opgerigt,
en Van tijd tot tijd nog oprigt, in ons Vaderland. Het voorname , dat wij voor ons verlangen zouden , is , dat de inhoud
der Liederen zóó ware ingerigt , dat Christenen van iedere
Gezindte dezelve konden medezangen niet volkomene inftemming
en ftichting. Dan, misfchien ware dit den aftrek niet zoo
voordeelig ; de grijze H AZ E U zong en dichtte nu toch , op
zijne wijze, voor een zeer talrijk, alhoewel misfchien, naar
fommiger meening , wat al te erg orthodox Publiek.

Redevoering , ter nagedachtenis i'an Mr. C A R L G E R A D
H 1 T. 1 M A N , in leven Staatsraad in buitengewonen dienst ,
Ridder van de Orde van den Ne derlandfc, en Leeuw, enz.
enz., uitge/proken in het Departement 's Hertogenbosch,
der Maaefchappfj Tot Nut van 't Algemeen, den ig April
1820, doorJfr. . F.'k1AUR1TZ G AII)F RTIEV! E N, Ad
vocaal te 's Hertogenbosch. afblaar, bij H. Palier en Zoon.
182v. In gr. 8vo. 55 Bl. f
18 - :
,

: -

Op liet titelblad ziet men het portret van H U I. T m A N. Jamnler ,
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vier, dat er boven ftaat : „ Advocaat te 's Hertogenbosch."
Dit flaat er zóó , dat jemand , die noch hem , noch G A N
v b K tl L i D N_ N kent , den laattien hier afgebeeld vermoeden
zoude, were het niet, dat hém het voorberigt zeide, dat hij
de welgelijkende beeldtenis van 11 U L T el A r zag.
De Advocaat neemt tot zijn onderwerp een' aanloop , bij
wijze van inleiding, uit het belang der levensgefchiedenisfen
van verdienjlelijke• mcnfdien, in welker levensloop hij , tot
onze verwondering, zegt, dat voorgehouden wordt, wat door
anderen beproefd en ondervonden is, tot volmaking, of ten
i erderve. Ei! ziet men dat ook, als in een' helderen [piegel, in den levensloop van belangrijke verdienflelijke menfen?
Nu, deze inleiding brengt hem op zijn onderwerp,
dat hij reeds in de Vrij metfelaarsloge had voorgedragen, maar
weder voordraagt in het Departement enz., dewijl de fpreekbeurt , tot welke zich niemand der leden aanbood , niet onvervuld blijven konde, en de ijveraars voor den bloei van
die afdeeling der weldadigfte Maatfchappij liever niets nieuws
moesten en zouden hooren voordragen, dan vreezen, dat men
hen van werkeloosheid en nuttelooze bijeenkomften befchuldigen konde. Dat ftrekt nu wel niet tot eere der leden van
dat Departement, maar wel van den Advocaat!
Voor H U L T MA N eene , aan bewondering grenzende , hoogachting gevoed hebbende, (bl. i) is bij de vurige lofre
zijner verdienflen , hem , onzes oordeels op goede-denar
gronden, vrijpleitende van laaghartige eigenbaat, (bl. 13-15,
vooral 2t enz.) en huldigt zijne arbeidzaamheid, en, bijzonder, zijne zucht voor de weteufchappen, zijne groote bekwaamheden, in verfcbeidene opzigten aan den dag gelegd ,
en ook door verfcheidene regters eri,end; (zie voornamelijk
weder bl. r3, 21, 25 31— 39; achter de Redevoering vindt
men Bene lijst, van oude boekwerken , uit den Catalogus van
11 U L TM A h's belangrijke Bibliotheek) maar, bij deze lofverheffi ng , 4eekt zeer ongunitig , naar ons gevoel, af des Redenaars — hoe zullen wij zeggen ? — verlegenheid met zijnen held, of toegeeflijkheid aan ongunftiger oordeel omtrent
denzelven, of al te bonte houding zijner fchilderij. Hierom
is het, dat wij aan deze Redevoering , die te onvolledig is ow.
eene leyensfchets te zijn, de waarde eener lijk- of lofrede. ook
niet mogen toekennen. In deze toch fpreekt de ingenomen.
heid met ons onderwerp op den vasten toon der eigene over.
tuiging , met oubefebroomde vrijmoedigheid, en met vierbe-

,

,
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venen nadruk ; die ingenomenheid fcort zich of in hooge lof
fpraak , of, bij tegenkanting , in beflisfende wcderfpraak uit ,
en deelt den toehoorder hare liefdevoor de waarheid en cie
deugd, dat is voor de waardigheid van hem mede, dien zij
verh eft.

Maar, nu oordeele men zelf. Reeds bl. 7 wordt aan andercíl gelaten het onderzoek omtrent H n L TM n N's verkeerde
gezi:2c1Iieden en bedoelingen ; bl. i i erkent de Redevaar zelf,
dat in H U L T M n N's 4kaa'emieiijd eer en ander goed zaad -,'an
defa ouderlijken •akker verflikt zij ; bl. 30 fpreekt hij van
groote gebreken en mis/lagen; bl. 39 leest men : ll'ij , die wel
verre zijn , van het kwade en flraf i'aardige zelfs in den ver
te willen verblocmen, vonden ' ons echter-Jierfljkncsh
hetgeen zijn - levensloop berispensvaar-u
al
„iet geroepen om
r
digs snot aanLie n , in een zwart taf ereel , ter uwer waarfe/miring voor te houden ; en clan die gelijkenis van den kun-

Ikenaar , die in weemoedige aandoeningen wegzinkt , als zijn
oog afdwaalt op bedorvene en verminkte gedeelten van -een
mcesteríluk ! ... cincjelijk , b]. 47 : Gij ge^o,°It , dat niet alle

de rampzalige gevolgen eener voorbi;gaande drift, eener zon
daad, ijl de ziel van hem , (lie zietz eerís sloor drift liet-dige
vcrvoc,cla, eens tot zonde verviel, ran Honden aan, lagen
opge/Ioteu.
Dc beste uitwerkking, die zich de Redenaar van ecne zoodanige wijze van behandeling mag voorftellen , is , dat Hoortiers, en nu Lezers , zeggen zuilen : H u I. T VV ' N bezat, bij
alle zijne misflag n, berispelijke handelingen, of, ja , zedelijke misdaden, vele wezenlijke en erkende verdienfien. IIet is
waar , G n N DE R H E Y n F v verklaart , dat hij van de eeroen
niets ftelligs bepaalt ; maar waarom dan aan het : de mnortuis
uil rife bene, zich niet gehouden ? Ook is de noot , die deze verklaring behelst , zijles behalve voldoende. G t v t_
SIEY
Y» E N betuigt , dat hij hun wil doen gevoelen , die het
Niet verdragen kunnen , alleen n U L T m ' cC verdienften te
hooren prijzen , dat , zelfs aan hunne fcherpe beoordeelingen
toegegeven , dan nog n u t. T• ,MM n een verdienftelijk, in vele
opzigten Boogachting en bewondering waardig man blijft.
„ Wij voor ons," zegt hij , „ beflisfen niets , achten ons daar
toe niet bevoegd : onze ftelling is alleen ; niemand bleef ooit
geheel van misflagen, van zedelijke misdaden" (? dat is toch
zeer onderfcheiden, en wij ftémmen liet niet zoo gaaf toe,
,

-

als het hier gefield wordt) „ geheel vrij , en dusook niet
Ii U L T-
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En tvat deed nu ook die noot, bi. 28, omtrent u U LT MA N'S humeur, en, bi. 4 3 , omtrent zijne echt
/claeiding , in eene lofrede , voor de Lezers ? Ja , ware het
eerie levensfchets ; maar - gelijk wij te kennen geven -daartoe is dit ftukje niet volledig. I Iad de Advocaat alleeti
uit een bepaald oogpunt II u i. T at y N befchouwd , en ver
geroemd , omtrent welke geen twijfel is , 's mans-dienft
bekwaamheden, werkzaamheid enz., hij ware beter geflaagd.
Iiet (preekt van zelf, dat wij , niet al ons gezegde , u U L TA zelfs niet in het minfee beoordeele,I , maar alleen deze
lofrede, als zoorlranig ; en dan oordeelen wij , dat ze alzoo
niet gelukken konde , en daarom ook mislukt is. Met dit
ons gevoelen is zeer beftaa,.baar onze verzekering, dat wij
hier, met genoegen , veel betrefeade II u ,'r gelezen
hebben, en dat G A N u E it u E Y i) EN in goeden ftijl en taal
te ftellen weet.

IS V L TM A N."

-

tU 0 L D E 3r A R's Nalatenfch'ep aan zijnen Zoon. Een Boek
voor Jongelingen , ter vorming van han veeland en 'ecrleliog van hun hart. Nzaar het Iloogr?r:itsclz van I. G L A T Z,
door w. GOEDE. Te eil'?;hem , hij C. A. Thieme. 1819.
.IT: gr. 81'0. 285 Bl. f ^_ - IO -:
-

I

n weinige bladzijden vernemen wij eten levensloop en het
innerlijk edel karakter s an den braven w o I. D E at A R , eenen
man, die beleed en beoefende „Wie alles in betrekltiug tot
„ God befchouwt, en in Hem met zijne geheele ziel leeft,
„ alles , wat er gefchieclt , als van Hem kommride , aanmerkt ,
en in zijne liefde vreugde en zaii;heid vindt, die is bove n aanhoudende finart verheven. Droevige oogeoblikken
„ kunnen hein fomwijien ovcrrasfclten; maar het zijn ook
Hechts oogenblikken. Spoedig keert bij hem de verlorene
„ bedaardheid van geest en de verlorene opgeruimdheid terug."
Zoo was deze man , en zoo was zijne waardige Gade , die hela
voorging naar het graf. Zijn einde nabij , fcureef hij de hier
medegedeelde herinneringen , vermaningen en lesfen voor zij nen , oenig hem overgeblevenen Zoon , toen een aankomend
jongeling; lesion , in dien zelfden edelen geest , die den Vader
bez.eldc , alle firekl:ende ter opwekking en veredeling vast
zijn dierbaar kind , alle hooge zedelijkheid ademende , en
moetende Remmen tot een nuttig werkzaam, verflandig en
Chris-
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Christelijk leven. Welligt verlangde deze of gene wel iets
meerder nog van het Christendom ; dan, hetgene hier van den
Heer J E Z U S in zijne zedelijke grootheid gezegd wordt, zal
toch ieder Christen beamen; en wie gevoelt niet, dat de
man het regte ulandpunt heeft • en den Zoon daarop plaatfen
wil, als hij zegt: „ Er moet bij onze vorming een toppunt
zijn, waarop wij zeer bijzonder zen, een middelpunt, in
„ hetwelk zich alle onze pogingen moeten vereenigen , een hei
dat wij met alle onze liefde omvatten, waarin wij -„ligdo,m,
„ in den eigenlijken zin der woorden , leven en ons bewe„ gen. En waar is dit toppunt , dit heiligdom te zoeken?
„ Zoek het, mijn Zoon! diep in uw hart." — En verder:
„ Met woorden zijn wezen te befchrijven, is aan geene
„ menfchelijke fpraak vergund; het heiligule laat zich flechts
aanduiden; maar in zich ontvangen kan het ieder edel hart
en heil dat hart , waarin het woont : zijn aanzijn te willen
„ betoogen, heet niet anders , dan het aanzijn van het inen„ fchelijk geflacht te willen bewijzen. Gelijk wij gelooven
„ dat wij leven , zoo moeten wij ook gelooven dat dit hei„ lige aanwezig is; want het is het ware leven zelf. De
„ talen drukken het met namen uit; maar voor zijn waar wezen beslaat geene uitdrukking. Wij noemen het — G o D.
Het is eene onuitputbare bron der reinfte zaligheid, enher„ fchept deze aarde , die ons anders ligt als een jammerdal
„ verfchijnt, voor ons in eenen hemel. Niemand was hier„ van zoo doordrongen , als de wijze en heilige j E z u S; de
„ hoogfte beflenuning des menfchen duiden zijne woorden
aan: Zoek eerst het koningrijk van G 0 D en zijne geregtig„ held, en alle ande, e dingen zullen u toegeworpen worden."
Dit werkje moge dan geen onderwijs zijn in de leer van
het Christendom ; het moge ook al , in den eigenlijken zin
des woords, geene zedekunde voor den jongeling zijn, wij dur
lezing , overweging en beoefening van iederen-venhtdr
jongeling, uit den meer befchaafden (tand vooral , ruimfchoots

aanprijzen.
Theocriti Carmina cum veteribus Scholiis. Annotationenn
criticam in Scholia adjecit J. G E E L. Amftel. apud P. den
Hengst. 180. 8vo. f. min. f 3 12 -:
-

Wij hebben er meermalen over geklaagd, en zijn dikwijls

te-
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tegenwoordig geweest bij de klagten van deskundige menfchen , dat de Bibliotk: ca Cd/lea, door den onf erfelij ken
W V T T E N n A c u eerst met behulp van andere Geleerden begonnen , nadeihai^d door denzelven alleen voortgezet, door de
Geleerden van onzen tijd niet vervolgd wordt. Wij behoeven
het voordeel niet te betoogen , hetwelk uit zoodanige Bi
voor de oude letteren in het algemeen en voor de-bliothek
taalkennis in het bijzonder voortvloeit. De ondervinding heeft
dat genoeg geleerd. Thans is men bijna verlegen, waar men
eene naauwkeurige en beredeneerde beoordeeling van oud-letterkundige ftukken , in ons vaderland uitkoine ade , zal plaatfe n . Niet , alsof ons of e enig ander Maandwerk daartoe vol
waren , maar omdat ze er ook in alle geval -ftrekongchi
niet gefchikt voor zijn. Voeg daarbij het oneigenaardige,-len
om over geheel taalkundige Rukken der Oudheid in eerre andere dan de Latijnfche taal te moeten fchrijven. Dit gemis
van eerre Bibliot 7ieca Critica deed wederom bij ons eene onaangename gewk a, rwording ontftaan , toen wij dezen Theocrites ter beoordeeling ontvingen; eersen Theocritus, voorzien
van Griekfche Scholiasten , en die Scholiasten door korte kr`tifcl.e aanmerkingen verbeterd. Wij weten ons uit deze ver legenheid niet beter te redden , dan door eerst de gefchiedenis der uitgave te vermelden. -- Vóór dertien jaren had de
Boekhandelaar n ES S E, te Amfrerdam , het plan opgevat, om
de meeste Griekfclie Schrijvers van tijd tot tijd uit te geven. De tekst zoude naar de beste uitgaven in,erigt, en de
bedorvene lezingen zuu verbeterd worden, dat die plaatfen
dan door allen het best zouden kunnen begrepen en ver
worden. !haarcola en Sapp'io hebben het tooneel ge--klard
opend. De Heer V A N RE r N I. N i•ad het opzigt over die
uitgave. Theocritus, voorzien van de Scholier , zoude de tweede zijn , en men was reeds met het drukken begonnen. Het
beroep Van VA N P. Er. Nit N tot het Amfterdamsch Iloogleeraarsanibt en de ongunst der tijden vertraagden het werk. Theo'
critus werd intusfchen den Heere A. II A M A K ER aanbevolen, van Wien men met regt kan zeggen : Hraic mandes /1 quid
recte curatuzn reiis. II A M A It r R zette het met zijnen gewonen ijver voort , en was ge vorderd tot bl. e48 , toen alles
geftaakt werd , omdat er gebrek was aan liet vereischte papier ! II A M A RE R <ssordt intusfchen te Franeker beroepen;
van rraneker naar Leiden. D EN HE v G ST , die het werk had
overgenomen, bekwam eindelijk het vereischte papier uit
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Frankrijk , en wenschre , dat he: drukken voortgezet wierd,
H A M A RE M, zch vooramoiik u], ho Oostercn tleeen
de, had geen rijd om 't seeder op to \Oltt In en haaltie ejneil vJeod , den Heer J. G E EL , over , urn to heglnCii
in. l;ot ZlCIi daarte ovn ;1lii
waar hij gehtidigd had. GEEL
en zoo hebben wij dan eindelijk dozen TJze:citz,s , ccie vitgave, welke den Geleerden in moer dan Clïi op:igc aa:nCuaanl zijn moet. Men heeft vooreerst den goheciesi t 'COUIisis, dan alle SORS , eindelijk cone korte i!aciei/o c. ftiess
op TCOCJ1IIIs zelven, en cone doorloopeide ais;o1jiiI 0) al
Sckolie. Dok en letter en papier zin riet. - Ze dear do
gefehiedenis der uitgave! In de tweede plaats moeten it
fpreken over de uitgevers. De fleer ii . it i— is door
Zijne P/ailost;wtc'c , waarvan wij hit vervoig met groot ve'langen te gemoec zien , ooit in her valt ven Griekfthc I
kunda zoo guuPng en met zoo veel lof bekend , dat wij volDaan kunnen niet ce zeggen, da: alles , wet men hier van
hem vindt , zijns volkomen waardig i. Den 11oct j. 0 0 a
hebben mg in deze houding in het openbaar nog niet zien
optreden. 's Mans redevoering neer de Alexat cbofeiie l a i
terkunde, en de dichterlij te VCCLCi ng viii aell brok Uit /po/bouts Riedisss , deden oils wel de gedachte opvatten van
edncu moer dan gewoonlijk bedreven' liefhebber dor Griekfeiie
io:terku de ; nicer en deze redov nering en vcrtahing; i:oede 1
dvnr niet tan dien aard zijn , on te doen zien dot detach er
verveardiger niets minder dan onbodrevon w as ja her i emma inhale en kritifche gedeelte dor taal zelve. Ei eis .00iIanig
loeren tiel hein nu ook tot zijnen lof kennen. 1) cc innerknirn aiju kort , maar rakebj it. De taal der SchoHanen
wordt deals verbeterd , deels toegelicht door gisd:igen van
andere Geleerden en van den uitgever zelven. Denkt inkfchiet jeitiard , dat hier 01 daar meet te veritlarell dan te gisfu en te verbeteren viel , of dat de uitgever fomtijds te fpoedig gereed is met conjectureit , dat is won=t co::e gedaclite , welke te bewijzen ficat , en ten andere kode d uitgever er niet lang over werken. En zoo hier CO dvii' al eeoc
J:shiti con 1'cctîsiw is , draagt dezelve meestal kenner It VCO
vlugheid en fchrantlerheid. In alien gevalle hopen wij, dat
dc hoer GE t: a. zijn woord zal houden, door oo to een get
tijd eerie nieuwe uitgave van Dia C7z'fiicto?Izus te bezorgen
aiijlt hIj in de voorrede belooft. Wij wcnl'chen hem veel
tijd en lust toe, (Ill dien arbeid rustig en bcdaat d te kunnen
voortzetten ; wij vei"vachteii er iets uitilekonds van. Voor t
overige bedanken wij de Ileeren ii Awl A It b n CII t, g p 1 voor
deze uitgave van Tizocuitas. Dat zij heide tvH varen! Dc
letteren zullen er veel bij winnen.
,
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Te D'urd,•^cht, b7 I;lusfd en van Braam. Ire gre 8v0:
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Leer; ccL,ac,z over

'

van zeer belangrijken inhoud, en
D ertien Leerl`e.denen
reeds te w,1l bij het Publiek bekend, dan dat

zeer zeker
acne breedte opgaaf zoude noodig zijn , maken dezen bun®
del uit. De geest , waarin do Eerw. r r S T werkt , en
liet belangrijke van Zijnat arbeid , zijn ook uit vroegere
bundels ;genoeg gebleken. 1Vij hebben echter onze aan nierkin, op do eerha Leerrede : over c/e !ie/7e V('ii ,7etirrs
tat rlc>z jonclr'; dra bedroefd tiw,r IJca: 7 1.gi: ,.;. Wij
ti emmers toe , dat deze zijne deugd voor te volkomen
hield ; maar kunnen niet denken , dat de Zali g maker van
leem reeds gevergd zou hebben zulle acne heldere en vaste overtuiging , day_ de mensch alleen door liet geloof aan
-Hem rcgtvaa.rcdig wordt , als ij (tic kunnen en moe-.
ten hebben. Wij lezen er niets van, dat de Zaligmaker hein zegt deugden , ook de volkomenile , malien
niet zalig ; zaligheid is een gèfchenk van Gods vrije genade : maar wel , dat Ilij hem wil doen gevoelen , dat
zijne deugd no„ niet zoo volkomen was , als hij meende.
0k moeit het ons , «-annecr wij de nmenfehelijke z val. -

:

hCltl, die niet ca ci7flui:u'S tot de
-

hooe''/i e

proeve van ver -

l^)ochening van het aardfche kon overgaan, als gierigheid ,
of verkleefdheid aan het aard the , hooien voornellen,
Wij kunnen daarbij niet nalaten te denken : wij zouden eens
zien , wanneer in onze tijden de prediking des Evangelies moest verzeld gaan met opofFering van el/cc, hoc het
met menigen Prediker liaan zou • inzonderheid indien hij vat
veel in de tv cre1d heeft en leeft ! En waarlijk , elke pligt
is gemakkelijker te betrachten , wanneer deze hetracliting
geeft , dan wanneer zij neemt. WTïj moon het Z H) gaan
:aorrarsrii. i

i. N°. 4.

h
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ne, dat men zich, bij de beoordeeling van menicneljke
géfieldheden , in de plaats des beoordeelden ftelle , en
menfchelijk rigte. Daarom achten wij dezen jongeling nog
niet boven niate aan het aardfche verkleefd, en kannen
ook niet gelooven, dat de Zaligmaker hebbe willen verklaren,, dat het zoo moeijelijk voor tenen rijken zij oni
zalig te worden — voor zoo ver, namelijk, als het tcg2ndeel van deze zaligheid dc eeuwige verdoemenis wezen moest — maar wel oni tot de uitwendige belijdenis
van het Evangelie over te baan, dat toen niet anders dan
met verloochening, meest van alles, kon géfchiede?t.
Overdrijvingen doen nimmer nut; en waartoe het ftelfl
in Bijbelplaatfen gebragt, waarin het niet ligt? Beter,:
daarentegen, is de Berw . KIST in dit opzigt geflaa ;,I
in de X, XI en XIIde Leerredenen , in wier tekflen cie
leer des geloofs regtflreeks ligt; terwijl hij dezelve alzoo
opheldert , dat Jacobus en Paulus in volmaakte overeen
dat geen geloof ooit-flemingvrchj,etblik
in den Bijbel als zaligmakend zij aangeprezen , ten zij dc
werken der deugd van deszelfs echtheid getuigen.
-

-

Het 4vondmaal des Heeren. k oorgefeld in Benige Leerredenen , berekend naar den geest . onzer tijden. Door
F. V. R E I N H A R D. Uit het Iloogduitsch . Te Leyden,

bij A. en J. Honkoop. In gr. Svo. 231 -BI. f2 - 4 v r ij legden dit werk Bene poos ter zijde , daar wij het
korten tijd *na onze aanmelding van het Uittrek, el uit deze
en andere Leerredenen van RE IN H A RD , door D I E T s c iI ,
ontvingen ; maar mogen het echter niet geheel vergeten.
Het bevat tien gcheele en zeer uitmuntende Leerredenen ,
zoo als men die van den beroemden man niet anders ver
kon, door den Haagfchen Kerkleeraar v E R w E Y-wachten
bijeenverzameld en vertaald uit den nog onvertaalden voor
uitgegevene Leerredenen van den waardigen Dc^it--rade
fcher, wiens predikwijze ook onder ons genoegzaam bekend is , en wiens fchrandcre Christelijke zin ook onder
0113
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ons algemeen bewonderd wordt. De Ferw. Vertaler meen
er aankomende en jonge Leeraren bijzonder door te-de
verpligten ; maar zegt, te rcgt , dat de lezing (lichting
aan icderen Christen. Meest alle
en genoegen geven
deze Leerredenen zijn naar denzclfden tekst, (i Cor. XI)
die fechts aanleiding gaf, ingerigt ,omdat enen in Duitschland jaarlijks opzettelijk over de inflelling des Avondmaals
predikt. Ter verdere aanprijzing willen wij , liever dan
den Inhoud. van alle af te fchrijven , eene fchcts geven
van éénc dezer voortreffelijke Lcerredenen , waartoe wijde
tweede uitkiezen :
Inleiding : De alles verwoestende geest der tijden is
vooral ook kenbaar door de toenemende onverfehilligheid
jegens liet Avondmaal ; het zeldzamer gebruik, — de nietigltc uitvlugten , — en de viering enkel uit gewoonte,
zonder nadenken. Is het v;it , zegt de Prediker, reeds
zoo ver gekomen, dat men zich over heg , die het Ivondsnaal nog vieren meer verwondert, dan over zulken ,
welke het verwaarloozen ? Is het niet midddgklaar,, dat
de geest der tijden het Avondmaal des Herren veranderd
heeft in Bene bloote Ceremonie, waarover men bedenkelijk zwijgt , als neen we lie ve ;id is, maar die velen openlijk
als verouderd afkeuren , en onbeflaanbaar met het licht
onzer dagen rekenen ? ( Men is dan toch in Duitschland
verder gegaan , dan , in het algemeen , Godc zij dank !
nog bij ons.) I-Iet is geen wijzer en beter geest , met wel
voortging ; het is niet een honger rang -kenm,alzo
geene grootere wijshcid en zuiverder zedclijl:heid, welke tiert
geest der tijden zoo aj7eerig maakt van liet Avondtaal
van ,7eziis ; het zin vooroordeelen , welke door de onz ij
Rede zelve verworpen worden , gezindheden , welke.-dige
duet de ware zedelijkheid onmogelijk bef/aan kunnen, po
verderf heenleiden; in één woord, het-gine,dto
zijn gebreken , belangrijke, gevaarlijke gebreken. Juist
daarom is het pligt voor ieder, die Christen wil zijn , te
ijveriger de viering van liet Avondmaal bij te wonen;
en deze pligt is heilzaam, omdat erne waardige viering
van het Avondmaal ons het best beveiligt tegen dc fchade-.
K:
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tlelijke vooroor(leelen, de onbetamelijke geziaulherle;a, ets
tegen de ongelukkige pogingen van den geest der tijden
(welke beflaat in gevoelens, gezindheden en bedoeli zgen,
welke den meesten invloed hebben op een tijdvak.)

I. De vooroordeelen, en hoe de viering des fIvondmaalc
daartegen behoedt. De meening aangaande i) het onbelangrijke van den Godsdienst in het algemeen; alsof zulk
een man íleclrts meerderjarig, zelfftandig geworden, en
tot het volkomen gebruik van zijn verfland gekomen zij,.
die den Godsdienst geheel te ontberen weet. Iet Avondmaal blaast den geest eene levendige godsdienftigheid aan;
daar brengen wij hulde aan den grootílen Getuige , dien de
Godsdienst had; wij vereeren het grootíle offer, dat Hij
voor denzclven deed; ons wordt zijn gevoel voor God, bij
iedere zijner vcrrigtingen ,, medegedeeld; onze onveranderlijke betrekking tot God wordt daar herinnerd ; liet geweten
zegt ons , dat wij als fchepFelen van Hem afhangen , als
zondaren zijne genade behoeven , als onflerfelijken naar
zijne getneenfchap moeten flreven. Alle ontzag en heilig
Godsdienst maken zich daar van ons meester.-heidvan
2) Het onnoodige cener hoogere Openbaring. De Godsdienst moet (zoo wil men) , zal hij houdbaar zijn althans,,
niet (leunen op daadzalen, noch onbegrijpelijke dingen
bevatten; hij moet het eigen werk van onze Rede en
van ons hart zijn. Aan de Tafel hooren wij: Deze dril beker is het N. T. in mijn bloed. Er beflaat dus een N. T. ,,.
een heilig Verbond, eene verordening, waarvan de Rede
niets wist, waarvan Jezus de Verkondiger en Middelaar
was , door zijn bloed ingewijd en bevestigd. En war
den aard dezer verordening betreft : letten wij op de hei
bevelen ; op derzelver berekend zijn naar onze behoef--lige
ten; op de kracht en warmte voor ons hart; op de heer
ieder opzigt wordt zij ons kenbaar als-lijkeuïtzgn;
het werk van Hem, den Vader der Geesten , die alles
daartoe inrigt, dat wij zijner heiligheid deelachtig worden..
3) De geringheid van den perfoon van 7ezns , wien men
op zijn best, en nog naauwclijks , houden wil voor eer►
wezen , hetwelk in den dienst der waarheid en der deuigdr
fier f,
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iii.. •i'. Bij liet Avondmaal aan howven wij I lcm , in
welken alles vereenigd is , wat do ienschheid aandoen
groot , wat de Godheid aanLiudcns^vaardig en on--wi;ken
-

eiIdig in zich heeft..

1I. De gezil,rlheclera, en hoe enz. i) Dierlijke zitar=e

blaar hier : welk een brood ! well, een beker -lij,hec
herinneringen van hoogc en onzinnelijke dingen ; gedenk
weldaden, die niet ligchamelijlt zijn ;•opwck--teknva
kingen, onderpanden; wij berden te (,rizoorena lot eeize
heilige, onzigtbrzre orde; w ij brengen onze huilde toe maya
ce en onzigtbrzre a li lrlcl z<r ; v7 1,hzriifeia ons dálír als
fe/Iepielen , the gevoelen , dat w ij het cigendw,m Nan vG71
cent betere wereld, voor welke jij belzoo:eza te leven. 2)
7: otfhe auin;naligitaae;z, gezwets op .cie onafhankelijkheid
.en hoogheid der menfchcl jke natuur, cone deugd, die
Beene genade behoeft. Aan het Avondmaal voor Ilene
verschijnende , die van den Hemel komen moest , kan ons
verfland van gecne onafhankelijkheid of onuedricgelijkheici
droomgin; onze natuur ]:an niet roemen op vaarde en vrijheid , vóór den Redder ; wij kunnen van Beene deugd
(preken bij het teeken van het ligehaani voor onze zondeli
verbroken , enz. 3) Q,z`e>oclige, zeifzoekende baatzucht.
Edele , weldadige , belangelooze heide, offclioon gij over, al verbannen en uit alle betrek kin;en des levens verdreven waart, aan de Tafel des Meeren zal cie heilige
„ plaats zijn , waar uw troon gevestigd (laat ,-' enz.
11I. De ofagelr:lki e pogingen, on hoe enz. z) Zich te
2v17?rootjeiz. „ De IDensch tielroeve ziebrelven," enz.
Tut liet Avondmaal naderende , meet men zinc galachten
bijeenzamelen. Men wordt redelijk werkzaam , wclLcraEien , en meester over zichzelven. 2_) li ei izl`r om alles te
doen en te behecren. (Deze Leerrede werd in i800 ge
Zouden er ," vraagt it it i N 1r A R D , „ zoo-houden.)„
„ vele ongeregeldheden in onze levensbetrekkingen plaats
„ hebben , zonde men overal zoo vele bedenkelijke Le,, weggingen hefpennen , zouden hier en daar zoo vele
„ vreesfelijke verwarringen heerfchen, indien liet niet een
onrustige , alle banden van onderdanigheid en orde verK3
,, bie,-
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brekende geest ware , die de overhand genomen heeft
in onzen leeftijd ?" Maar aan liet Avondmaal brengen
w ij onze hulde toe aan Ilan , wiens 4 pijs het altijd was ,
te doen den wil des genen , die Ilene gezonden had , en
zijn Werk- te volbrengen , enz. 3 ) .De gewoonte , om e1;1.el voor het trgrenn-oordige Cc leven. Heilige Tafel ! gij
doet liet gooclielfpel van liet tegenwoordige verdwijnen ;
de eeuwigheid doet zich voor ; gewigti c doeleinden , harer waardig , welke eeuwig blijven , vorderen onze groot
wijs en goed , volmaakt en heili- te wor--Iienfpau;
den , als God , en den Stichter van het nieuwe Verbond
ra te volgen, is onze heflemming en roeping.
„ AvoNDan r. DES HEEREN ! Dat, dat alleen is het,
„ wat de gezonkene menschllci(í weder opbeuren, Bezel,
ve met nieuwe zedelijke kracht vervullen , van den heil„ looien tijdgeest bevrijden , en aan het verderf ontrukken kan. Is ons derhalve waarheid en deugd , Gods„ dienst en vroomheid, is ons liet geluk van ons eigen
gef'acht ciicrbaal , laat ons dan , met den grootílcn ernst,
het Avondmaal vieren en onderhouden ; laat ons alles ,
„ wat in ons vermogen is , aanwenden , (lat bef hetzelve
„ de dood des Ilceren verlonrli^r' wordt, tot dat Iij komt!
„ AMIEN."

Enthcs;zic /i2 , of Christelijke Iloorb.^reidi;ig i oor den Dood.
Door J. C 0 R S T 1 U s, Predikant te I.',.ogezar:d. 1flz.
Deel. Overdenkligea. Te Groningen, bij W. Zuidcma. 1$2o. In gr. 8vo. 370 Ijl. f 2 - iG -

D
it geheclenal voor huisfelijke Richting ingerigt werk
mag buiten twijfel bij onze

zoo go(ís,lienftige natie op
voikotnene goedkeuring rekenen. Ilet gc'vigt van liet onderwerp , hetwelk viel zoo algemeene noodzakelijkheid en
belang is ; de torn van hartelijken , Christelijk gemoecieliIk n ernst; liet heldere , overtuigende , verilan(hge, hetuclk overal hier uitkomt; iIl kn woord, (]e doelmatige
en eelit godvrucltige behandeling van een onderwerp
veils
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z eies bcl houwitly zich willens of onwillens aan Let „e.
weten opdringt, door eene zoo bekwame hand, zijn ge
waarborg , dat wel weinik,en deze Overdcnkin--nuc,zat
en ongelezen of onbewogen uit cie band zullen leggen.
Vicreutwintig Overdenkingen ter 1'00J'herelldt)1g voor de
dood fchijnen veel, en wij zelve vreesden voor herhaling
en cenzel; igheicl ., dan , nalat wij alle hadden doorlezen ,
gevoelden wij nob , dat wij den « aardigen Schrijver ver
zouden volgen en dat wij , om tweemalen hetzelfde-der
te lezen , hetwelk wij doen kbnclen met hetzelfde genoegen en ílichtin , wederom niet de eerde bladzijde moesten beginnen. Ilet flerven , -- dat het aller lot , — binnen kort, — maar onzeker wanneer , is ; dat de dood
wel vijand, maar niet onoverwinnelijk is; dat voorbereding tot den dood noodig, nuttig is, en hoe men zich
best voor denzelven bereiden kan; en wat onze beste
raadgever op onzen togs naar dc eeuwigheid is , — zie t
daar de hof voor dc eerlle twaalf Overdenkingen. De
drie nu volgende zijn bijzonder ingerift voor den eeruien
en laatoen dag van het jaar , en ieders bijzonderen ge
dan volgende voegt bij dc viering van-hortedag.D
liet Avondmaal. Voorts wordt het gerncenzaani-z Lin net
liet denkbeeld van flerven als bebos,+.middel tegen de vre s
voor den dood aangevezen. Onílerfeli;kl.eid en vergeding, — de re ;tmatige vrees voor het oordeel , .-- liet
verlangen naar den hemel , — en cie loathe ílrijd , levcren de frof voor de laatfee Overdenkingen. Iiet boek is
vol ernst , en voor lezers gefchreven , die zich zetten
willen tot ernllige overdenkingen ; maar liet lokt ook
ree is bij liet doorbladeren tot ernst uit , en wij weilhihen
zeer , dat liet ook menigeenen in de handen val lc , voer
wie Bene ernhlige fl:emming en opwekking tot ernd:ig nadenken bijzondere bedoefLe is. Icier vertoog of bclChouwing heeft eon' welgckozcn Bijbeltekst ten oplehrift, en
wordt met een meer of midcc bel.c:.d g seize van een'
of andcrcn P1àhn, gezoog of Christelijk dichtf'tuh beílrten. Natuurlijk voelt neen nu en dan , dat de Schrijver
zijnen l.anfelarbeid ten grondfla;;c leut , ll: elk echter
g4
olie -

t.z

144 J. CORSTIUS

niermand zal hinderen, of cent geregelde orde moest 1u
kunnen hinderen ; wij vonden overal lusfe , en toch behoorlijk verbondene , leerzame , ichriftuurlijke en verftandige herinneringen , op eengin overtuigenden , llartindringenden toon.

Iet verlangen van den Uitgever, om een Ilittrekfel te
geven van liet uitvoerige werk van W. V A N E E N II 0 0 It N,

EuthrinafJG ofte Welflcrren, in 1749 voor de derdemaal
gedrukt , gaf aanleiding tot dit werk; verkiezende de bekwame e o r. g 'r I u s te regt bet leveren van eigen werk
boven liet flaafsch volgen van dat eens anderen. Waar
bij zich bier of daar van vreemde hulpbronnen heeft bediend, gaf hij daarvan aanwijzing aan den voet der blad-

zijden.
Wij zien het tweede Deel nlct verlangen te gemoet,
waarmede dit werk zal volledig zijn , en hetwelk eene
verzameling van leerzame ftcrfgevallen bevatten zal , onder welke wij mede voorbeelden van vaderlandfche Christenen , uit deze en de laatfte helft der vorige eeuw , mogen verwachten , daar wij niet twijfelen , of ook de zoo^1anige zijn den Schrijver , op zijn verzoek , medegedeeld,
Veel bevat ook dit werk , hetwelk de zoodanigen , dit
tot Christelijk beftuur en troost aan kraak- en doodbedd^n geroepen worden , uitnemend van dienst kan zijn;
maar meer van dezen aard mogen wij hopen , wanneer de
T eryv. c o its r t u s nog eenmaal de leer en den troost
der H. Schrift voor kranken en ftervenden, in een beknopt Handbock, opzettelijk zal behandelen, op welhel;
arbeid hij hope geeft, en waartoe wij hein w,elmeenend
durven opwekken.
[let is niet mogelijk, of bij de goedkeuring, over hei
algemeen , van nagenoeg iederen lezer moest toch hier en
daar wel iets voorkomen , dat deze of gene een weinig
enders had verlangd, Daaronder rekenen wij b. v. hetgeen bl, ^o en 71 zoo fcellig verzekerd wordt , dat de
niensch , die hier in zijne zonden iiierf, na den dood
v-olftrckt op ;ccne barmhart'igbeid van God kon hopen;
en! , da: uien zich in <cenen dcele met gierige hoop kan
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}leijeu op het vergunnen yin tijd en gelegenheid tot be.
) veering in het andere leven. Wij voor ons, intusfchen,
lazen dit zonder hinder, overtuigd van het gevaarlijke
g oor duizendti menfchen , wanneer men het tegengeftelde
beweren wil, en tevens overtuigd, dat zoodanig tegen
gevoelen Hechts gisting is , en geenszins Bij.-overgftld
belfche zekerheid. Onzes inziens, evenwel, laat de H.
Schrift dit cenigermate voelen , en fiiijdt voor het godvruchtig minnend hart de hoop niet geheelenal af op eindelijke teregtbrcnging nog, onder eene andere cn hoogere
leiding, van dezen en genen verdoolden , waarin toch het
nienfchelijk , en hoeveel meer dan het Goddelijk , oog
overtuigend zag, dat de kiem voor het zedelijk goede
niet ten ecnemale ver(likt is; offchoon dezelve, in de gegevene omilandigheden , hier niet in deze wereld, ei} zeker niet dan door andere en 'grootere beproevingen, kon
yv orden opgewekt en ontwikkeld. Hetgeen dan nog goed
is , of goed worden kan , vernietigt God , dunkt ons,
zeker niet. Dit denkbeeld bezigden wij wel eens, met
goed gevolg , bij het bloedend en anders geheelenal troosteloos ouderhart. Maar wij erkennen daarbij, de H.
Schrift geeft hier wijsfelijk geene zekerheid, en zet een
prrrctrurn aan het einde van dezen beproevingstijd. Ver
alles donker ; en ongelukkig ds mcnsch , die , ten-deris
koste zijner zedelijke vorming , zich toegeeft in verdere
gisfingen ! Evenwel, wij fprekcn niet gaarne ílelliger,
dan de H. Schrift.
Maar meer hinderde ons , hetgeen de Schrijver bl. t;S
en volg. zegt. Dat fomtijds zondige gedachten ons , tegen wil en dank , invallen ; dat wij niet altijd aan deze
geheel onfchuldlg zijn; dat wij te onbekend zijn met de
inwendige huishouding van onze ziel, oni altijd de juiste
redenen van derzelver opwekking te kunnen nagaan; dat
wij dit onwillekeurig invallen van zoodanige gedachten
bcfchouwen moeten als bewijs der diepe bedorvenheid
van ons hart, en van ons gevaar; dat gebed en waak
hier boven alles te ftade komen; maar dat wij,-zamheid
voor liet overige, ons over zulke onwillekeurige zondige
K5
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invallen n-et te zeer moeten beangiligen, over dcrzclver
Inoodheid iiict te diep nadenken , maar liever onzen geest
die afleiding moeten geven , die ons in eene betere en
aangenamere gemoedsflemming verplaatst, — dit alles ílcmmen wij hartelijk gaarne toe: maar des Schrijvers mee
dat welligt zelfs de ons onbekende magt van boo--nig,
Geesten
ons dergelijke, dikwijls zeer fnoode en Godsze
lasterlijke , gedachten inboezemt , en dus geheel buiten
onze fchuld en zonder toerekening , kunnen wij niet onderfchrijven. En, welk eene magt men ook moge toefcllrijven aan booze Geesten , ten aanzien onzer zedelijkheid, wij vinden in de H.. Schrift, hoe wij geheel de
leer der booze Geesten dan ook mogen opnemen (dat
hier nu door ons niet behoeft getoetst te worden) , zoo
het ons voorkomt, alleen tenen invloei in de kinderen
der ongehoorzaamheid , d. i. de ondeugenden : bij den
deugdzamen zin moet altijd en in ieder geval 'de Booze
wijken.
Waar de nadenkende , godsdienílige lezer het boek open1h, overal vindt hij opwekking en verftandige !lichtins.
Den Eerw. C O R S T I U S is het voeren van de pen voor
een befchaafd godsdienftig publiek zeer wel toevertrouwd.

De Nagedachtenis van E. A. B 0 R c E R pleglig gevierd
op den 20 December i82o, in naam der Levdfc•he Afdeeling van de holland/die Maatfchappij van fi•aaije
Kun len en JJ7etenfchappen , door j. n. v A N n E R
PALM en H. TOLLENS, c. z. Te Leyden, bij
D. du Mortier en Zoon I82I. In gr. $vo. f: 1S -:
-

fpraken onlangs, bij gelegenheid der Lijkrede op
c E R door den Eerw. It O E M E It , reeds van dien
iiitffekenden man , welke, als mensch en Geleerde, op
achting en hulde zijner Nledeburgcren zoo veel aanfaak }heeft. De Leydfcfie Afdeeling der Hollancfche
MaarkLappij van Kunften en 1VVetenfchappen, welker med.,beftu:urder hij was , achtte het haren pligt te zijn , de
naB o it
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nagedachtenis van een zoo verdienftelijk medelid openlijk
te vereeren , en , ter bijwoning daarvan, Afgevaardigden
uit dc andere Afdeelingcn der Maatfchappije uit te noodigen. Zij werd daartoe vooral in ftaat geftcld door het
aanbod van den voortreffelijken V A N D E R P A L M, op
dat tijditip Voorzitter der Afdeeling , om zijnen ambtgenoot en gemecnzamen vriend die laatfte hulde te brengen; waarbij zich, op verzoek der Afdceling , ook de
beroemde T l L L E N S, mede een bijzonder vriend van
B 0 R G E R, voegde. Zoodat den grooten man het zeldzame geluk te beurte viel , van door den grootften Redenaar en eenen der grootfte Dichters van zijn vaderland geprezen te worden.
De Lijkrede van V A N DE It P A L M is , in ons oog,
een van deszelfs Ineesterftukken. Reeds dc inleiding is
hartroerend. V A N D E R P A I. ril is door dc Maatfchappij
niet uitgenoodigd, maar heeft zelf zich daartoe aangeboden. Waarom? B O R G E B had in VAN DER P A I. M's
huisfelijke vreugde en in zijn leed deel genomen; hij had
het jubelfeest van zijnen echt bezongen , en den dood
zijns Zoons met een treurlied beweend : en nu wilde de
oudere Vriend den jongeren , die hem voorgegaan was in
het graf, de schatting zijner dankbaarheid en liefde betalen. De Redenaar ontveinst echter geenszins de mocijelijlkheid zijner taak. IIet algemeene beeld van een' Geleerde te íchetfen, valt ligt; onbekende verdienften in
het licht te tellen,vereischt flechts vlijt en geduld: maar
van een' zoo algemeen bekenden, zoo algemeen ook in
bijzonderheden gekenden letterheld, als B 0 R G E R, iets
nieuws te zeggen ; van hem , den oorfpronkelijken mensch
en Schrijver , een gelijkend afbeeldfel te ontwerpen , — dit
is niet gemakkelijk. Deze bedenkingen fchrikken echter
een' VA N D E It P A L M niet af. Hij verdeelt zijne taak
op Bene zonderlinge wijze , en bcichouwt in II 0 R G E R
eerst den Geleerde en da den mensch. Dit zon min gepast kunne fchijnen, zoo hier niet misfchien een cratorifche kunstgreep verborgen was. VAN n E R P A T. r
had -voor ccnc bij uitbek talrijke, zeer gemengde fc lre
te
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tt 1j^r l:cn : zeer velen daaronder kwamen gewis enkel
uit nieuwsgierigheid. Zoodra het gedeelte , 't welk B o t: c n it's leven behandelde , en 't welk alleen hun belang
wekte, was algeloopen, zouden zij ongetwijfeld het laat
gedeelte met onverfchilligheid, misfchien niet verve--ile
ling, aangehoord hebben. Thans bleef hunne opiettcndheid gefpannen op hetgene er volgen zou. Maar de Rederaar wist in beide gedeelten van zijn fluk een algemeen
belang te wekken , hetwelk ook ongeletterden gewis van
het begin tot liet eim.le moest bezig houden. Ook weten
wij van gocderhand , dat deze bedoeling (indien zij bij den
Redenaar huisvestte) volkomen gelukt is, en dat menfchen uit den minderen burgert and de gehecle Redevoering met gcfpannene opmerkzaamheid hebben aangehoord,
en daardoor diep getroffen waren.
Men denke dus niet, dat het eerlte gedeelte dezer Lijk
belangrijk was dan liet tweede. Men vindt-redmin
ccne
befchrijving
van do Genic , zoowel van derdaarin
heerlijke
als
gevaarlijke
zijde, welke den meestei
zelver
verraadt. Voortreffelijk is de toepasfing daarvan op B o Rc E ti , wieg geen zeldzaam vernuft van ingefpannen letterarbeid terughield , en Wien geen letterblokken tot Conlpilateur vernederde. Dit laatfte vooral, 's mans eigene
werkzaamheid, is door de heerlijkfe beelden op ,lielderd,
en een der wclfprekcndite Hukken der Redevoering. (131.
16, 17.) De Godgeleerde, wijsgeet•ige en lrttcrkrrriditie
;eíchriften van n 0 R G E. t; worden d..arop achtcrvolgens
behandeld; waarbij V A N n E It P A L niet naliet, ter
gelegenheid zijner jongffe , bij T L y T. n R bekroonde, Ver
liet Afysticisinos , een hartig woord te zeg--handeligovr
gen over de jongtie Duit/die Wijsbegeerte , door Ii o x G E r
in hare afzigtigc naaktheid ten toon geheld. I)e Voorrcde van deze Verhandeling , door v A N D E R P A L aI liondcrd boekdeclen waardig gcfchat , en de zonnezang asara
utcn Rijn, brengt de Redenaar als bewijzen bij, dat a o ai r. 's geest hoe langs zoo meer naar rijpheid en vol
zonder zijnen vroegtijdigen dood ,-maktheidfr,n
ren' nog veel hongeren trip van letterroem zou 11S:bbcn
1) C-
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bereikt, dan waarop hij nu reeds ftond. En hij was niet
flcchts Boekengeleerde, hij was ook Kanfelredenaar eu
Dichter. In beide opzii;tcn wordt de Overledene voor
niet onpartijdigheid gekenfchctst.
-treflijkn
Thans beantwoordt de Redenaar ons , volgens zijn opgegeven plan , na getoond te hebben , irat B o it G r R
was, ook, wie hij was. Deze fchets van zijnen levensloop is wcgllcpcnd belangrijk , en , hoezeer daarin wei
voorkomt, hetwelk niet op de Gene of andere wijze-nig
bekend was , nogtans nieuw door de vootdragt. VA rY
D E it P A L I laat deze gelegenheid niet ontfnappen , om
aan de Studenten r o it G F: it's akademifchc loopbaan als
een voorbeeld ter navolging voor te flellen. B o It G r it's
omgang wordt uitnemend gefchetst : „ In welken kring
„ hij zich bevond, hij werd er bijkans vergooi. Hij
„ bezat niet dc fijne be(chaving der groore wereld; maar
„ zijne min gemanierde, doch natuurlijke eenvoudigheid.
„ en liet zout zijner redenen , behaagden meer , dan dc onderlinge affpraak der kwalijkgemcende beleefdheden ,
„ waarmee men te dikwijls elkander kwelt. Ilij wist geciue
„ vrouwen door nietsbeduidendheden en dagelijkfche vle^„ jerijen te behagen; en nogtans fchcpten zij vermaak in
zijnen omgang, omdat vleze nietsbeduidendheden haar ,
flechts bij gebrek aan iets beters , behagen , en gee„t
en vernuft , zelfs in een' ruwer natuurlijken vorm , ook
„ haar , zoowel als den mannen , meer dan liet dagelijkscii
gebeuzel bekoren." De fchets van zijn eer(Ie en twee(Ie huwelijk , van liet laatife jaar zijns levens , alles is
even belangrijk. De Redevoering eindigt met Gene treflende fpraakwending aan de f uderende jeugd, uit ~vier rni,'den vergoeding voor B o it G r it's gemis kan worden
gehoopt, en wie cie Hooglecraar, die ook op hen zulk
erne naauwe betrekking heeft, bezweert , deze hoop niet
te leur te Hellen. —Doch het wordt tijd , dat wij van den
Redenaar tot den Dichter overgaan.
T O L L E N S begint met een treffend, hoewel reeds
meermalen gebruikt , beeld van Benen fi hoonen , bloei jenden boom, door den Ilorm omve re gerukt; maar bil
VOC,-t
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voe' t er• een' trek bil , die 01) liet Ue.IO'l ic voorwerp b!)
i : een worm heef den boom onzigt--gondertpasfh,
baar• doorknaagd en uitgehold. Het beeld van liet lot, of
den dood , die tot driemaal toe op B 0 It G E r, nikt , maar
tweemaal niet hens , maar zijne Echtgenooten treft, beviel
ons minder. Niemand heeft nog dien fchutter beíkhuldigd van zijn doel te hebben gemist ! Iets anders ware
het geweest , zoo de duod hm door liet hart zijner Geliefden had willen treffen. De Dichter fielt ons nu die
juichtoonen der Domheid voor , wier bouwvallig Rijk dour
B 0 It G E It , bij langeren leeftijd , zou omgekeerd zijn. liet
volgende couplet is fchoon:
,

Hij (leeg den kanfel op , van hooger gloed doordrongen,
En lei de oraaklen bloot met onmiskend gezag,
En zette 't heilig woord , verduisterd en verwro.Ige.i ,
Den mist der vann!cer door, in onbewolkten dag.
Wie weigerde, op zijn ftem , 't arnbidden en gelooven ?
Des dweepers vloek werd (lom , des fpotters lach verdween;
De Godsdienst hief het hoofd uit eiken fmaad naar boven,
En 't licht der waarheid gloeide om Christus kruishout heen.
Maar in liet daarop volgende couplet hebben wij eenige duisterheid gevonden. Wat is de onverwonnen l-;it,
waarop der Gric/fche Zanggodesfen tooverender toon floeg?
Of men ook zeggen mag, dat een boek van 't flof der
jaren gekuischt zij, zouden wij nog in twijfel trekken. —
T O L LE N S Raat voornamelijk bij B 0 It GE Iz'S eigele,
niet ontleende verdieuften flil, en beweert met rcgt, dat,
al had hij geenc gclecrdheid bezeten, hij toch altijd een
groot man zou geweest zijn. I-lij ontwikkelt zijne onuitputteli;ke geestigheid in de gezellige verkeering,
De vonken van vermuft als flofgoud om zich ílrooijend;
Bene geestigheid, met kinderlijke vrolijkheid vercenigd,
die elk aan hem boeide, en aan den vriendendisch , waar
hij tegenwoordig was , van alle zijden op hem het oog
deed vestigen , elk het luisterend oor op hem rigten. T o LL. E N s betreurt nu het zoo vaak geteisterd Leyden, hetwelk
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welk dezen nieuwen flag moet verduren; Ncérland, dat
rouwe draagt met de rrilgclezene flad: hij zoekt vergeefs
dat verheven luchtverfcli jnfel , (lat over onzen hemel was
opgegaan; het is verdwenen; zijne plaats is ledig ! ! ! — Dus
loopt deze Lijkzang af, waarin de echte toon der diepe
treurigheid neerscht, die weigert getroost te worden
want opbeuring, -of troostgronden , geeft cie Dichter ons
niet, misschien door de' nog verfche wonde daartoe bui
(laat.
-ten
Wij mcenen genoeg gezegd te hebben, om dezen kleinen bundel bij elk, die priis fcclt op Ne rlands letterroem , die achting had voor r 0 R G E R , en gevoel bezit
voor de fchoonheden van Wel(prekendheid en Dichtkunst,
ten flcrkíte aan te bevelen.

IlanJJL,)ek der Iladcrlandfche Lai2hi ishondkundc , door
J. A. U I L K E N s, A. L. M. , Plril. Doctor , Lid ±err. a
kei Koeienfik Ii lituut enz. , en Hooglecraar te Gr.
2)i;rgen. Aldaar, bi J. Oomkens. 1819. In gr. $Y.
LII en 363 13I. f 3-6-:

B

ij de uitbreiding van het Akaden lsch onderwijs is ook
dc Landlwishoudl•unde onder de vakken van hetzelve opgenomen , en daardoor beleeft deze kunst , welke , in allc hare deden, in ons Vaderland, altijd met bijzonder.n
ijver is behartigd geworden, een nieuw tijdperk. Moeijelijk is de taak der mannen , die het eerst tot het bekleeden van dezen nieuwen leerftoel geroepen worden. Aan
de eene zijde hebben zij liet vooroordeel te` en zich ,
hetwelk deze zaak als vrij overtollig aanmerkt, van meefling, dat het boerenbedrijf zich alleen op het land en
door dadelijke uitoefening loeren laat. Aan de andere
zijde vordert de overfpannene verwachting misíchicn
meer, dan men met regt kan vorderen, wanende,
dat, hetgene voor een boerenverlland dagelijksch werk
is , onder de handen van ervarene Geleerden flechts
fpel mag herten. Ondertusfcheii zal men , bij een wei
nig
,
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lug nadenken , zoo niet oordoelen; maar inzien , dat (unaten van zoo grooten omvang , als Landbouw en Vee
gemakkelijk niet op wctenfchappclijke gronden-tel,zo
gevestigd worden ; dat dit eigenlijk de bedoeling is , wanneer men ze onder het wetenfcliappelijk onderwijs opneemt; en enen zal die bedoeling even verf{andig en wijs
achten, als men het, federt lang , nuttig en noodig ge
heeft, dat dc Arts , die toch eigenlijk ook eerst-vonde
regt leert, wanneer hij zijne kunst aan het ziekbed uit
zelfs geleerde opvoe--osfent,cwhaplijken
ding ontvangt.
Onder dc nioëijelijitheden , welke de Landhuishoudkundc meer dan cenige andere drukt , is ook het gebrek ,
althans voor onze Vaderlandfche , aan de noodige Handileiding. Dit gaf den beroemden Schrijver van het aangekondigd werk , die reeds ícdert jaren in dit vak werkzaam was , na zijne aanftelling tot IIoogleeraar in hetzelve , de pen in de hand tot het opfï:ellen van dit Hem!hoek , hetwelk hifi tot eén' leiddraad bij zijne lesfen , aan
de Groiiingfèhe Hoogefchool , beffend j:eeft. vit dit
oogpunt moet hetzelve dus beoordeeld worden; en wanneer wij daarbij gedachtig zijn aan de Latijnfche fpreuk :
mute fiu git e :dom , fed alitcrr , kan dit oordeel niet ongunifig uitvallen , daar dit Handboek , in volledigheid
kortbondigheid en gele lelijke otde, voor weinige behoeft onder te (loon. I Iet is in twee doelen verdeeld ,
waarvan het ecrfte de voorbereidende wetenfchappen , als
Natuurlijke Historie , Natuur- en Scheikunde , beFehouwing der bewerktuigde wezens , dieren en planten , met
toepasfing op de Landhuishóudkunde, behandelt, het
tweede over de eigenlijke Landhuishoudkunde loopt , welke hier in twee hoofdvakken gefcheiden wordt, planatenbouw ,, namelijk , en i'eeteelt. [n het eerfte gedeelte Raat
de Schrijver het langst flil bij het fchcikundig gedeelte ,
handelende afzonderlijk over de warmteftof, de lichtftof, den dampkring, het water, zwavel en phosphorus , zuren en loogzouten , aarden , metalen, bcftánddeelen van dieren en planten, ondcricheitilene foorten van
bes.
-
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gcstin , De natuurkunde der planten en dieren wordt
ook tot in de meeste bijzonderheden nagegaan, en daarbij
voornamelijk gelet op hetgene in de Landhuishoudkunde
liet meest van belang is , den groei , de voortplanting en
vermenigvuldiging , en den invloed , dien de buitenwereld op die fchepfelen oefent. In liet tweede deel , of (ie
befchouwinb der Landhuishoudkunde zelve , wordt eerst
dc omvang der kunst aangewezen , derzelver lotgevallen ,
langzame ontwikkeling , volmaking en onderfciieiding in
verfchillendc deden nagegaan , en de grondbeginfelen vair
alle Landhuishoudkunde opgegeven en aangedrongen. Vervolgens wordt de plantenbouw in alle derzelver deden,
als eigenlijken landbouw , warmoezerij, of tuinbouw, en
boomkweekerij , befchouwd ; waarbij de Schrijver niet alleen gebruik maakt van hetgene anderen , vooral Duit
bezitten , maar ook meermalen-fchers,wtnadig
zijne eigene opmerkingen en waarnemingen voordraagt :
zoodat dit werk overal blijken draagt , van door iemand
vervaardigd te zijn, aan wier de praktijk of uitoe eningder kunst niet geheel vreemd is. Hetzelfde mogen wij
ten aanzien van de áfdeeling over de Veeteelt zeggen,
waarin U I L i E N S onze ondcrfehcidene huisdieren , ítuic
voor íiuk , befchouwt , daarbij in 't bijzonder ftilftaande
bij de beste manieren, om dezelve te onderhouden, te
vermeerderen en te veredelen.
Ook zonder onze verzekering , of nadere aanwijzing
zal ieder, die eenigzins met de fchriften van onzen beroemden Schrijver bekend is , verwachten , dat dit werk vervuld is met belangrijke waarnemingen en opmerkingen.
Veel is er wel in , waarvoor men meerder bewijs of eend
nadere ontwikkeling zoude verlangen; veel, dat anderen
anders zullen befchouwen en voordragen: maar men moet
altijd in 't oog houden, dat het werk eigenlijk een handboek is voor des Hoogleeraars lesten, waarin men dus
die uitvoerigheid niet vorderen kan, daar de mondelint>
voordragt verklaart, bepaalt, of bewijst 'vat nu duis-ter,, vreemd of ongegrond voorkomt. Wij laten daarom
bijzondere flellingen, vooral wat het praktifehe gedeelte
L
he.
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betreft , onaangeroerd; maar willen echter, om den fchijn
eener eenzijdige beoordeeling te vermijden , eenige bedenkingen, die ons zijn voorgekomen , zoo ten aanzien van
den geheelen aanleg des works , als met betrekking tot
fommige deden , niet terughouden.
Vooreerst komt liet ons dan voor, dat het gehecic eeríte gedeelte , over do voorbereidende wctcnfchappen handelende , als een afzonderlijk deel , beter achterwege ware gebleven. De Lecraar der Landhuishoudkunde moet
dat alles in zijnen toehoorder als bekend vooronderflellen ; en hij kan dit te meer , dewijl er op onze Hoogefcholcn overvloedige gelegenheid tot liet aanloeren dier
wetenfchappen is. Datgene, wat eieer onmiddellijk in
betrekking ítaat tot de Landhuishoudkunde zelve, zouden wij liever in de behandeling van ieder onderwerp gevlochten zien , waartoe het behoort. Eene afzonderlijke
behandeling kan niet anders daii oppervlakkig wezen, zal
liet geheele leerfielfel niet tot in het oneindige t;itdijgen;
en zoodanig eene oppervlakkige behandeling geeft aanleiding tot misverilaud, verkeerde gevolgtrekkingen, enz.
Vervolgens hadden wij ook , in een l landboek der Vader land/che Landhuishoudkunde , cone nadere befchouwing
verwacht van den vaderl.mdfchen grond, en de grondbeginlèlcn der weten!èhappen, de regelen der kunst, op
het Vaderland in zijn geheel en in zijne verfchillende deelen , niet op enkele gewesten Hechts , toepasfelijk gemaakt
gezien. Veel heeft de geleerde Schrijver, met betrekking tot dit onderwerp , reeds geleverd, b. v. opmerkzaam gemaakt op liet verfehil der bronden, aangetoond,
dat niet alles , wat elders goed is , bij ons geldt , hetgene in deze en gene provincie, te regt of te onregt, in
praktijk is , aangehaald , enz. \Vij hadden dit echter meer
doorloopend verwacht , en althans een algemeen overzigt
van het vertil in den plantenbouw en de veeteelt beide, in de verfchillende gewesten onzes Vaderlands , met
overweging , wat daarvan te prijzen , wat daarvan te laken is; wat daarvan op goede gronden fteunt, b. v. van
plaatfelijke omflandighedcn afhangt , wat daarentegen van
ver-
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verkeerde .gewoonten, onkunde , vooroordeel. Tot eene
dergelijke befchouwing zoude, bij het wegvallen van het
eerfie gedeelte , plaats in overvloed zijn.
\Vat nu de behandeling van dit eerie-gedeelte betreft,
wij kunnen niet ontveinzen , dat wij daarin U I L i E N S
dikwijls te vergeefs gezocht hebben. Wij vinden het
vooreerst vreemd, in een handboek over eene ervaringswetenfchap, de mate van kennis te nemen, zoo als zij
vóór een dozijn jaren was , en over alle de gewigtige ontdekkingen en veranderingen , welke in dien tijd gebeurd
zijn, koelbloedig heen te flappen, alsof zij niet plaats
hadden gehad. I-letgene de Schrijver daaromtrent, in zijne voorrede , zegt , heeft ons geheel niet overtuigd. Dat
er in do alkaliën en aarden metalen zitten , kan ik iemand
even zoo gemakkelijk aan het verfland brengen , als dat
er in de vitrioololie zwavel is , en in het water ontvlam
lucht. Dat te weten, is voor den landbouwer bijna-bare
niet minder gewigtig, dan dat er in liet oer ijzer zit:
want het ijzer is, als metaal, hier even min werkzaam,
als het potasch-metaal in de potasch. In de tweede plaats
komt het ons voor, dat, daar men nu eens de voorbereidende wetenfchappen behandelde , de Natuurlijke Historie van ons Vaderland althans wel eene breedere behandeling verdiend had; terwijl zij nu Hechts is aangewezen.
Daaruit toch fchept de landbouwer meer licht , dan uit
de befchouwing van de zwavel en den phosphorus , van
de zuren en de loogzouten. Van de Natuurkunde wordt
ook weinig gezegd, en inzonderheid diende de werktuigen waterloopkunde, die zoo veel invloeds hebben op het
boerenbedrijf, niet voorbijgegaan. Ten derde zijn ons,
in dit gedeelte , vele onnaauwkeurigheden en misflellingen
voorgekomen, grootendeels voortvloeijende uit dezelfde
bron, die wij firaks hebben aangewezen. Wij kunnen
ons anders toch niet verklaren , hoe een U I L K E N s de
verwantfchap tusfchen loogzout en alkali ontkent, 5 40 ;
het liter worden van het ijs aan het ontfnappen van lucht
toefchrijft S 51 ; de beftanddeelen van den dampkring,
86, en van het water, 5 99 , verkeerd opgeeft; de
L s.
zuur,
,
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zuur(Iof als dc oorzaal: der zuren aanmerkt, § Sg ; don aj uirl
uit zwavelzuur en kleiaarde alleen doet bestaan; het ka=
rakter der aarden fielt in de oplosbaarheid in de zuren g
§ i 23 , terwijl zij juist door eene geringere oplosbaarheid
in dezelve van de alkaliën verfchillen ; bij de broodges]
ting de kleefflof wil ontbonden hebben, § 176, terwi;l
in die ítof vooral het voedzame der granen gezocht wordt ,
§ 146. Dan moest goed gerezen brood weinig voeden:
maar die ontbinding flrijdt ook tegen de latere ondcrvindin en. • Is ook niet het begrip van voedfel , § 229-3o
ontwikkeld , onnaauwkeurig ? Is daartoe altijd eene ver
opgenomen ei -anderigo?Ht ljkfrigs
eiwit,
gelei,
phosphorztt-^
aangezet wordt, b, v. water,
re kalk enz. , voedt ook: want dit alles maakt een na-;
tuurlijk betlanddeel van ons ligchaam uit. Wij befchouwen deze en dergelijke onnauwkeurigheden, dit herhakip
wij , alleen als gevolgen van de manier van behandeling
en vats de Ongelukkige verkiezing , om niet met den von rt
gang der wétcnfchap raad te plegen. Zij moeten echter,
in het oog van den kundigen , het werk ontficren. Des,
te meer verheugt het ons , dat wij in het tweede en bei
langrijktte gedeelte dergelijke vlekken niet vonden (*) ;
en wij wenfchen van harte , dat de geleerde Schrijver ,
bij eene tweede uitgave , het eerde gedeelte , zoet het
moet blijven Haan, daaraan meer gelijkvormig zal m<<ken,
(*) Een en ander zoude men misfchien kunnen aanmerken. De Schrijver zegt b. v. niets over de behandeling van
overftroomde landen, van het vee , dat op pas droog gewordene gronden geweid is ; bij het hoofdftuk over de bemesting, niets van het plaggenmaaijen, enz. Doclt deze en dergelijke uitlatingen, zoo enen het dus verkiest te noemen, zijn
ontftaan, doordien de Schrijver bij zijne befchouwing zich
tot bijzondere landftreken bepaalt , Waarop wij onze Lezers
reeds opmerkzaam gemaakt hebben.
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.\ C O L' I D E G L L 1) E R Oratio inauguralis &c.
(l ^C/'`'' ^r en flu! v!.'n bl I15,)
.

laar wat zou reken- cn niectktincle baten , zoo zij ons
in ;;cent ge\vibtigc zaken van dienst konden zijn ? De
I loogleeraar , om het groots nut dezer wetenícliappen aan
te wijzen , maakt zijne toehoorders , van blalz. 24— 30,
opmerkzaam op de verfèhijnlèlen , die wij aan natuur
nadat hij eens beknopte be--krachtenofijv;,
fchrijving van tijd , kracht , oorzaak en uit^verklcl heeft
gegeven , wijst hij (le nlogclijkleid aan , om de uitwer ki,len der natuur niet uitgebreidheid en hoeveelheid van
deden in dezelve te vergelijken , cn geeft cane treflende
befclirijving van do evtmvigtslccr en de beweegkunde ,
welke door hens als do fleutcl der natuurkunde beièhouwd
wordt.
Deze overwegingen brengen hemp (bladz. 2?) tot Gene
beknopte en krachtige ontvouwing van de eigenlijke Natuurk unde en ]tare beoefening. Zich refcnnerencíe , keert
hij (Ie blaam af, die wel eens Mathematici verdiend heb
Hechts die wetenfchnhpen te achten , welker-ben,dor
onderwerpen onder liet onmiddellijk hereik (Ier zintuigeg
gelegen zijn ; en , zich in deze wcderleg in ; een warm
voorifander der wijsgeerige vctenlchappen hetooIlen(le ,
gaat hij tiet kracht liet misbruik der Kantiaanlihe wijsbcgeerte in (Ie m athcl11at11Chc 1{ udien te keer.
De Redenaar heeft nu den aard van zijn onderwerp
doen kennen , en (Ie wijze van zijne voordra—t liet hem
toe , van ter zijde liet nuttige van hetzelve te doen opmerken ; althans den onhevooroordeelden moest zulks
al \vare er niets van gezegd , bijna in elke zinfliede in het
o )g vallen. 'Thans gaat hij (van bl. go— ; t; over , om ,
in een gelehie,ll undig tafereel , dit nut overal op den voor
d te doen uitkomen. Vier-en-twin tir; eeuwen zijn er-ron
nloocliy geweest , om den (chat van kennis , dien vii thans
,bezitten , te verkrijgen. \Vaaroor is die voortgang ZOO
,

,

;raag geweest ? liet is , omdat de tvetenf_halp bij vele
L3
vol-
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volken liet uitfluitend voorregt des priesterdoms was .,
omdat verzonnene en kwalijk begrepene dogmata vooroordeden voortbra teu , en deze der ware Natuurkunde in
den tivc- icon en. Is dan het tegenwoordige geflacht zoo
vcL1 inedi ;cr dan de Ouden ? Dit ook niet. Na cede
tiveLichc lofft raak op deze , {i±rijft de IIoo lecraar de
oorzaak slier meerderheid toe aan het raadplegen der na
meer bedaarde overweging ; hetgeen hens-ture:icn
gelegenheid gefit , r)in aan G A L I L iE I, K E P L E R, T i
HUIG
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dril ver_iicilde i lof toe te zwaaijen. Dit alles eindigt
hij niet de volgende opmerkelijke zinínede , waarin hij niet
kracht en waarheid liet nut , dat wis- en natuurkunde heb ben aan ;ebrag t , armaalt : „ Laat nu Benig beuzelaar en
opgeblazen haarklover op een' 1} uttcnlen toon vragen :
„ \Vaarum vermoeit gij uwe ziels- en ligchaamskrachten?
waarom zondert gij u van de zamcnleving al, om nacht
„ en dag mectkunflige figuren en 11clkuncligc formulen te
overwegen , die noch in de natuur be laan , noch tot
cenig ding Chenfhg zijn ? " Maar weet gij , flapper
die veroordeelt , war gij niet kent , en trod'cheliik veracht , wat gij niet bevatten kluit , welke de rijke vruclitnn van der wiskundigen arbeid zijn geweest .? \Velaan
open mve oorgin , bid ik u. Zij hebben liet oude , hekrompene begrip van (Ie einden der aarde vernietigd , ons
voorheen geheel onbekende werelddeelen doen bennen
cie aarde gemeten , en hare figuur ten naauwkeurigfte bepaald ; zij hebben u rebels voor- c1chreven , om met uwe
broze fcllepen den onnietelijl:en oceaan te bevaren , de
verstafgclegene '„,\vesten en volken te loeren kenne:i , en
door uwe werkzaamheden een en ícliat van rik ionimcn
uit liet oosten en westen en andere \verelddceleu te verkrijgen. Gij kunt de planeten , welke eeuwi '11jIC aan de
hccrhappii der zon zijn onc{crt, orpen , met de aarde vergcli,k cn; gij )aalt ze wegen. Zij )hebben ontelbare zontictlaicls ontdekt; de verbeterde telescopen hebben ons
overtuigd, dat er veridicidene 1?crrenliemelen in de onafn,etelijlte ruimte beltaan ; deze belnoeiienisdan der ; i:ko, ndiT0N

,
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digen hebben de ruimte al verder en verder uitgebreid ,
en ons dezelve als onbegrensd zijnde vertoond; zij heb.
ben die dingen., welke de natuur in hare verborgenfle
fchuilhoeken , volgens aan haar voorgefchrevene onfchendbare wetten, werkt, aan het licht gebragt , de duisternis
der vooroordeelen en des bijgeloofs voor altijd verdreven,
den grooten en dikken fluijer, welke de geheele natuur
te lang overdekt had , met eene onverfchrokkene en f}erke hand verfcheurd ; zij hebben ons, zwakke en broze
f}ervelingen, die Hechts geboren worden en flerven, geleerd, dat :er een almagtige Schepper, met een voortref.
felijk verfland begaafd, beftaat, dien wij niet begrijpen
kunnen, en door wiens onveranderlijke voorzienigheid
alle dingen met de hoogile wijsheid belluurd worden."
In het laatf}e gedeelte zijner Redevoering , na zijne toehoorders de reeds in de maatfchappij beflaan:le voordeeg
len, door de wis- en natuurkunde aangebragt, genoeg.
zaain ontvouwd te hebben , komt de Hoogleeraar tot de
afzonderlijke overweging van de voordeelen en aaiígenaam-•
heden, welke deze wetenfchappen der ftuderende jeugd
moeten aanbrengen. Na in eene loffpraak over het gedeelte van het Koninklijk befluit , dat dc fludie der Mathefis voorfchrijft , te hebben uitgeweid, toont hij de
noodzakelijkheid hiervan aan. „ Zoo ," zegt hij , „ de
voornaam fte letterkundigen der oudheid, als c i c L R 0
en Q U I N C T I L I A N u s, deze fludie aanprezen , in
Benen tijd, dat zij op geene nuttige wetenfchap van eenige toepasfing was, hoe veel te meer zijn wij dan niet
bevoegd, dezelve aan te prijzen, in Benen tijd, waarin,
bijna alle menfchelijl:e kunfren en wetenfchappen aan dezelve zijn onderworpen geworden." Vervolgens alle faculteiten van fludie doorloopende, en in elke met den
vinger aanwijzende den voordeeligen invloed der wiskunde, eindigt hij, na de oplosfing van Benige bedenkingen,
zijne eigenliike Redevoering niet deze opwekkende peroratio: „ Gij hebt, edele Jongelingen! gehoord , welke
vruchten en winften de vereeniging van de wis- en natuurkundige wetcaifchappcn met de letteren u kan doen
L q.
ver.
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-, erkrijgen ; want ik heb ti bewezen • flat tic fiudic tier
wiskunde uwe verinogcns vergroot en verilerkt , u ulv e

overige ftullll'il gemakkelijk maakt ; ja ook, uit hetgeiic
ik ti heb voorgehouden • is liet onbetwistbaar. dat deze
1ludii:n u den weg openen , om de natuur met verfland
te befcliouw en , u die gelukkige gaven van geest cn hart
deelachtig te maken , in welke, naar de getuigenis van
de wijsite menfchen van alle eeuwen , liet ware leven en
het hoogbh geluk gelegen is. Welaan dan , edele Jongelingen ! bevlijtigt u , deze gaven te verkrijgen ; zij zullen
u (gelijk ARIS rIrrus bij vurituvrus te regt
oordeelt) tot mannen maken ; want zij zijn de fieraden
der jeugd . de eer en roem der mannelijke jaren , tie vreugde en de zoete vertroosting des ouderdons."
Na al liet voortreffelijke , dat Ree. in deze Redevoering gevonden heeft, gevoelt hij geene opwekking, om
in een opzettelijk onderzoek nopens de Lati,litcit van dit
:;cfehrift te treden. hij zal er alleen van zeggen , dat
het hem is voorgekomen , dat de vorm der geelachten
op foniuiige piaatfen , wel iets heeft van liet land der ge
leeraar , en dat een oud R olaeita-bortevandH
andere wijze zoude hebben uit
inisfchien
op
ecnc
zich
van den tegenwoordigen-gedrukt.
Ezrroppecs'
Doch welk
tijd kan zich verzekerd houden , dat hij Latijn fhreekt of
Ichrijft, als in de eeuw van A U G U S T U S te Ronne gefproken of gefchreven werd , en dat daarin niet liet een
of ander eigenaardigs van zijne moedertaal , waarin hij
geleerd heeft te denken , is ingeslopen'

.iefchri»'ing van den Nederland/cbcn Pates's,tood , in Lom ;
maand vets iReo. Islet Platen en Kaart. Te zim/lerdaans,
Lij G. 1. A. Beijerinck. Uitgegevene terg vooráccl„ der Onedu!°iigrn. it) eo. 1n ;;r. Sro. „X i'f 9 335 -Pi. f6- 4 a el- octl^ liet vaderlandsch harte huivert e.n vaan weedom gei^ { t'°rugdein^t op elke iherinnering aan den Watersnood
,
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diende dat felirikkelijk onheil door cone bekwame pen gefchetst, uitvoerig verhaald, en door bijgevoegde Landkaart,
Dichttuk en Platen als aan het oog voorgefteld te worden
in zijne woede. Al vroeg dan ook , en terwijl de Menfchen
vriend nog diep bewogen treurde wegens hei droevig lot van
eerre menigte zijner Landgenooten , bood zich d Drukker
;an liet werk , dat wij aankondigen , tot dezen arbeid aan ,
en wel onder de beIangelooze voorwaarde , op den titel vermeld. Bij de uitgave zien wij met genoegen , dat deze ontiernemjng edelmoedig begunftigd is geworden , zoo van den
Koning en liet Koninklijk Buns , als door zeer vele Leesgezelfchappcn en honderden Ingezetenen des Rijks (*) , wier
namen ons de Lijst van Inteekening mededeelt, 23 bladzijtIen druks beflaandc. Tevens vleijcn wij ons ; dat het werk
die algemeene goedkeuring zal wegdragen, waarop hetzelve,
naar ons gevoelen althans, regtinatige aanfpraak heeft. Immers
wat de Platen betreft, die voorzeker de cerf'e en welligt de
meeste aandacht zullen tot zich trekken , zij gevielen ons,
beide door aangelegenheid van voorfielling en keurigheid van
bewerking de vaderlandfche kunst vereerende (t). Intusfclien , hoezeer wij vreezen , dat er zijn zullen , die, zich
met eene vlugtige bef'chouwing der Platen vergenoegende , aan
deze Befckuijvittg, als Gedenkfluk van ,eleu 14atersnood, eene
vereerende plaats toewijzen onder de onopgefinedene, welligt netjes gebondene , boeken der Bibliotheek , wij achten
het werk een beter lot waardig. Immers, hoewel niet opzet ;elijk gefchreven om 's Lands Ilooge Regering voor te lichten omtrent de maatregclea, die rede en ervarenis aanprijst,
tot atweluiing ot' leniging van dit zoo vreesfelijk en (leeds
meer dreigend onheil via liet ijs en de overftroomjng derRivieren, is echter te dezen in dit boek meer dan één wenk
gegeven. Belangrijk , inzonderheid omtrent dit aangelegen
punt , •zijn de Ifle en IIIde At^íeelingen, waar gebruik gemaakt is. van den arbeid der IZeeren K R .1 Ij E N H OFF en
11 R A N T Z 12 N , niet onbekend bij onzen \Vatertlaat. Diep
-

ge(') Bedriegen wij ons niet, dan zijn op deze Lijst eene lianen dan die van
inwoners van Nederland, uitgezonderd óín cenige, die van den Eerw. WEK ec I N C K INederduuscI Predikant te bonden, wiens arbeid der liefde, om al.
daar dc barton tot weld.ulighcid ij dazen nood te helpen hemmen, wij dank.
baar hier vermelden, daar Legeland CLUB fan van f_t000-: heeft overGemaakt.
(') De teckeninti zijn wij verffli,ildigd am v A N H 4 R nit N Br. it it te Utrecht,
en het u' erbrengcu ni kopes is des,cl lks h merk van vaderiaudad;; !nart.
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geroerd en bewogen door al den jammer , waarvan de Ilde
Afdeeling gewaagt , verblijdden wij ons , dat voorname Wis
aanwijzing der Natuur-kunflearsRivdgn,op
afgaande, zich veel te beloven fchijnen van het openen eener
nieuwe beneden - Mer;vede , om alzoo aan den firoom Bene
vaardige 'ontlasting te geven naar het Hollandfche Diep. Alleen in die treurige Hemming ,waarin wij gevallen waren , ontítond bij ons de zwaarmoedige vrage : Hoe zullen de noodige kosten te vinden zijn, terwijL onze. Handel en Akkerbouw
kwijnen, en onze Rijksuitgaven jaarlijks reeds hooger zijn
dan, de inkomflen , bij alle AZinisrerieéle bezuiniging? Maar,
even als op den wenk eener tcoverroede, viel ons dit voor
den Volke vertroostend antwoord in: terwijl, gedurende derr
Vrede , de Oorlogslasten tot hiertoe niet verminderd worden,
en her Krijgssnezen zware fommen gelds verftindt, wordt er
gewis van dien kant een fluivertje befpaard, genoegzaam om
's Lands meest geduchten vijand, wanneer hij woedt, te
befirijden ; ja zou er mogelijk niet een voordeelig (lot der
rekening komen, indien onze Landmagt , (eene Zeemogendheid zijn wij immers tot dusverre naauwelijks) gelijk van
ouds in Europa te gcfchieden plagt , op den voet van Vrede

gebragt wierd ? Naar ons begrip toch kan onze geëerbiedigde
Koning beter vertrouwen op de liefde van een befchaafd en
niet gelieel zedeloos Volk, dan op eene Heermagt, die ook,
getuige zij de ervarenis dezer dagen in andere Landen, wederbarf ig, gevaarlijk worden kan voor Vorften. Sed
Nil desperandum Teucro duce, et auspice Teucro.
En hiermede bepalen wij ons tot, de beoordeeling van het
boek, dat ons tot dezen fchier onwillekeurigen uitflap ver
-leid.
Onderhoudend (zoo wij dit woord hier mogen bezigen)
leest deze Befchrijving van den Nederlandfchen Watersnood ,
ook voor de zoodanigen , die zich aan het naavwkeurig nagaan en vergelijken van dien {tand der vaderlandfche Rivieren,
of toetfen der aangeprezene behoedmiddelen tegen het geduchte kwaad van derzelver overftrooming, minder laten gelegen zijn. Er heerscht, namelijk, hier, tot afwering, zoo
veel doenlijk, van het eentoonige, eene welgekozene verfcheidenheid. Regt wordt er gedaan aan den naam en de gedachtenis van een aantal waardige Menfcl^envrienden , die ,
-

tot redding van ongelukkige Landgenooten en derzelver vee,
'vaar-
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vaardig, en menigwerf met lijfsgevaar , toefciioten , o( „_ec
koen beleid en wijze keus zich waagden.
Reeds in de Ifte Afdeeling ontmoeten wi; , behalve eene
beredeneerde voordragt van de algemeenheid des o ihcils
eene volledige befchrijving van den uiterften ;lood, waa,in
zich wederom , als in den jare i8o9, de ftad Go,•inclic,n ilevond ; de ontzettende doorbraak der Kanaal/inis bij dezen
meest bedreigden hoek deer water - ace is door eene Plaat ver
behoud dier ftad door het infcoraiea van de-euwigd,nht
Lek in den 11blasfe i, ward duidelijk aangetoond.
De IIde Afdeeling behelst een uitvoerig tafereel van het
voorgevallene in die kommervolle dagen. Voegekjk is de orde, die ons van het Zuider- naar het zwaardel geteisterd
Noordelijk deel van Nederland henenvoert, en, volgens de
ligging der Rivieren, langs dezelve tot haren mond geleidt.
IIier was die afwisfeling , waarvan wij fpraken , vooral noodig; en blijkt het zelfs eenigzins , genoeg echter voor ons
doel , hoe de Schrijver zich te dezen kweet , als wij opgave
doen van de bijgevoegde Afbeeldingen, alle gelijk ool, de
reeds gedachte) op de plaats zelve, of naar het leven, g._teekend, en door gepaste keuze uiteenloopcnde.
Immers het Kasteel van dec Ooi, die wijkplaats veler or.
gelukkigen, gebeukt door vervaarlijke ijsfchotfen en ftroomgeweld , doet ons huiveren wegens den nood , aldaar , dagen
en nachten achtereen , doorgefiaan. Niet berekend am zrik
eene kracht te verduren, vertoont zich vervolgens het huis
te Ooster?rotst. Geteekend als waikelende op zijne rondvest, en alreeds ten deele vernield, levert het ons c:n aar
aan eene allerftoutfte , maar tevens boven hoon ge--denk
flaagde , redding van liet deerniswaardig gezin , welk niets
dan den dood voor oogen had. Vervolgens is de Plaat , voor
zonderling behoud van Let vee Van W A L 1 c-ftelndh
V ER D u c T, te Oostera i ic , eene doorfaande proeve der
werking van het dierlijk inftinct bij levensgevaar, niet reden
zoo hier als elders opgemerkt. Tusfchen deze en de vorige
Plaat, en alzoo te midden des verhaals, was de Schrijver
verpligt van de doorbraken bij Heulcelom te gewagen. Dus
vond hij bekwame aanleiding, om de naauwkeurige befchrijving in te lasfcllen van liet aldaar in Maart opgegraven FleTuuts;cbecntc , naar allle n fehi_jn tot de voortivereld te huis
hehoorende, en hierom te regt door Bene keurige Afbeelding
den lezer voor het oog gebragt.
ilri•Í
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Wij zullen geen uittrekfel uit dit werk , in goeden en dike
werf roerenden ftijl gefthreven, medcdeelen, opdat wij niet
aan Benig aandoenlijk en treffend verhaal , waarvan eene ver
hier voorhanden is , het nieuwe en ver-bazendhov^cli
Liever merken wij nog aan , dat de over--rasfendotyc.
irooming van den Alblasferwaard het lathe in deze Afdeeling , en het uitvoerigste vernield wordt. Daardoor wordt men
nu bekend gemaakt niet een aantal bijzonderheden, gemeene
rampen, en uitkomIten , zoo voor menfchen als vee, hoedanige fehier overal den Watersnood vergezelden, maar, om
herhaling te ontgaan , en een overzigt te geven des onheils ,
te dezer plaatfé zijn verzameld. Tevens gaf dit aanleiding,
om den invloed te doen uitkomen der Vorflelijke tegenwoordigheid, vergezeld van den Prins 'der Nederlanden en den
Heere Gouverneur van Zuidholland, die bovenal weldadig
werkte tot dadelijk hulpbetoon en verzachting van het lot
der ongelukkigen.
Dit brengt ons eigenaardig tot de IIIde Afdecling, die,
behalve van de nog aan te w,^ndene behoedmiddelen en voor
tegen toekomfiige ramp , als gezegd werd , duidelijk-zorgen
ook de pogingen ontvouwt , om de overllroomde landen van
het water te ledigen , en wat er voorts , met roemënswaardig
beleid en liefde, beproefd en bewerkflelligd is door de alge
voorbeeldige weldadigheid , zoo hier in Nederland -men,
als door onze Koloniën , en bij onze Naburen in Engeland.
Ruim een millioen fchats is er ingezameld , volgens de globale opgave des Schrijvers. De lijsten wegens de plaatfelijke
bijdragen in Holland, en van de inteekening in Londen, vin
wij hier medegedeeld. De reden , waarom een Man , die-den
onder begunftiging des Konings fchreef, zich buiten Raat
bevond, het liefdewerk in andere Nederlandfche gewesten
open te leggen , is voor ons duister. Aan gistingen zullen
wij ons niet wagen. Met verlangen: zien wij , zoo ras doen
volledig verslag en do verantwoording te gemoet-lijk,het
der Commisfie , in deze hoogst e angelegene zaak met het Koiiinklijk vertrouwen vereerd. Ook zal het ons verblijden,
wanneer dezelve blijken zal , hare taak niet geene mindere
zorg, en fpoed , en wijs beleid, dan onze Kooplieden in den
jare 1741 tot geluk van duizenden, te hebben afgewerkt (*).
,

Na
('1 Beide, een kort',venc^al wegens de Overfiroomi^agen in 1740 en 574z,
i . r .arbij een +sex e wind de fcLade eu ellende aanmeek.lijk vergrootte, en het
,
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sa deze fehets van den hoofdzakelijken inhoud, of, oma
beter te zeggen, van de inrigting des boeks . meenen wij
ons gunstig oordeel over hetzelve tevens gebillijkt te hebben
Ook nemen wij van den ivelverdienden lof niets terug; offchoon wij niet mogen ontveinzen, eersen en anderen misvla`,
vermoedelijk uit overhaasting ontflaan, te hebben aangetrog.
fen. Immers , dat onze gisting wegens te grooten 1'p oc J nice
geheel ongegrond is, voldingen de J beter;'n„ en en het I.;voegfel, op bl. 299-30f voorkomende, alsmede dc ier
wijzing in de noot onder bl. ce8 ; to de ongelijke bcgrtt '.'
der geheele overfrooming,volgens bl. ___ ,,.-., .?..:, tooncc,
en volgens bl. 241 trieer dan 130,000 mor en lands l",cr;._-e cle , fchtjnt ons almede vandaar ontftnan ze zijn ; . ï.
groot een verfehil weten v, ii neet te rijmen (l.
Dat de begaafde w it .N e i, zich wel gelsO t-'_ccl.°
tot het bezingen der Over rosining, verdient, behalve ver
fchuldigden lof, onzen oprcbtcn dank. Zijn keurig Dichtftuk verftrekt ten fieread van dezen vaderlandfchen l:anstarbeid, ten voordeele der ongelukkigen beftemd.
;

-

verflag aangaande de nitdeelinger, t^n bcd*a,^van J n s-rte_: te Am?cr3a^ ,
en van elders in Holland, tbcr 1erzamcld , vi, S: in en, als geleld door n.ize i
WAGENAAR , in het Ifte Dcel van dzezclf., F'r:e e:i j I'd;, Mistar fs;te
Folieieke Tractatcn, LL
enz.
(*) Op bl. zzx re,-. 3 v. o. Raat ezro; e, ie to s , en '.»en; wij lezen over- of
l.ringingee van dijkeu. Ook is dc volzin op bi. tgo rag. 7 v. o. „ Het w-„ ter-- willende aflei<ten, en alzoo Firn waard oetcnd,c bevri;den, hzi?zn
,, mede (dien arbeid) moeten Oaken," outierl} c iaar, zonder Bene orwtdt:e
aanvulling, als door ons tnsfclien ( j is eanedoi'..

141ijne Herinneringen uit eden .Spamfcen t'eldtogt, gednrz:;..'e
de jaren i8o8 en i8o9, doer A. J. P. STORM D?: GrA' .',
KKpitein in Hollandfclien dic;rst, destijds 0r•don na r -- áf " ,' r
bij den Frasnfchcn Divifie- Generaal L r, V A L. liet kz ; e °
en Platen. Te Atsaflerrlr ;r, , bij J. van tier Iley. i2o. ;; Iiá
-

7
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BI. f5-18-:

E en kostbaar boek! Ja, Lezer! Evenwel vi t ge 'ier zo
zuinig berekend, als mogelijk is; daarom kost hot homers
maar 18 fluivers meer dan f 5 , en op de fluivers ziet men
immers zoo naduw niet? Intusíchen de I Ieer VA N DE It 11F i
levert u waar voor uw geld. „ Biet Kaarten en Platen"
Raat niet te onregt op het titelblad hetsve:k reeds net Gene
-
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fraai uitgevoerde plaat prijkt. Behalve de 11Iu.zijk van den
F, naaogo , heeft men hier eerre n/co ve Kaart ia;! Spanje en
Pol t%el, het ge+'echt hij i1 L'j'u de Ibor , een plan ran den
fag bij .tilt uellina , en nog drie platen , van wei1_c de eerfte
die Stad , en de bide andere , gekleurd , Spaan /c.'re Costumes
voorítcllctr; de afgebeelde voorwerpen zijn door c'en Schril ver zelven get eel:cr_d, en door onze bekwaamfite meesters
bewerkt.
Beantwoordt nu de inhoud des werks aa» deozeifs liitne..
mend voorkomen? Zeker zal men tiaras aan de herigten, aangaande Spanje , van iemand , die fchrijft , wrt hij zelf daar
vOór elf, twaalf jaren zag , nog wel geenc belangrijkheid ontzeggen ; en deze Schï'jver maait zich den onpartijdigen gunfig bekend. Alen leest hier echter geene Rcisbefchrijving,
veel mindar oordeelkundige beíèhonvvingen van een' Gefeb/edfC^1;7^ maar eenige Ilel'inoceinSed van een Krijgsman, die
u echter ook geen Iuijgskrndim "enli,aal aanbiedt , maar zijne
berigten , beoordcclin en en ondervindingen u mededeelt , naar
aanleiding van hetgene hij eerst tot eigen vermaak heeft opgetccl,end. l i et fpreekt echter van zelf, dat hier nu toch
viel moet voorkomen, dat alleen tot pie voornialige miiit^tire
tooncelen in Span; e behoort ; doch dit wordt , op Bene aangename wijze en in goeden fiijl , onderhoudend en levendig
voorgefleid , en dour allerhande anderfoortige mededeelingen
aCgewisfeld.
Eerst heeft men hier 25 I-Ioofditukken, betreffende de reis
lotgevallen enz. des Schrijvers, de krijgsbewegingen, plaatsen karakterbefciirijvingen enz. ,en dan verfcheidene algemeene
'

In e rte aann,crh in pen

])en Schrijver ten bewijze , dat wij zijne IIerinneringe9;
oplettend hebben gelezen, en onzen Lezer^_n ten nutte , wil
wij eist den inloud der 25 Hoofdfrukken aanfiippen , met-len
cr,ieming
van liet een en ander , door Hetwelk wi; onzer
O\
uitlokken, of op hetwelk wij ook del)
belan,'ílelling
n
Luz cr
Schrijver nog opmerkzaam maken w11en ; en dan een enkel
woord van de achteraangevoegde aannacrkin!y en zeggen.
i. Intogt te Bayonne. Edele trek van een' Jood, (die voos
ecnige manichappen tot heelmeester llrekt.) Iran. Oyarzum.
Eerfile gevecht. (Domain je voos do;incrai quc/g1105 amd mnens, zeide de IIert^ig nart Dantaig tot voorbereiding allen
bogen , of glimlachten.) IIet nemen der fleIliagen bij Zoivijnla. (Hulde ontvangt geftadig de Ilolland/he dapperheid.)
2. Ver

1 RI7 NFt.INGEN.

167

e. Verwoesting van l almr.; i da. Ongeluk van 12 Franfc,'ze
foldaten. Bilbeo. Militaire Mis. (Genoemde Hertog had
een' Spaanfc;ren geestelijke opgefchommeld , die tot militairen aalmoezenier zoude dienen. Bij liet einde des eerften
kerkdiensts onthaalde liet orgel de militairen op het : of' peut
être mien:. Welk eerie faryre !) Openbare gebouwen.-©,)
(Door eerie misftelling in dc reels , komt bl, 1 8 eerie kerk
ais Yee voor. --• De Schrijver heeft den gang der Dames te
jif1'ao ni et onopgemerkt gelaten, ea kent dien aan de voor
r) I10 llana/ 7ie herberg. Dora DIE G 0-dceligbfuatno.
n E M .t C .1 't A u 0 N. tipaansc,z avontuur. Karakter der Bis
(Behoeft er van een volk, (lat een edel gevoel van-cai,ers.
geaarde bezit , nog getuigd të worden : „ doch het is niet
bloedgierig."?)
,. Marsch, over Burgos , naar Madrid. Bri,'iesca. Burgos.
Domkerk , door N A P 0 LE 0 N zelven voor plundering be4chermd. De (id. Aab,komst te íllcduld.
4. 3ladiirl. (De nachten zijn daar der geheime minnarijen
zeer u 1ft g, verzekert ons S T O R M DE G R A vz.) I let Pra-,. Bi Pa: da. Hotel der Pages. Italiaanfc?ze feiiouwvburg.
(Vooral geprezen oen de zitplaatfen , die , als aanecngcfcha°kelde arniftuelen ,ali en twist verwijderen , daar geene hebzuchtige direc::e meer biï etsen, dan er plaatfee zijn, kan afgeven.) Koninklijk paleis ; fraaije fchilderftukken. Gemengde
ewaarwI,rdingen. Ameublement, Biers Retiro. Openbare
gebouwen. Pleinen. Mariabeelden. (Deze vergoeden het gemis der ftraatverlichting. Die de donkere hoeken der ft:id bewonen , hebben echter geene vrome illnminaLie voor de Ii.
Maagd.) Fabrljkerr. Een belangelooze Spanjeraed, (die een
meet brillanten omzet horologie , voor een Hecht , in ruiling
aanbond.) Dit gaufche Hoofdituk beflaat nog geene 16 blad
hieruit make de Lezer de kortheid op.
-zijden.
s. Marsch naar llcala de Henarez, di atajuez. liet Iias€eel. Tuinen. Standbeelden, Kerken. Vertrek naar Thlaiveraa de

e

Ja Re/na.
6. iirzobispo. Militaire bewegingen. Vroege lente. 1lalde;erdegga. dlzrsayaz. Vernieling der brug aldaar. Overtogt van
tien Taag. AInfieda. Hollandfclie Garde-officieren. Peza,iillas.
7. Nlarsch naar ilrenaz. Schermutfelingen. 1re,2az. Ver
dier ftad. ' Verfchrikkelijk ! ; Fierheid van een'-woesting
Franciskaner monnik. (Zijn klooster brandde nog: de hein
behandigde proclamatie, behelzende de zoogenoemde reden
der
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der gchondene frral efeniag , en tr IA ia a den Koning he_
cleii(jc , fmect hij , fe tred cede vat i n:tgthre vraakzu cht
en met CCII ILO1it antwoord , (p den ge (ad.) Edel ;idigheid
Van LE V A L , (tie cuhtr ons UCt ZOO af edclnioudig
Çchijnt.) Wederkonast te Thiive;ei 1e Jo Rei;zo. Vruchte
1ooze woelingen.
8. Vertrek van daar. Gevecht bij iJfc'/'a de IA-w. Lof des
Generaals. Dooden en gc'itwetften. Verdrijving des vijands hij
Veikiecanas. i\ [arch naar JOÏÎCCe:O. Eenzame post. Tj//;.
El Puerto de Sa;jto Case. Outinoetiog in liet ge ergte ,
acht boeren , die den verdoolden hij drie van hunne maklteri
n twintig vrouwen en kinderen bragteii ; hier vertoont zich
"-er de nienfchclijkheki ; maar nu volgt ) Plundering. 1\ij11 Inilrebewe gen. Acikomst te dL deii;u? , en toebereidfclen
ot dun hag.
9. De flag. IederIaag der :''eadi'rt , (die, aan menluhen
o,000 man verloren , wraneder 13,5000 dooden. Vai liet
verlies hunner vijanden leest men niets.) Lol der JJfJ/('e;o
relic 0 icieren. Gevolges v.iii den flag.
to. Verblijf te jlIedeii7'. , de geboorteplaats van F
DIN A ND CO rITE 2t , van wien hier eenig verfiag gefehiedt.)
Voordeclige betrekkingen (ntct den Baron v A N T ie N 0 N aa p. j, r, en don Adjudant-Konimendant A L L ie SI A N u.) Treu
zig toeftand der gekwetf en. (ja wel trez;ig! Schasm ii
niet , Lezer 1 al zijt gij zelfs een krijgsman , als u hier een
traan in do oo en komt; f'chaani i niet , als nliet gevoel be.
:iclt , dt hier den Schrijver eenigzins doet uitweiden. ,, Vher
, het vertrek dci gevangenen gebruikte men hen tot liet be
graven hunner broeders. Velen werden echter, na het aileggen van een' eed aan hunne bloedverwanten teruggcfehon
ken; anders had men ooit , hij gebrek aan levensmiddelen
dagelijks cenige honderden moeten fnfilleren" !) )1irie:,
(S v 0 R M 0 C G Rh v deelt van deze plaats eene befchrijving
mede, die van zijne bedrevenheid in de Romeinjiie gefchie
denis moet getuigen.) Ifieronimieten - klooster. Prachtige
brug.
ii. Bezetting en verdediging van jlleri,Ja. Orderbrief van
en Generaal s at É N É. Dagverhaal des Koinmandants , (dc
Schrijvers Vader.) Dit Iloofdftuk is geheel ni!litair ; het eindigt in Aanmerkingen , en niet een verhaal van de bevordering des Konimandants. (De krijgsman zal dit l-Ioofdftuk leera met dank aan den Schrijver, die niet nalaat de betoonde
b
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Hollandfcke bravoure te verheffen, maar met verontwaardiging, dat hunne verdiensten onbeloond bleven.)
I2. Vertrek van Medellina. P I Z A R R o en A L M A G R o.
Herinnering (van de Spaanfche gruwelen in 1liierika namelijk, waarop deze namen van de veroveraars van Peru den
Schrijver brengen.) Gevaarlijke overxogt. Tijding van Merida.
Militair feest. Brigands (alleen; men hangt er twee op , die
men kreeg, ten wille des foldaats, tegen den zin des Generaals !) Oropeza. Nonnenkloosters. (S T 0 R M D E G R A v E betoont zich zeer opmerkzaam , als hij de Dames befchrijft.
Zes leelijke oude kerkbruiden en twee allerliefile meisjes worden hier, naar het leven, zoude men zeggen, gefchilderd.)
Proclamatie der Spanjaarden. Aankomst des Vaders. Schets
van den Hertog van Belluno.
13. Overtogt van den Tietar. Schoone landíireek. Menschlievende daad van een' liesftfchen Luitenant , (afgebeeld op
den titel.) Ongeluk van den Lt. Kolonel F E L i x. Geweldige ítortregen. Groote hitte. Aankomst te Toledo.
14. Opmarsch in la Mancha. Mora. Jilmunaira. drano.
Confuegra. Villa Robeda. Puerto la Pisfe. Daymiel. Touwwerk van Esparto. Almagro. (Als gij , Lezer ! dit alles in
een opfchrift leest, dat den inhoud aanwijst, en gij vindt dan
a- bladzijden aan zoo veel beíteed , word dan niet boos. Zoo
gaat het hiel meer. De Ordonnans-officier is verbazend vlug;
fomtijds, echter, wenschten wij hem zoo wel wat mindere
bedaardheid toe, als wij die fomtijds wat meer zouden begeeren.) Intrede van j 0 S EP Ii N A P 0 LE 0 N. De Generaal
S E B A S T I A N I. Schets van zijn afbeeldfel. Onderfcheid tusfchen la Mancha en Estrama'dura.
15. Toledo. Ligging. Bruggen. Graftombe van c A V A. Kerk
van Sanjuan. Het Alcazar. Mechaniek Mariabeeld. Domkerk.
Schilderijen en beelden. O. L. V. van Toledo. De Santa-Farzq. (Die des Schrijvers pikante behandeling van ai het fraaije
miraculeuze, dat de Roomfche kerk in Spanje heeft , niet
kan verdragen, moet dit boek niet lezen.) Kapellen. Aarts
Monniken. Fabrijken. Verdere bijzonderheden van-bisfchop.
der Garde - officiers.
Vertrek
Toledo.
16. Tweede beweging in in Mandia. Verblijf in liet li uis
van den Marquis D E Z A 1 A S, te Mora. Conluegra. Schoone
nachten. („ De genietingen in dezelve vervullen de ziel met
den diephen eerbied voor dat almagtig Wezen, Schepper
9f en Onderhouder dezer hccrUjkc natuur, Wien men in Spanje
„ niet
M
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niet vereeren mag volgens zijne overtuiging, maar volgens
„ het ellendig, bekrompen en zinnelijk voorfchrift van een'
„ hoop luije priesters en monniken , wier leer een armzalig
zamenweeffel is van grollen , en verre achterhaat bij de
„ ver^niftige fabelleer der oude Grieken.") Terugniarsch naar
Toledo. Toebere:dfelen tot den flag van Talaveya de la Relna. (Gaarne gaf Recenfent , niet het flot van dit Hoofdfluk
af te fchrijven, Bene tweede proeve var. des Schrijvers Bijl
en edel gevoel; maar — hij moet zich bekorten.)
17. Slag bij T rlarera ale Za Reim. Dood van den Franfl/ion Generaal r, A P 1 s S E. Verlies van den flag. Verdenking
tegen jou it v .i N. Getuigenis wegens de Hollanc f /he Officieren, (ook den Schrijver.)
r(,. Te.ugmarsch. Aantogt van s 0 U L T. Toledo ontzet. Ontmoeting met den vijand te 11;•ai2juez. Opontbod mijns Vaders. Militaire bewegingen. Affcheid mijns Vaders. Slag bij ,
dl;rroiarcid. Nederlaag en vlugt des vijands. Wederzijdsch
verlies. Voorbarigheid van s EB _A s TJA N 1. Militaire beweging. C.iinc,'ro:r. Vruchtbaar huwelijk. Kloosters. Dagorders?
deze heflaan hier de grootlie plaats.)
19. ilarlat ale 1h';rarez. Maaltijd van c n A s S í. Weder
mijn' vriend B E Y A A R D. De Kardinaal :: i.n E N E s.-zienva
3 ooneelrminnende Priesters. Een fpook , gelijk er ;neer zijn,
lVLlitaire bewegingen. Opontbod der I.ollandJe troepen,
liet klooster Lafisla. Tepee.
20. Togt door la 1II,;tcha , naar de Sierra Illar crtcr. Pani,
fc1,e fci;rik. 7lanea .ere_. I ^aldepenas. Santa Cute de Medlrela. Sierra 11lorer:a. Terugkomst te Tol:i'o,
21, Burt verblijf aldaar. Allerheiligenfeest. Tolee,lfclae vrouwen , („ tilt wier vonkelende bruine oo:fen de Minnegod ie„der tot z;ch \.renkt," zegt de Kapitein, die hier refit te huis
is, en het geluk had, met ceiìige door Donna's te mogen dineren.) Sta. dbeelden. Beweging op lfmcegon enz. Verken
H a.`igsl e. Ocana. Reddi,:g toner vrouw , (door-nigop
9 T O R at D r. G R A. v E , uit de handen van vier 1) r;;fc/ie dra
brandende van wellust : wij zeggen hems ra : „ De-gonders,
„ ov er:Pigirg , dat hij w l , zij zelve zoo Hecht handelden

„ had op hun verdierlijkt gemoed toch vermogen, hoe ge\vr:
pend zij waren , tegen over hem , ongewapende .. '') Retraite, riran/:rcz door c ii A s s í bezet. Iloratigo!a. Spaan {c!z' heldhaftigheid.
2e, Houding der heide legers. Slag bij Ocana. L E v A r,
ge-
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gekwetst. Nederlaag en vlugt des vijands. Gevolgen des
flags. Getuigenis van s E B A s T I A 1\ I. Dagorder.
23. Wederkomst te IlThd; id. De Graaf M o N T A R Co. La
Fontana doro en Fonda Sanma,•tin. Ïooneelvertooning. Bal
de la Rota. Mufeum. Schoone Venus. Anekdote , (betref
vermogen der kunst, ook op des Schrijvers voor-fendht
de liefde gevoelige hart.) Kabinet van Natuurlijke Historie.
ItaliaanJclze fchouwburg. Huizen van vermaak. Pleinen en

flraten.
24. Vertrek van Madrid. Guadarcma. Het rscuriaal. Anekdote wegens den H. L A U R E N S , i, den gebraden' I-Ieilig , oat
ween dit achtlle wereldwonder, dat 6o mlilic :e.l kistte, in
cie gedaante vau een' rooster door F I LI P s II gootcut is, die
hier zijne zwarte ziel uitblies.) l-Iieroninlieter ,nonr.-i. , . Se.;oria. Bijzonderheden. Romeinfciie wa terleidind. I:,^oidkerkc.
Het /llcazar. llloo;'sch kasteel. Olznrdo. Brigands. l iilladolid. Behandeling der krijs ;gevangenen. Het p.:cis. Wandelingen. Kerken. Schouwburg.
e. Vertrek van J2llh';dolid. Aankomst te Barges. Ilerinnering aan (i'zan', den Hertog van A L r, A. kathedrale kerk. Mirakelbee!d. ('t Is om te 1agchen en te fchreljen. God betere
het !) Vordering der verlichting. Voortzetting der reis.
Lïttoria. Bucai%i c gebergte. Aankomst te Bayo;;;za. Befluit.
S'r o It aI n t. c, it A V E heeft van liet onthaal der, van de
gmore armee komende, troepen in Frenkriik gezwegen, ook
omdat zich daartoe eens I:adere gelegenheid mogelijk zal op('oen. Dat hoopt de Reccnfent, die dezen Schrijver met ge
las , van wiet hij getuigen moet , dat hij zich niet-noeg
alleen als krijgsman , ]Haar als inensch, door deze Iler•i, me
ringen voordeelig heeft doen ketenen ; de fiijl is onderhou
dikwijls very sIcnd, en , waar het moet , zich edel ver-den,
letteren, goeden finaak-hefnd,mavwetfchp,
en zuiver gevoel fpreel;t , zonder hoogmoed of gemaakte ne
Vitterijen zouden alle aanmerkingen zin, die een-derigh.
ander oogmerk , dan (les Schrijvers , beocrdeelen widen,
en — vitten behoort niet tot den íinaak van den huller dezer aankondiging , dat is , gegronde aanprijzing van dit werk.
Nu nog eenig verflag van de algemee n e ;rrracrkita n. i3r'
„

,

ze betrcilèn

den Konin g ;

J 0 s E ? ii;

Don ; i.f,%n'C7'Di (eren ; de

SpaiaiJi]ee taal; lWuntfpeciën ; Complimenten BSc Zounbur en ;
plc rz Fandango en Bolero ; Boekwinkels; Heiligen; liet S'ucr'nleent; liet kusf[n van heilige voorwerpen; Aa;iii„j'i?kcii en
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Kluizenaars ; liet in Pace , Auto - da - fé , Inqui frtie ; dé3 ndcht
en morgen; groote wegen en herbergen ; Rijtuigen ; Mm/die
; Honden ; Schapen en wol; Tisch ; Wijn;-ren;Pad
het
dorfclien
der granen; Watermolens; LandSpijzen;
bouw; Huizen en meubelen; de Brasfero; Limonadehuizen;
Tabak, eigaren , fruif; Stierengevechten ; Karakter, zeden,
gewoonten en kleeding. Alle deze aanmerkingen prijzen zich
aan dooi kortheid , juistheid , en Attisch zout nu en dan.
Alleen , dat S T O R M D v G r, A V E zich niet wederhouden
kunde , zichzelven , als hij nI A R IA bij het kruis weenende
zag afgebeeld , te vragen: „ Waarom zij weende , en hoe
„ zij dien kruisdood heeft kunnen bijwonen ?" dit heeft
ons zeer bevreemd. Hij loze , wat de voortreffelijke W O L T E R B E E K heeft aangemerkt , in de Overdenkingen van E WAL n
over 's HHeilands lijden, of hij leze de daar aangehaalde Geertruida van Wart. Nog zouden wij Bene aanmerking hebben
op zijne redenering in het Voorberigt , bl. VI , over zedekundige beoordeelingen , die , voor het minst , vrij onveruiaanbaar
is , en den Lezer althans laat gisfen , wat de Schrijver wil ;
maar — het is al lang genoeg! Wij hopen de aandacht onzer
Lezeren op dit werk genoeg opmerkzaam gemaakt te hebben.

Gedenkwaardigheden van Socrates, door x E N 0 P x 0 N, uit
het Griekse!: vertaald, door Mr. J. T E N B R t N K, Hoogleeraar te Groningen. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1819.
In gr. 8va. 372 BI. f 3 -12 -.
-

D

e Hoogleeraar TEN n RI N K geeft hier eene volledige Vertaling der Gedenkwaardigheden van Socrates, waarvan hij
drie Boeken in het Vaderlandse!: Magazijn bij tv A R N A R s,
en de twee eerfie I loofdllukken van het vierde in ons Tijdfchrift voor 1812 had doen plaatfee. Deze Vertaling is met
cie vlijt en die kunde, welke den Heere T E N B RI N K eigent
zijn, bearbeid, en op deszelfs gewone wijze met aanteekeningen onder den tekst verrijkt. Wij hebben dus hier weder
eene gewigtige bijdrage tot de kennis der oude Letterkunde
in ons Vaderland, ook ten beyoeve van Ongeleerden, die
echter minnaars van befchaafde en nuttige lectuur zijn. +Wij
juichen al dergciijkeu arbeid van harte toe , en behooren geensvins tot dezulken, die de 1 Ioogleeraarin zijn Voorberigtfchijnt
te bedoelen, wclkc do Vertalingen der Ouden in de lands,
taal
-

-
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tàal befchoiuwen, als de besef cuing der oude Letteren tegen werkende. De voortrellélijkile kenners der oude Letteren in
andere landen hebben zich met dien arbeid onledig gehouden;
Duitschland , Engeland, Italié en I i•rzr:krijk bezitten klnsfieke
Vertalingen der Grieken en Latijnesr , onder welke liet (uit
vele) genoeg zal zijn voss, LARcuitR en CESA50TTt
te noemen. Alleen in ons Vaderland heerscht (bij fommigen)
het vooroordeel , alsof Vertalingen fchadelijk waren voor de
oude Letterkunde. Hoewel nu geene Overzetting nog immer
haar Oorfpronkelijk bereikt heeft , (en men dus in zoo verre
zon kunnen zeggen , dat Ongeletterden Hechts een gebrekkig
denkbeeld van de oude Schrijvers daardoor bekomen kunnen)
zal echter eene goede Vertaling altijd nog veel overlaten,
hetwelk voor verftand , geest en hart nuttig en aangenaam is,
Dit is voornamelijk bij het uitmuntende werk van x E N 0p ub N over s o l i .t T it s het geval, 't welk regt eigenlijk
een handboek is voor alle ílanden der Maatí'chappij , om hun
te loeren j hunne pligten omtrent God , den Naasten , de
Maatfchappij en zichzelve op de .gemakkeli kite en beste wij
te vervullen , en in zoo verre nog boven de , anders ook-ze
voortreffelijke , (en , wat ftijl , voordragt en geleerde kundig
betreft , nog neer uitflekende) Zamenfpraken van r L A--hedn
r o voor eene Vertaling gef Bikt is. Deze toch onderflellen
reeds veel meer bekendheid met de Gefchiedenis , Godenleer ,
Zeden en Gewoonten van Griekenland, vooral met den toeftand der Wijsbegeerte In dat land , en zouden dus verbazend
omflagtige Noten vereifchen, om dezelve aan Ongeletterden
volledig bekend en tevens finakelijk te maken, Wij zeggen
dit echter geenszins , om den Beer TEN a R I N R van zijne
voorgenomene en in de Voórrede aangekondigde Vertaling van
eenige flukken ttdt r L A T 0 terug te houden; hij heeft zijnt^
bevoegdheid daartoe reeds in eerre fraaije Vertaling van
den Kr•ito en cie Apologie van Socrates aangetoond. Maar wij
twijfelen niet, of hij zal met ons erkennen , dat deze
twee ílukken. ook de meest algemeen verftsanbare zijn, en
die met s F N 0 P H 0 N's werk de meeste overeenkomst hebben.
Tot verftand van den Phndrus, het Syrnpojiim, en liet ftreng
wijsgeerige gedeelte van den Phredorn , zullen er vlinder kr•itifc,4e, dan wel zakelijke Noten voor den Nederlandfchen Lezer vereischt worden. De heer TE N B RI N it heeft deze
laatfte in dit Werk wel niet geheel achterwege gelaten, maar

toch nog at iets onderfteld , waarop de ongeleerde Lezer (digit
M;
hij
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hij zich altijd voorfteilen moet) fruiten zal , b. v. waar x c.
3v 0 P tl 0 N gewag maakt va i het ter dood brengen der tien
Veltlhecren, onder welke de jonge r E x i it t. E s was , en tegen wier on,fcr uldig•e verooideelin ; S OK r n •r ie s alleen zich
verzette. (Zie bl. 13.) De Vertaler heft hier eenvoudig
verwezen op de Redevoering van i. t ,„ ,t c over s o it x A •c r s
els Bus,ycs• hefi•'rotenccd, die toch alle Lezers van zijn Boek
niet terftoncl bij de hand zullen Lcbhca. Waarom dan niet
liever korrelijk dit geval hier verhaald? Over de Gr•ieifc'ze
wvnn'rzliefle, en in hoeverre die te zit'zene op de SoR'ratti,, ic wijze edel, maar volgens de verbasterde volkszeden ver
ic was, (in fpijt tan s or, o N's wetgeving, die de--foeil?
zelve , nog ten tijde van de Inatfte dagen der Republiek ,'met
eerloosheid ftrafte) had enen bij bl. 25 ook wel een woord
kunnen zeggen. De Vertaler zegt , om het ons "reemcle dc;
znzrk, hierin ?riet te willen 2r1zucirle;a. Dit zou juist eerre
reden z)n , om er al in uit te weiden : want nu moet de raarwe melding; der zaal; (die teel een weinig in de vertaling had
1.uaren verzacht zijn) tien onbedrevenen verbazcirci vreemd
doen opzien. Iiet (preekt van zelve , dat de vermelding van
een zoo teeder onderwerp , wanneer men (lat wilde opheldc.
ren , cie uiterfte kieschheid in de uiiclrulchinecn voorfchreef.
Zoo weuschten wij ook wel , dat de geleerde Overzetter de
aanhalingen uit Schrijvers, die bijna hetzelfde mets n N vr n o n gezegd hebben , — nanhaiing•en , die nu en dan voor
waarvoor wij heit dank verfchuldigd zijn , —-komen,
nog ivat meer had uitgebreid; waatoe leem zelfs de 1le,Iige
Schrift nog op meer dan dine plaats had kunnen dienen. Zco
is het onmogelijk , bij de bekende plaats nit ti as t o D u s
(aangehaald in liet eerui Hooiditnk des tweeden Boeks ) niet
aan eerre dergelijke nitfpraak van onzen Zaligmaker te dcrken, waarbij de weg ten verderve ook als gemakkelijk cii
breed, die ter deugd als moeijelijk en Reil wordt voorgefteld. ill isfehien heeft de Vertaler geaarzeld , te vele Noten
onder den tekst te plaatfen, en dis liet Boekdeel te vcrzwcren ; maar het lkonat ons , onder verbetering , voor, dat een
1'rij groot aantal zijner kriti%c!ze Noten, die toch alleen voor
Geleerden beftemd zijn, welke geese Vertaling zullen raad -•
plegen , hadden kunnen achterwege blijven. Dezelve bewijzen zekerlijk de belezenheid dei Vertalers , maar doen, om
ale gezegde reden , minder nut. Iets geheel anders is toch
eerre fi; iti%c.ie uitgave Vail Benen ouden Schrijver, en eerre
over.
,
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overzetting van denzelven in de volkstaal , waarbij men wet
niet minder van de beste hulpmiddelen gebruik maken, maar
dezelve zoo niet ten toon fpreiden moet, als b. v. in de
lange Noot op bl. 171 ,.172.
Wij keuren liet zeer goed, dat de Neer TEN B RI N IG het
gedurige en +,vac weggelaten , en aan de perfonen zelve,
bij wijze van zamenfpraak , hunne redenen in den mond gelegd heeft. I lier, en op meer plaatfen, toont de IIoogleeraar, dat hij , zonder tot liet ongepaste moderniferen der Ouden te vervallen , zeer goed weet te geven en te nemen en
de fpreekwijzen en wendingen der Griekfclee taal met dergelijke Nederduitfche te verwisfelen. Dus heeft hij , naar ons
inzien allergelukkigst , het f7 tey T& aatgt5wov. s'n. (Ifie Boek ,
3de Hdofdli. bl. 47.) vertaald door: men/c,'ielijkerwi;'ze gr( roken , namelijk: zoo er gen belet/el van den kant der Godheid is. Misfchien zon men ook kunnen zeggen , volgens
de (preekwijze , die men nog wel onder ons hoort: zoo her
Cod bcii(ft ; maar dit had minder in den zxmenhang gevoegd.
Zou de wijze s 0 Ii R A T E s, of liever de vrome X E Not' n o N , hier niet nog een blijk vertoonen van het aloude
volksgeloof, dat zoo menigmalen bij II ER 0 D 0 T U S voorkomt, dat de Goden nijdig zijn op het ongefloorde geluk
der menfchen ?
\Vij zullen nu verder in geene bijzonderheden treden : in.
-een Werk van zoo vele verdienílen zou het vitzucht verraden, argstval ig naar feilen te zoeken. Wij hebben eenige
fta leken der Vertaling met het Oorfpronkelijke vergeleken,
en doorgaans getrouwheid en juistheid met ongedwongenheid
en kcnns aan dei, aard onzer taal vereenigd gevonden ; zoodat wij dit- Werk , als den Vertaler van X E N 0 P a 0 N's
Krijgstogt van Cyrus geenszins onwaardig, en door deszelfs
inhoud no meer algemeen nuttig, gerustelijk aan onze Lezers kunnen aanbevelen, als een der beste huisboeken, waar
kan, hoe verre de onverlichte Rede het in-uitmenlr
deugd en Godsdienst kan brengen, (zoo de God en Vader
aller menfchen niet misfchien zich meer bepaaldelijk dezen
edelen Griek hebbe aangetrokken, heen voorgelicht, en eenen
waren Schutsgeest, een uq.6vtov, toegezonden, die zijne
ziel verlichtte, en hein in de waarheid leidde.)
Mogt een onzer veelvuldige Taalgeleerden ons ook eens
op een der vele voortreffelijke zedekundige hukken van P L UT % R e HIJ s vergasten; een fchat , die thans voor de olsge^; q
leer-
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leerde wereld geheel begr: v en ligt , eu toch ZOO overwaardig
was, algemeen bekend te worden ! -- De ileer TE N B R I N r.
vooral gelieve hierover eens na te denken, liet Gried•sch is
zoo fraai niet; naar de zaken — dit durven wij zeggen —
zijn niet minder fchoon.

Prijsi'er Imndeling o er den onimvg en de in; i tins van Int
enderisijs in de we,zbri e en JIrec;?fiholLrz, vergeleken lnc`t
dat vo/'jeus de Bell- r 'inccasterfze h'er:vijee; door r. i.
G i rt L t T z , O;idemui/acr ira de Fi rzr?fc;ee School fall k,1
Rotterdam/die Departement der JIa!atfc.riappij : Tot Net a;;
't Jl}cmeen. Te Rotterdam, bij A. 11'lay van Vollenlicven. 1820. In ge. 8vo. 133 BI, f t - $ - :
'

De prijsvraag der Alaatfchappij Tot Nut ran 't i'h cmeere en

ee door dezelve bekroonde verhandeling van den heer v i ss n rt over dit onderwerp zijn bekend ; maar de uitnoc,diging
en medewerking; van lio oftlbefluurdeis van gezegde Maaéfchappij , waarvan de voorrede melding doet , zijn genoeg.
zaam bewijs , dat daarom deze arbeid van den kundigen Gd K^, r •r z niet overbodig kan gerekend werden. De aard van
liet werk brengt van zelve niede, dat het wel liet meest belangrijk is voor hen, die zich met liet fchoolonderwijs bezig
houden of tot hetzelve in betrekking flaan, en in het bij zonder tot het onderwijs in talrijke fcholen en .eilichten van
liefdadigheid ten behoeve der minvermogende jeugd; evenwel verdient het ook nicer algemeene opmerking , en is voortreffelijk gefchikt ter overtuiging, dat niet alles, wat bij Slen
vreemden roet veel ophef wordt aangemeld als nieuw en voortreffelijk , daarom dadelijk ook als nieuw en voortreffelijk
voor den Nederlander moet worden gerekend , en zoo veel
ophefs ook hier te lande verdient. Vele honderden van kinderen te gelijk te kunnen onderwijzen, met zeer geringe of
niet noemenswaardige kosten, duizend kinderen door éénen.
fchoolmeester , klinkt fchoon ei aannemelijk ; en daarbij dan
nog voor de zedelijkheid zulk ecnen verbazenden en algeuxeenen invloed te bewerken , als de brommende loffpraken opgeven , is allergewenschtst. Maar , indien reeds hier te lande
te dezen op eene andere en betere wijze gezorgd is , en ook

iet aantal der volftrebt van ouderrigt verUokenen niet zoo
tal-
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ulrijk is als elders, en misfchien ook voorheen bij ons ; als
4aarenboven bij ons minder mechanisme heerscht , maar de
verflandelijke vermogens eigenaardig zeer veel meer door eit
bij het onderwijs ontwikkeld worden, en de zedelijke vorn3ing wel het allerminst wordt veronachtzaamd , .--- wie zal
liet ons dan ten kwade duiden , dat wij van het nieuwe en
vreemde flechts zooveel overnemen ,als het bij ons 'reeds oude en goede een weinig nog verbeteren kan ? Dit is het gevoelen en de bedoeling van den fchrij ver dezer verhandeling,
wiens gegevene aanwijzingen en wenken voor de inrigting
van onze openbare en armenfcholen allezins goed en doelma
terwijl jij verklaart, niets hier te hebben op--tigfchjne;
genomen , wat niet ergens in Gene heen bekende fchool voorhanden, en aldaar beproefd bevonden is , terwijl, hij almede
ook daarvan nog veel achterwege liet, zoodra hein de toepasfing van hetzelve twijfelachtig voorkwam op eene fchool
van het grootst mogelijk aantal leerlingen, die met de minfie
kosten en in den korttien tijd moeten onderwezen worden.
De verhandeling is duidelijk en geleidelijk geheid: na eene
kórte inleiding, onderzoekt de ifte afdeeling, tot hoe ver
liet onderwijs in de bedoelde fcholen zich volilrekt noodza
uitstrekken moet; en of het voor- of nadeelig zij, wan--kelij
neer hetzelve zich tot hoogere kundigheden uitfirekt. — Wij
twijfelen geenszins, of bij zijne beantwoording van dit onderzoek vindt de fchrijver algemeenen bijval ; en wij willen
te dezer gelegenheid nog opmerken , dat , bijaldien liet kosteloos onderrigt in de armenfcholen tot zoodanig eerre hoogte
wordt voortgezet , dat de flechts matig bemiddelden uit den
burgerfland de kosten van foortgelijk onderrigt voor hunne
kinderen niet kunnen dragen, liet cent treurige belooning voor
hunne regtftreeltfche of zijdelingfehe bijdragen tot inftandhouding van zoodanige feholen worden zal , dat zij hunne voor
het overige naarftigc en brave kinderen, na voltooijing der
opvoeding, zien achteruitgezet in de maatfchappij voor dezulken, die het in kundigheden , mede door hunne liefdegaven , verkregen , verder bragten , ' en , aan mindere behoeften
van jongs af gewend, den koopman enz. voor ongelijk minder loon kunnen dienen. Bij een volgend geflacht alzoo zijn
de kinderen, die thans tot den middelftand behooren, daar
ij niet voort kunnen komen door hetgeen zij Hechts kon
voorwerpen der milddadigheid. Wij verna--denlr,
lncn reeds zoodanige klagren, Onzes inziens moet de armen.
fcllool
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fchool den knecht , den handwerksman opleveren en vormen;
en het algemeen en hooger onderwijs in iedere burgerfchool
voor hen , die betalen o zoo min kostbaar te maken als mogelijk is , door toelagen aan onderwijzers ; en het houden
van _de onderwijzers bij hunnen pligt, is inderdaad eene zaak
van zeer groot belang. Eene fchool , waar het kind betaalt ,'
moet in allen gevalle, wat liet wetenfchappclijk onderrigt betreft , praeferent blijven boven de beste armenfcl:ool, of men
keert de orde in de maatfchappij om, en benadeelt den m:tn,
die zijn eigen brood eet, en zich zoo lang mogelijk van het
pntvahgen van aalmoezen onthoudt , in zijn dierbaarst belang,
het belang zijner kinderen. Est modus in rebus , Rent eerti

denique fines , cet SAPIENTI SAT. -- De ede afdeeling behandelt de leerwijze. § I. In het lezen, fchrijven, rekenen,
en zingen. § 2. De fchoolordc en de onderwijzers. § 3. Het'
materiële der fchoolinrigting , enz. Ten Plotte wordt de plattegrond voor zulk eene fchool gefchetst , de noodige aanwijzingen daarbij gegeven, en tevens het modèl van een dagof weekregister der fchool. Gedurig wordt bij alles op de
Bell-Il ancasterfche fcholen het oog gehouden. Gaarne nemen
Wij te dezen des fchrijvers opwekking over: „ Erkennen wij
dan nogmaals het goede, dat in de Bell-Lancastcrfche fchool„ inrigting gevonden wordt; achten wij derzelver flichters
„ hoog , en itemmen wij toe , dat zij de1n dank verdienen der
ganfche Britfche natie , dewijl zij den grond gelegd heb„ ben, om het volksonderwijs , aldaar zoo diep gezonken en
„ verwaarloosd , te verbeteren e n te fpraak te brengen : —
„ doch gevoelen wij ook onze eigene waarde; zijn wij er
„ trotsch op , dat onze fchoolverbetering , de vrucht van zoo
veel jaren arbeids , de hunne overtreft in alles , waar het
aankomt op de gezonde begrippen van een volksonderwijs;
„ wenfchen wij , dat het betere onder ons , uit overdrevene
„ zucht tot navolging, of uit verkeerd begrip en verkeerde
„ toepasfing , niet verwisfeld worde met het ondoelmatige ,
„' dat 'wij , reeds voorlang , trachten te weren of uit te roei„ jen, en dat Vorst en volk nog lange mogen wedijveren in
„ de verbetering van het onderwijs ende opvoeding der jeugd."
Dit ééne nog: het onderwijs , de gelegenheid daartoe voor
de armenkinderen, koine hoe langer hoe meer overal op
eenen vasten voet; maar dat, wij inmiddels het oog in dezen
vestigen op het verzuim onder den Franfchen dwang: wij
konden misfchien wel Lieden en plaatfen aanwijzen, waar,
.
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jaren aaneen, het vroegere, hoe gebrekkig dan ook, onder.
dien dwang geheel vernietigd werd. Voor het intusfchen
reeds de fchooljaren ontwasfen gedacht ware toch ook nog
wel iets , misfchien nog wel veel , te doen.

Tulpen. Romans en Verhalen. Uit het Hoogduitsch an CAROLINE PICHLER, geb. VON GREINER. Ike Deel.
Met Platen. Te ,dmflerdain, bij C. L. Schleijer. 1820. 1*
g, . 3vo. 346 BI. f 3 - I2 - :
-

D

e Tulpen zijn fraaije bloemen , door velen gezocht ; maar
derzelver geur, gelukkig niet flerk , is niet aangenaam ; zij
hebben verfchillende fehakeringen en verfchillende waarde.
Het is raadfelechtig , waarom deze Verhalen naar deze bloem
genoemd worden. Slechts vijf worden ons hier ter befchouwing voorgefleld; het tweede Deel zal het laatfle zijn, en
misfehien een meerder aantal leveren. Zoo men op de zede
waarde ziet , zijn deze bloemen goed noch kwaad; zij-lijke
hebben alzoo geenen aangenamen noch onaangenamen, of,
wilt gij liever, in het geheel geenen geur; de Verhalen zijn
in eenera goeden finaak geheid, lezen onderhoudend, en zullen ook wel velen behagen; wat de waarfchijnlijkheid betreft, is de waarde verfehillende. I) Zoo wns HET NIET GENEEN!), kan, ja, alzoo gebeurd zijn ; alhoewel wel zeldzaam
ten vriend het wagen zal , zijne beminde te doen dwingen
tot een huwelijk met zijnen ziekelijken boezemvriend, opdat
de jonge (en immers dan nog maagdelijke ?) weduwe liet
groot vermogen van dien boezemvriend ten huwelijksgoed
kunne medebrengen. Zonder het liefje deelgenoote te maken
van het geheim, zouden wij het ook niemand aanraden! Ilet
liep hier ook fpaak. 2) D GRAAF VAN ISARCELON\ is hoezeer dan ook de edelmoedige liefde en voorbeeldelooze heldenmoed van den Graaf het ongeloofelijl e nadert , in ons oog,
het beste op dit bloembed; en wij verblijden ons in het gelukkig huwelijk van dezen Graaf en zijn liefje hoewel wij
den armen, goedhartigen jongen, voor wien liet Vorstinnetje
eerst beftemd was , beklagen, dat hij , wat onzacht uit de
zaal zoowel , als uit het hart van zijn meisje, gewipt, daarbij zoo in CCns dood viel. 3) 11T KASTEEL WIERMr'Z moet
op Bene ware gebeurtenis rusten; maar het is ons te fpookach,
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achtig, en de daadzaken zouden ons nader nog moeten ge
zijn, of wij volharden in ons geloof, dat de doo--warbogd
den rusten. Evenwel , wij gunnen den regtmatigen eigenaar
het goed, en daarbij zijn zoo toevallig gevonden en hervonden liefje. Wat 4) DEN ZWARTEN FRITS betreft, wij houden van hein en het verhaal, hem aangaande, even weinig
als van iedercn anderen f}raatroover,, hoe hoog zijn aanleg,
inborst , edelmoedigheid, ongeluk , enz. euz. ook mogen ge
worden. Het verblijdde ons echter, dat de Christe- -ioemd
lijke pogingen van Pater Augustin , bij den zoo billijk ter
dood veroordeelden, den gewenschten invloed nog hadden,
en zijn troosteloos meisje alzoo kon meenen, den gezaligden
geest van haren beminde voor haar te zien zweven. Ons
jong volkje vindt waarfchijnlijk in deze Tulp wel het meeste
behagen , en befchouwt dezelve met bewondering; maar,
nog eens, wij houden van zoodanige gefchiedenisfen van edele ftraatroovers niet. 5) D? EERSTE LIEFDE VAN KAREL DEN
GROOTEN kan alzoo hebben plaats gehad; het kan zijn, dat
zijne voorkeur voor Iken haren grond in eerie eerfte ongelukkige liefde had; doch aan den toover -armband , en wat
daarmede in betrekking ftaat , behoeft de Lezer geen geloof
te hechten. Zoodat dan deze Tulpen Tulpen zijn , die , even
als hare naamgenooten op het bloembed, hare liefhebbers zul
vinden, die haar befchouwen, en nogmaals befchouwen,-len
en bewonderen. Proficiat!

Vriendenraad omtrent het misbruik van den Heiligen Naam
des Heerent , door Ii. V A N D E N I-I E S P E L, Rustend Predikant, en Lid van het Zeeuwsch Genootfckap der lhetenfchappen , enz. Te Middelburg , bij S. van Benthem. In
kl 8i'o. 22 Bi. De prijs is een en een halve Huiver. Doelt
zij, die er een getal te gelijk gelieven te koopen, omn dezelve, volgens het oogmerk van den Eerw. Schrijver , om niet
uit te deeleg , dan voor één' huiver het flak.

D

eze raad wordt met de beste bedoeling en niet warmte,
ioo oenen liefderij ken geest , toegediend ; en wij hopen , dat
dezelve gehoord en opgevolgd zal worden. Konden wij ,
voor ceni e ftuivers of driegrooten , van de vloekers , op reis
en elders. , ont!lagen raken , welk eene winst!

BOEKBESCHOUWING.
J. x, F R I T S C II , Ilandboek voor Leeraars van den
Christel jken Godsdienst , om verflandig en nuttig te
prcdil'en over de Lxjdensgcfèhiedenis van ,jezus Chrisins. Gevolgd naar het Iloogduitsch , door w. G o E
E , Rustend Leeraar bij de Renaonfirantsch - Gere--D
formeerde Gesteente te Rotterdam. Te Groningen , bij
W. Zuidema. i82o. Ingr. Svo. X en 563 .Bl. f 3- 12 -:

D

e Ileer G o E D E bcfchoutvt dit werk als een' fclioo;acn tegenhanger aan dat van s c II nz I D waaromtrent
wij echter de vrijheid nemen , in zoo verre van zijn Eerw.
te verfchillen , als wij zwaarlijvigheid en noodeloozen omflag onder het denkbeeld van fchoonheid geenszins kunnen bevatten. Intusfchen is het oorfpronkelijk werk ver
weglating van fchetfen tot leerredenen , het--kort,d
gene wel ieder zal goedkeuren ; doch daarentegen is het
ook uitgebreid, door de exegetifche verklaringen van beroemde Schriftuitleggers er in te voegen ; en het is niet
alleen aan G o E I) E, maar aan nog twee ongenoemde
Leeraren , die niet hem gearbeid hebben , dat wij dit werk
vcrfcliulcligd zijn.
Onder welnemen, ons is liet voorgekomen, dat dit
werk, althans uit hoofde der ingevoegde exegetifchc ver
behoefte is voor den Predi--klaringe,zod
kant, dat hij, bij zoo grooten overvloed van hulpmiddelen, onlangs nog vermeerderd met de Dagel jkfche Oefeningen van D E K 0 N I N G, en thans weder niet de Leerredenen van at o s c II E en anderen , c eze exegetifche ver
welke hij elders genoeg vinden kan , niet zou -klaringe,
kunnen Inisfen , onder welke er zijn, die al heel wei -de
te beduiden hebben ; terwijl er veel in gemist wordt -nig ,
dat hij niet moest overgeflagen vinden. Het zoude derhalve alleen zijn uit hoofde van het belang dezes werks
voor de Predikkunde, dat hetzelve op onderícheiding
FOEKBESCH. I82I. NO.
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moest kunnen aallfpraak maken ; maar wij vreezen waar
dat men hen , die hierin handleiding behoeven ,. te-lijk,
veel overlade, en alzoo te weinig, genot geve van hetgene er in elke boekverzameling voorhanden is. Doch laat
ons onze Lezers een weinig nader niet dit boek bekend maken , eenc uitvoeriger beoorciccling overlatende
aan de Schrijvers der Godgelce;•de Bijdragen.
Na eene korte - bepaling van hetgene men door de l j=
densgefcliierlcnis van Jezus te verflaan heb be , vindt men
van dezelve een overzigt , behelzende eerst , wat men in
elk der vier Evangeliën afzonderlijk vindt , en dan , wat
zij te zamen, als een geheel , opleveren., hetwelk tot 24
afdeelingen gebragt wordt. Deze zijn ons zeer ongelijkmatig voorgekomen. Neem eens d afdeeling Lukas XXII:
24 -3o alleen , en die over 1Matth. XXVII: 26-36 en
de gelijkluidende plaatfen ! Ongaarne misten wij ook de
zoo belangrijke affcheidsrede en bede van Jezus , omtrent
welker opneming in de behandeling der lijdensgefclliedenis
ter overweging aangeprezen zij, wat DE K 0 N 1 N G , en
in zijne Handlcidirrg, en in 'zijne Dagelykfche Oefeningen enz. , gezegd heeft. Waartoe diende ook dit geheele
overzigt ? terwijl men toch naderhand van zelf ziet, wat
de Schrijver 'in 24 Leerredenen behandelt. Eene derde
aanmerking geeft de oorzaken van Jezus lijden op. Ten
vierde wordt aangewezen , dat alles , in hetzelve , zijnen
bewonen lang gaat ; waarbij , naar ons gevoel , de Schrijver van „De Onzigtbare" niet zoo onbepaald had moe
eindigen : „ wat is in dit alles ongewoons of buiten--ten
gemeens?? " maar ook wel had mogen aanwijzen , dat
men het bijzonder beftel der Voorzienigheid Gods , in
den , toch dikwijls zonderlingen , zamenhang en loop der
dingen, behoort op te merken. Vervolgens wordt de
den1j r(ïze van Jezus zelven opgegeven , uit welke blijken
moet, dat hij zijn lot als fchikking van Gods wijsheid,
en als een gevolg van nienfcheliike verkeerdheden, befeliouwde. Jeer niet ? ja ; niet een enkel woord wordt
gezegd, dat Jezus zijn lijden in verband plaatfte tot de
vergeving der zonden , en dat het noodzal elijk was , indien
-
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dien 1[ cle waarheid in al hare kracht ,rilde predil'eo.
Toerop wordt ge^vaac^d van do D^e ;ietr/chi° waarde eter
/l/dt'1ls 'Jk/2Ledcnis. ZIJ 1Cert ons CCnC Voor7,ICíliLliciC1 • _ ic

zedelijke bedoelingen heeft bij de rampen van g eJe menfehen ; die door der nlenfel ien verkcerclhcden ook hare
oogmerken bereikt , en die liet goede lchijnbaar ver
laat , tot deszelfs bevordering , en --- ja , deze-druken
geichiedenis biedt ok overvloedige gelegenheid aan , not
van de vergiílel;is (Ier zouden te (preken. 11 ier «-,_orJr melt
cclitcr e\ aarfchnwvcl tegen grove en zinnelijke cleí;i;h elden ; doch tevens v ernlaand , dat men niet ma; verge, ,^ dit (kus/as' ía de liefde was , ca riet ac'!c';l %e12
o/''er ar/i" Vat is dat ? Wij zijn verklaarde viian-ied

van alle (;ode en den mensc11 onwaardige vonr'fielailgei;
Vail de vrucht van Christus 1PL1Cn; llla a r, &s men van
grove en zinrieldke denkbeelden af eanit , moet mcii toch
weten, Well: cieI11:becld Wien geven moet. En of Leie afmaning, die aiti,Tls op bi. j niet noodig was Cris herhaakt te worden , als daar geichiedt , wel onnntbeerhear
zij , in zulke boeken voor zulke lezers , daaraan twijfelen wij evenzeer , als aan het juiste der raadgeving , om
te prediken , dat Cl2,-ist.rs in de Zit/de was enz. , hetgene
wel niet aan elk terfloncl een juist denkbeeld van de Bij
geeft. Aan de hefchouving„ van de Nedrl 'Ieo'ctr1--belcr
de der li Jensge?chiedenis wordt , in de inleiding , de groot ƒIe plaats ingeruimd ; maar Recenfent vraagt vrijmoedig ,
of dit geen onnooai e omhaal zij , daar men toch bij de
nadere opheldering der afzonderlijke deden alles uitvoeriger moet wedervinden , wat hier wordt opgclkmd ? Oolc
zouden wij niet gaarne op ons neren , hoezeer wij hier,
bi. 25 , lezen , dit het niet zwaar valt , aan te tooled,
dat er c//lic k t gecne de: gd eler actie/eer is , die roet , oir
enw 11f1/l"7.c,'rG/C iae , 'cit het gedrag van ,-eza,s , gee/is,

resale aijrae laat/Je /e ensdr e?z, ,ion opgehelderd worden.
Welk cone rare moraal - prediking zoude er niet voor den
dag kunnen komen , zoo leen dit eens beproefde ! Zoo
wij iets kunnen zien , is de gele afdeeling der inleiding ,
over de Pia/s//die bcharnlelrirg der l7detls cfclaiedenis,
ten
N
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te1l aanzien der gC(D s9i'cZaY%1C4cC71, tamelijk overtollig,
en niet veel meer dan eene herhaling van het reeds gele
Iade leert, hoe men deze gefclliedenis in ee;^-zen.D
rcdel opzigt behandelen moet, d. i. , wat men moet in
het oog houden, met betrekking tot cie opwekkende en
w,aarfclluwende voorbeelden, die men ontmoet, liet is
zoo , het hier gegevene onderrit , hoe bekend men liet
ook vooronderilellen moge te zijn , bevat verfchcidene
gepaste en belangrijke aanwijzingen; doch -- waren ze
voorgif noodig , daar ze , in de behandeling der onder
afzonderlijke gedeelten der lijdensgefchiedenis,-ilcden
aan icier zich ontdekken moeten ? Over den Ilomiletifhe;2 en flualytisch - fyntheti%chen voren der leerredenen
handelen dc beide laatfte afdeelingen der inleiding. Onzes
oordeels , evenwel , is dit fluit niet het helderflc en bondigile , en laat zich noch aangenaam lezen , noch genoegzaam bevatten. Maar, laat ons van de op de inleidin g
gevolgde behandeling der 2. onderfcheidene afdeelingen
van de lijdensgefchiedenis ook iets zeggen.
Telkens gaat de opheldering van den tekst vooraf, die
dan praktisch wordt befchouwd. Alleronaangenaanlst is dc
lezing. Men oordeele eens ! „ B1 dit geloof kan mega
„ zich verheugen over datgene, waarvan onze vzccnd_u
„ meeden , dat het ons moet grieven. Dan , wij krrrrr,c a
„ beide flukken ook afzonderlijk overwegen , en in de cc;i„ fle plaats bepeinzen, vat vs. i , 2 gezegd svorjt." Zoo
zonder overgang , vonden wij het meer dan eens.
Wat de ophelderingen betreft , dezelve zijn , onzes oordeels , fours al zeer ongelukkig uitgevallen. Dit zeggen wij ,
in het bijzonder , van dc woorden der Avondmaalsinflelling
van welke de zin dus wordt opgegeven: „ Nu ontvangt
„ ge van mij een ander ligchaam (het brood), dat ik
„ voor gc te genieten verorden. Neemt, en drinkt hier
uit dezen beker; dezelve bevat een bloed, dat ntr! er
zal worden , dat ik voor n verorden te drie;--„fprengd
ken enz." Van welken beroemden Schrifiuitlrgge;
deze Exegefe ook zij , waarlijk men behoeft ze niet ! Het
gezegde tot Petrus : „ als gij celre zult bekeerd zijn,
„
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„ verfierk dcvn uwc broeders," zoo als het in de gewone
overzetting luidt, had eenvoudiger dus opgevat behooren
te zijn: „gij , verfleek wee/er nmve broeders! " Zoo , mee
wij , heeft het onze ii. G R O T I u S, althans K u I--ne
N o E L , vertaald. In het verhaal van Jezus lijden in G ethfemane had men op Markus XIV: 4os • wel meer mogen
letten. Zoude men dan vs. 38t' niet , met D E K 0N I N c , als een gezegde der leerlingen , in plaats van als
een woord van Jezus , opvatten ? Het had wel eerai; bewijs van noode , wanneer men fielt , dat hetgene Johannes , XVIII: 13 , 14 , en 19-23 , ja hetgene Lukas heeft,
H. XXII: 54-57, plaats had bij Innas. Over de belangrijke plaats , Joh. XI: 47 -51 , leest men alleen, (ze
nier Bene fraaije exegetifche opheldering) dat Johan--kcr
nes espen wenk geeft , hoc men (le wreec/heil van den
Hoogepriester moet ver/Jaren. Maar, hoe dan ? Dat mag
men raden. Waarom nog voor het paleis van Pilatus de
naam van Regihuis behouden zij , en de bedreiging , „ dan
zit ge des Keizers vriend niet ," verklaard, „ dan be„ w j:rt ge hem een' Plechten dienst ," daar des Keizers
Vriend de titel des Stedehouders was; of Golgotha te
refit een heuvel heet ; of de bede des Moordenaars te
verklaren zij uit de hoop , die hij met mninbevooroordeelden gemeen had , dat de Mesfias herleven , en dan de gefiorvenen opwekken zoude , -- deze en foortgelijke aan
mag men in bedenking nemen ; maar — het-merking
is hier de plaats niet , uit te weiden in uitlegkundige aanmerkingen, waartoe anders overvloedige floffé is. Hier
en daar vonden wij waarlijk al te zeer gebeuzeld, waar
niet zelden wonderlijk affteekt de fchielijke wijze ,-tegn
waarop men zich van gewibtibe en allezins opheldering
verdienende bijzonderheden afmaakt, en fiicten wij meer
dan eens op al te familiare en triviale hefchrijvingen , b. v.
Judas zeide : ,, vacht , gij kant - deze priesters op een&
,,, fi°aa je wijze oen den tuin leiden ," enz. Petrus : „ heer !
„ zullen; we niet het zwaard er onder flaesn ? " Pfllm
krijgt de beteekenis , dat Davids vijanden hein
t,es op het hemd to riitkleeden wilden, enz.
Maar
N3
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Maar —wij moeten onzen Lezeren ook iets zeggen van
het praktisch gebruik , hier telkens van de opgehelderde
geichiedcnis gemaakt. Dit is, mcenen we , al te overvloedig en niet zelden te gezocht; zoodat, ontwikkelde
eens dc Leeraar , wat hier zoo al uit den tekst afgeleid
wordt , voor het minst de verwarring, en foms ook eene
gcheele afleiding van het eigenlijk doel dezer leerrede nen -- gedachtenisviering van liet lijden des Zaligmakers — onvermijdelijk is. Doch , men kan ons te gemoet
voeren , dat men uit den gegeven' voorraad eene keuze
te doen hcbbe. Nu, voorraad is er , zoo als men terhond bemerkt , als men zich voorfielt , dat het praktisch
gebruik van den XXlIlílen tekst, waar juist het boek
voor ons openvalt , vierentwintig bladzijden beflaat ! Elders is liet niet minder. Ziet hier , wat uit dien tekst
al afgeleid wordt : Eene aandachtige bef`chouwing der core,
an Jezus bij zijne begrafenis bewezen ,.en een onderzoek,
wat dezelve eigenlijk zoo luisterrijk maakte. Overweging,
hoe een Christen het graf van Jezus eergin moet. Aanbeveling van ecne waardige viering van den ftillen vrijdag. Overdenkingen , welke ons liet denken aan dood en
graf veraangenamen. Vergelijkingen tusfclien liet graf van
Jezus en liet onze. Overweging van des Christens fverpligting , om , hij zijn leven,(?) voor zijn ligchaam te
zorgen , en zich aan de plaats en wijze zijner begrafenis
te laten gelegen liggen. Aanmerkingen, over cie achting
aan overledenen, over den pligt, om te zorgen, dat onze
geftorvene vrienden en bekenden welvoegelijk ter aarde
beftelci en begraven worden, over des Christens gedrag
bij begrafenisfen, over het bewijs van befclhaafdheid en
menfchelijkhcid , in de achting voor het hulfel van den
geest. Beoordeeling, wat lijkflaatfiën voor ons wezen,
en op ons werken, en hoe we onze ontflapenen ten grave geleiden moeten. Leering, hoe de flerf- en begrafenisdag onzer vrienden ons onvergetelijk zijn moet. Befpiegeling van den avondhond. Opmerking , hoe de flerfdag van Jezus gevierd moet worden , als eerre voorbereiding tot liet feest zijner opflanding ; hoe wij aardfiche
goe-
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goederen te befchouwen , en de fchatten , die ons de leer
van Jezus fchenkt, met aardfche fchatten te vergelijken
hebben. De les, dat men zich moet verheffen boven alle
vooroordeelen , uit rang en hand voortfpruitendc , en dat
men , naarmate ons a* izien grooter is , te meer belang
in den Godsdienst moet ftellen. De opwekking , om
der deugd en eerlijkheid altijd getrouw te blijven. De
herinnering van het genoegen des braven mans , die een'
overledenen befchouwt , spet do bewustheid , dat hij hem
nooit onregt gedaan , maar veel goeds bewezen heeft.
De waarheid, dat de hoop op het hcmelsch rijk van God
ons boven alle verfchrikkingen van dood en graf verheft,
en zoo voorts —"want wij zijn nog op verre na niet ten
einde. Doch , is het niet genoeg , om ons te overtui
dat men waarlijk hier al te veel vindt ? \\'ij eindi--gen,
gen dan, niet fpijt, dat wij ongunílig oor.leelen moeten
over een boek , dat zoo belangrijk had kunnen zijn , en
in hetwelk dan toch ook veel gewigtigs voorkomt; en
het refultaat onzer onpart!iidigc heli houwiog van dit werk
was : „ te weinig en te veel is hier gclevver."
De I Ieer c 0 r•. D r belooft ons de vruchten van zijne
40 jal•ige ervaring en oefening in liet katcchetisch vak.
Ilij volvoere dit voornemen gelukkig, naar hoede zich
dan toeli van dat cl Ie , hetzij het op veel of Veinig
toepasleli;k is !
-

God, ;'abn alles, mij;.e ;Vreugde, nagin troost. Een Godsdienfi,; IkJsboe, ynor be/c•/laafde Christenen, naar het
Iloogduitsc/t van K. C L E Y N DI A N N. De tweede, ver
vermeerderde oor fpronkelijke uitgave ge--betrdn
volgel. Te Anthem , bg C. A. Thieme. In gr. Svo.
350Bl.f3-.-.
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tichtelijk, in Gene hooge mate flichtelijk! verflandig,
duidelijk , altijd {trekkende ter bevordering van een werk
kinderlijk , heilig en heiligend vertou ven op God,-daig,
zijn deze uitboezemingen van liet Christelijk hart. Het
zijn
N4
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zijn gebeden, of alleenfpraken als in de tegenwoordigheid
van God. Nu eens proza , dan wederom dichtllukjes , en
het proza nu en dan met dichtftukjes doorweven. Hooge
vlugt nemen deze flukjes niet, en men moet dezelve om
de poëzij alleen vooral niet in de hand nemen. Ook niet
om alles zoo dagelijks en letterlijk na te bidden , en zich
daar dan mede te vergenoegen; maar om zich te Hemmen
tot dagelijksch gebed, eenzaam nadenken, en eenen handel en wandel met God. Ook kan alles , wat wij hier
aantreffen, tot hulpmiddel dienen, dan, wanneer ons
hart niet tot bidden of nadenken geftemd is , en wordt
door verlevendiging van gepaste denkbeelden het gevoel
opgewekt, en het opgewekt gevoel geleid. De Vertaler
berigt, dat hij nog eenige gedichtjes terughield, dat hij
hier en daar bij het vertalen eene uitmuntende vertaling,
reeds bij ons voorhanden, overnam, en ook enkele malen iets uit de Evangelifche Gezangen, bij onze Hervormde Kerk, in plaats íteld@ voor het oorfpronkelijke.
Wij willen den inhoud hoofdzakelijk opgeven, ter aan
een werk, dat Hechts aanmelding behoeft,-prijzngva
om bij ons godsdienfig publiek een aantal lezers te vinden. I. IVoorloopige Overdenkingen over het Gebed. Alleenfpraken , vier in getal, waarbij dan, als No. 5, drie
dichtilukjes gevoegd zijn, II. Morgen- en Avondoverdenkingen, voor Tederen dag in dc week, en dus veertien in
getal. III. Meer uitvoerige Overdenkingen voor eiken
morgen der week. IV. Soortgelijke in den Avond. V. Mor
Een voor iederen dag der week; daarna een-genlidr.
jongeling
, en voor eene ,7vngedochter. In
voor eenera ,
tens ranipfpoedige ,7cugd. In den Ouderdom. Zeven Avondliederen, en nog een voor Bejaarden. VI. Overdenkingen
obi de Feestdagen, Het Kersfeest, (waarbij een lied.)
Nieuwjaarsdag. Groene Donderdag. Goede Vrijdag, (met
een lied , gelijk ook) bij liet Paaschfeest en Hemelvaartsdag. Op het Pinkíterfeest, VII. Overdenkingen betrek.
kel jk het II. Avondmaal. 1-4, Over deszelfs heilzame
(trekking. S. Zelfbeproeving op den dag vóór het Avondweal , naar aanleiding van het Gebed des Meeren. Morgen.
ge-
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gebed op den Avondmaalsdag, — in de Kerk. Schuld
Na het Avondmaal. Avondgebed op dien dag.-bclijdens.
Voor Jongelieden : vóór hunne bevestiging als Leden der
Gemeente , en vóór en na de eerfile Avondmaalsviering.
VIII. Gebeden bij bijzondere gelegenheden en geivigtige
omfandigheden. Onvruchtbaar weder. Bij en na een onweder; (hierbij wederom een lied.) Gebed van Ouders
voor hunne Kinderen. Op den Geboortedag. Algemeene
voorbede. IX. Overdenkingen en Gebeden voor Lijdenden. In het algemeen , 1-3. Bij verlies van tijdelijke goederen , en van geliefde vrienden. Gebed van een' Christen in behoeftige omílandighedcn, — van een' kranken.
Morgengebed van een' zwaar kranken. Avondgebed van
denzelfden. Dankzegging en Gebed van eenen herftelden.
Overdenking des doods. Laatfte zuchten van — en, eindelijk, voorbede voor eenen ftervenden.
Ziet daar den inhoud , met onze verklaarde meening,
dat misfchien deze en gene er nog wel Benig denkbeeld
zou willen bijvoegen, of wat ílcrker drukken (b. v. bij
het Avondmaal), maar niemand eenig hier aangegeven
denkbeeld onbruikbaar vinden zal , en alzoo ieder hier
aanleiding vindt tot wezenlijke f'ichting.

Leerrede over i Iiorinth. III: 11-15. Door B. VAN
w z L L E s, Predikcent te Nieuwland. Te Gorincheni ,
bij J. van der Wal. In gr. $ vo. 32 Bi. f - 66 -:
:

D
e geleerde v
, door zijn Specimen Hermelleuticrm:n , .le its , que ab uno Marco flint narrata ,
ANWILLES

eet. , in 181 I reeds met zoo veel roeros bekend , deed ons
reeds te lang op meerdere vruchten van zijne lettervlijt
verlangend wachten. Wij hopen nog daarop , daar wij
weten, dat hij , bij zijne kleine en afgelegene Gemeente ,
tot voortzetting van zijne íludiën overvloedigen tijd heeft,
en dien werkelijk belleedt tot gezette letteroefening. Rij
zeggen dit niet, omdat wij deze Leerrede minachten ; integendeel, zij is ons ílellig bewijs van zijne kunde, en
N6
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gefchiktheid tot liet predikambt. Het fchi.jnt meer dan
luim , het fchijnt eerre bijzondere reden geweest te zijn ,
die hem bewoog, dit opbel uit te geven. Ilij gaf deze
Leerrede in de Gemeente van Leerbroek , daar hij voor
Zijnen nabuur aldaar , die door Z. M. Emeritus was ver
eindigde. Zuiverheid van ftijl en-klard,hetLsw
taal , kortheid en duidelijkheid kenmerken dit fluk. Hij
wilde den Cliristelijketi pligt voorficllen , (lie het gevolg
moet zijn van de Evangelieprediking. Eerst heldert hij
den tekst op : het beeld , hetgene door dat beeld wordt
voorgefleld, en het oogmerk van den Apostel niet deze
voorliellin . Het d'wiyl (lTt) in de Staten - overzetting ,
vs. i; , zet hij over (i, T;) eillcs , wat ; welke opvatting , zegt hij , in de oorfj ronhclijke taal, eerre niet geringe aanbeveling ontmoet. I Iet gebouw is de Gemeente
van Jezus , de dealen alzoo , ;o::ri, zilver enz. , geent
leeringen , maar menlchen. Het vuur is dat alles , door
hetwelk onder meníchen innerlijke verklecfdlheid aan Christus , van uitcrli;l.en fchijn, geweldig ontd-etit wordt. De
bouwlieden zijn de predikers van het Evangelie. Van
het : „ zelf zeil hj hehoiidc 7rreic/eli; doch (1/_r nls door
vt.rrr , geeft hij d c7c om(thrijving : [adieu :/ beu geloof
en lauulnc vcf'i;•1.Lltin ira Christus blweia l Ll;ut.'dCu!, hetwell: ,•oer hee mo , l jk i.; , d:um,en zij (die leeraars) be/10!! den trourlen ; doch aril dein met liet 7títe; Jle gc)'m-lr
,Girt e volli te worden. liet is met hen , als met onlvooa•Nii ii e bost'liedcia , die , door ci tinene f^ lattld , hr.,a leven
in gevu<cr been e,a , e;z heiselve i2ict eken ter ,°tcirce:rer mood
uit den bread rcJr,'i rr. Wij gaven deze opvatting opzet
aan voor den nadenkenden ; niemand zal zich be--telijk
klagen , (lat hij er deze Leerrede over nazie. In een
tweede fink {telt hij liet gedrag , dat de tekst den Corintheren aanprijst , als pligtmatig voor, ook voor de tegenwooidige Christenen. Het geldt wel eerst de Leeraars , maar dat ftipt de Spreker ílechts aan , daar hij geenen Leeraar thans inzegende ; maar hij drukt daarop : de
Gemeente , weiher Leeraars dit gold , moet dit tevens
voor zichzelve aanzien , als een zijdelingsch bevel des
Apos-
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Apostels, om te betrachten Netbelle wel voegt; om den
Heer , zonder clobbering , wel aan tc hangen , en geene
van dcszelfs lesícn en geboden te ver^vaarloozcn. Dc toepasfing, naar tij,Isgelcgènhcid, is lort; dit kon nu in
eene vreemde Gemeente niet d'el anders. I iet komt ons
echter voor , dat er meer bij gevoel.l moest worden , dan
de Leeraar oorbaar achtte ronduit en brcecivnerig te zeggen. Geheel het ftuk doet den Steller grootclijks tere aan.
Leesboek over de C/irisiel e Godsrliensilcer , -etrol^ken
i'oorim„nclijk uil de 13(bclfc/le Gc%hi: h:ii je;i , door
P. K 0 U MA N S B K 0 U \V E It , Predilil.m le 7oure.
Te Leeuwardr;a, bij J. \V. Brouwer. i$ 19. In gr.
$vo. t'III en 268 131. f c-4 -:

D aaronderwijzen
het niet te ontkennen is, dat Gefèhiedenisfen liet
, is liet even zoo

best
zeker, (lat (Ie i cr cv.
B R o u \v 1, t: met liet zameulleilcn en uitgeven van dit
Leesboek tenen grooten dienst aan liet :;o íscíicufli ; publiek heeft bewezen. Gcloots- en zeaeleer , toch , in den
Christelijken Godsdienst voorgedragen , worden door menigvuldige voorbeelden uit de litj1lc11c11C g.11tic.lctli; c
tlaard , en alzoo te gehjk aangewezen, (hit ale u::d van
den waren Godsdienst zoo oud is als de WCrcl ;. I)e h^lavanlc Schrijver voltooit zijne taak op eerie geleidelijke
en populaire wijze , zoodat zijn werk zoo goed is voor
den eenvoudigen als voor den nicer hegaafilcn ; ja wij zou
zeggen, voor den eerhen ruim zoo goed als voor-den
den laathen, dewijl r, R 0 r W E t: nitch in fiijl, noch in
denkbeelden Benig,: ho-)fiere vlagt neemt , maar zich bepaalt tot liet algemeen bevattelijke; hetgene wij echter in
't geheel niet misprijzen kunnen, aangezien de l:lasfe der
eenvoudigen wel de ;groottic is. Doch vragen wij: zou
liet werk voor den eenvoudigen wel minder nuttig ge_
weest zijn , en bij den wat verder denkenden niet in waar
gewonnen hebben , indien de Schrijver hier en daar-de
wat minder kerkelijk fy stetnatisch en letterlijk geweest
wa-
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ware , en fonts eenen wenk ter uitlegging van de eene of
andere plaats gegeven hadde, waardoor dezelve eenen natuurlijkeren zin (ook door regtzinnige uitleggers goedgekeurd) zou verkregen hebben ? Zoo vonden wij ook wel
aanmerkingen weggelaten, die wij meenden te mogen ver
bewijze van het een en ander mogen vol-wachten.T
dienen :
-gendftal
Bij de opgaaf, hoe God indrukken an zijne heiligheid
aan het Joodfche volk gaf (bi. 39, 4o) , had toch ook
wel mogen aangemerkt worden, dat bij deze wijze van
handelen zeer veel plaats had, wat van huishoudelijken
aard was; anders, toch, konde het geval met de Bethfemiten meer naar wreedheid , dan 'naar openbaring van
heiligheid gelijken. — Eene aanmerking van het uiteráe
zedelijke belang zou het geweest zijn (bi. 68) , dat de
mensch , die het voornemen tot zondigen heeft , indien
God de uitvoering verhindert, van wege dit voornemen
toch fchuldig blijft. — Zoo had (bi. 133) ook wel mogen aangewezen zijn, dat de Mozaifche Godsdienst, met
al zijne moeijelijkheden , ingerigt was om den mensch
Godsdienst en blijdl'chap als één te doen befchouwen , b.
v. door de verordening der offermaaltijden, fabbatsrust
enz. — De dood van Christus is (bi. 40) het verbazende toonbeeld van Gods fftraffende regtvaardigheid, waar
gezag zijner wetten heeft willen handha -dorGhet
regtvaardigheid
zoo wel als zijne genade-ven,
zijne
openlijk bewijzen. Hier hadden wij wel een verklarend
woord ter verzachting bij gewenscht. — Dat de raven ,
in het geval van Elias , haren gulzigen aard moesten afleggen (bl. 57) , is Bene neer dan al te letterlijke opvat
,waarvoor , behoudens cle waarheid,-tingderfclhs
andere,
zeer
gewettigde, ware te vinden ge
wel Gene
letterlijk is de Schrijver in het th'k van-west.—Evn
den Duivel (bl. So volg.) , en wij kunnen niet nalaten,
aan het ,, verbreken van de werken des Duivels " oenen
ruimeren zin te hechten, dan zijn Eerw. doet, die genegen is , liet enkel van het genezen der bezetenen te
^erítaan. Ook; bij den val der eerfie menfehen wordt het
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hoofd der afgevallene geesten als medewerkende oorzaak
genoemd.
Door deze aanmerkingen hebben wij niets anders be
doeld , dan den geest aan te wijzen , in welken de Eerw.
Schrijver gemeend heeft te moeten werken , en dien wij
wel hier en daar eenigzins anders gewenscht hadden. Voor
het overige ftrekken zij geenszins tot vermindering der
innerlijke waarde van liet algemeen - nuttige en voor een
Leesboek uitmuntend geíchikte werk, aan welks goed
debiet wij niet twijfelen.
Dc inhoud is verdeeld in XII Hoofdflukken , nagenoeg
op de gewone wijze ingcrigt.
Verhandeling over de Asfyrifche, I3abylonifche, Medifche en Perzi/che Rijken; dienende ter nadere opheldering der latere Gefchiedenisfen van Israël en jrlde.
Door R. R 0 0 D F N B U R G, Predikant te Ijlst. Te
Groningen, b ij J. R6mclingh. 1820. In err. $vo. ii
en 2J4 Bi. f I-16-:

H

et is aan ieder, die eenigzins in de oude gefchic,lenisfen bedreven is, niet onbekend, dat, hoe hooker men
in de oudheid opklimt , men des te meer duisterheden ontmoet in de gefchiedenis der volken ; zoodat het dikwerf
zeer moeijelijk valt, zich dezelve in eene geregelde orde
voor te Rellen. Dank hebben dus alle de pogingen der
genen, die iets gercgelds en, zoo veel mogelijk, volle digs , in het een of ander gedeelte van dit duister vak ,
voor zichzelve en ten nutte van anderen trachten op te
íjporen ! Hoezeer het toch uit den aard der zake niet wel
mogelijk is , gelukkig alle hinderpalen over te komen en
alle zwarigheden op te ruimen , is echter de moeite , die
men aanwendt, om er op de beste wijze door te worftelen , zeer zelden geheel te vergeefs, wanneer men, met
de noodige hulpmiddelen toegerust, bedaard en voorzij
tig te werk gaat ; en , al kan men zich nooit vleijen , den
verlorenen draad wedergevonden te hebben , om dien overouden doolhof langs den juisten weg door te wandelen ,
wen
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kont- er evenwel door, en men vindt op den weg,
alen men gegaan is, alt^•d liet een of ander, 't welk
de aangewende moeite beloonen kan.
Deze voorloopige en algemeene aanmerkingen behelzen

men

in zich onze beoordeeling, ei, over liet lnoei;clijkc van
het onderwerp der onderhavige Verhandeling, , en over de
wijze van deszelfs behandeling door den Schrijver. 1)at
liet onderwerp zeer moeijelijk is , van wti•ege de (!.istcr/rcicl
en i ern'ardllcirl der zaken , erkent de Schrijver in de
voorrede , hctgene llenl eens regtmatige aanfpraak geeft
op de befchcickníte beoordeeling; en , daar hij zich bepaaldelijk heelt voorl;elleld (le nadere opheldering tier latere g''ChiedciliSfcn van Israël en [da , hebben wij zijne
Verhandeling , over de Aslyrifche, Babylonifche, Meciifche en Perzilé]ie rijken , alleen met betrekking tot dat
gedeelte der gewijde gefthiedenisen befchouwd, en vin
dezelve in eeoc geregelde orde bewerkt , en , over-den
liet geheel genomen , tot liet bijzonder oogmerk des Schrijvers zeer dielifUUg. \Vii vragen onszelve dus niet af, of
hij een volledig o crzi;;t gegeven hebbe van cie geichie; e
zelve der vier genoemde rijken ? Dit is , op zich--nisíè
zelf, zoo niet geheel onmogelijk, althans ten uíterile bezwaarlijk, en ook in gcencn (1eele zijn oogmerk geweest.
Dan , wat hij , na behoorlijk onderzoek , geleverd heeft ,
hangt vrij wel zamen ; zoo.lat hij, niet opzit tot zijn
oogmerk , ,cede reden kan hebben , om zich over cie
aingcwende moeite en liet uitgeven van dit werkje te
beklagen.
Na eenige voorloopige en zeer gepaste aanmerkingen
over het As{vrikhe rijk , over welks lotgevallen , einde
en duurzaamheid zeer vertdhillend gedacht wordt , han deit de Schrijver, in vier afzonderlijke hoofdt}ukken , over
de vier rijken , op den titel aangeduid , zoekt do gebeurtenisien in eenc , zon veel hem doenlijk va,§ , tijdrekenkundige orde te rannfchilcken , en , fchoon hij zijn
nuttig hoof ioogmcrk nimmer uit liet oog verliest , heeft
hij hier en daar , waar lier te pas tt•hecn te komen , cenige niet onbelangrijke aanmerkingen ingevlochten, tot beter
,
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ter verfland van cie gerehiedeidsfen dier rijken zelve. Ten
Hotte heeft hij ce twee aanlungiels biigevoeg,1, waarvan
het ecríte behelst : een nader onderzoek nopens Ahafuerus , den plan van Esther ; zijnde , volgens hem , Artaxcrzcs Longinianus. Het tweede aanhanglel is : cene tijd
tafel der Asf,•rifche , iabylonifehe , Medi--rekundlig
fche en Perzifche Koningen ; de regeringsjaren onder elkander en met die der Koningen van Juda en Israël ver
-gelkn.
Daar er over zeer vele bijzonderheden , betreffende de
ge1'chicdenisfcn der gemelde rijken , in verband filet de
Bijbelfche gebrast , verfchillend gedacht wordt, zullen wi}
Gene en andere derzelve , waaromtrent wij van den Schrijver verfdrillen , niet aanroeren , maar ons bepalen tot
cene meer algemeene aanmerking, over de bronnen der
kennis van het Asf risch rijk. Dc Schrijver (preekt alleen van Ctefires , wien hij verwerpt, en niet van Herodott!s , die door de meesten gevolgd wordt. Ondertusfellen is Ctefws , fchoon zijn verhaal , met reden , al te
veel opgefmukt kan gerekend worden , echter niet ongeioofvaardig omtrent de lange duurzaamheid van het Asf5risch rijk. Wij raden den Schrijver, de aanmerkingen
van r, A R c 11 r R te lezen ol) zijne 1`ranfche vertaling van
Jlcrcrlotas, 1tie D. bl. -84 der tweede uitgave ,en Vilde
I). Lei. 14.3 volgg. Daar zal hij zien , (lat men Ctrfiats
)filet If'rodai is zeer wel overeen kan brengen , wanneer
men !lelt , dat de cer!le den gebeden tijd omvat heeft
van liet be iu van liet Asfvrisch rijk tot aan deszelfs ondergang , zijnde ruins i Soo jaren , en dat de laathfe alleen
het blocijendfle tijdvak van dat rijk heeft op het oog ge
waarin hetzelve alleruitgebreidst geweest is , en het--had,
welk 5^_o jaren geduurd heeft. Deze vooronderftelling
neemt zeer vele zwarigheden weg, en kan zelfs tot opheldering dienen van al het ene wij in de I1. S. over de
Asfa;ricrs lezen. -- Dan , ons bellek gedougt niet , deze
aanmerking uit te breiden. Ilet zij dus genoeg , des
Schrijvers aandacht daarop bepaald te hebben.
T
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Raadgever voor den Burger en Landman, bevattende
een aantal lloorfchriften , enz. Door S. F. HER n1 BS T á D T, Kon. Pruisf. Geheimraad, en Ridder van
din roodera Adelaar van de derde klasfe. Naar het
Hoogduitsch vertaald. Ilde Deel. Te Groningen, bij
J. Rómelingh. 1820. In gr. 8vo. X en 184 Bl. f i - Io -:

]\1Iwetenfchappelijk
en zoude den gevestigden roem van
Huishoudkundige , te kort doen

H E R M B S T D T,

, wanneer men in deze verzameling niet veel goeds en alge
bruikbaars verwachtte. . Hetgene ons echter wel-men
eenigzins vreemd voorkomt , is , dat de meeste voorfchriften meer empirisch fchijnen te zijn , dan uit wetenfchappelijke gronden opgemaakt. Vanhier, dat men voor één
en hetzelfde mengfel veelal zoo vele, voorfchriften vindt ,
dat men naauwelijks weet, waaraan zich te houden. Ook
vindt men nog al een en ander, hetwelk in Duitschiand
te pas moge komen , voor ons van minder belang is , b.
v. het gelijkmaken van inlandsch hout aan mahoniehout;
het bereiden van metfelkalk ; het bewaren van boter,
enz. De vertaling, over het algemeen goed, wordt hier
en daar ontfierd door ,plat -_Duitfche woorden , b. v. winkel, voor hoek; pap/el, voor pap; afzonderen, voor
afzetten , laten vallen; zorgenvrij voor onbekommerd, enz.

als

,

Verhandeling over de landbouw-, natuur- en fcheikundige
hulpmiddelen, waardoor landen , die met zonet- of zeewater over/iroomd, en daardoor met te veel toutdeelen
bezwangerd, voor een' geruimen tad in hunne vrucht
worden , en ter bebouwing en be--barheidg/m
veelal
onbekwaam
zijn, tot vorige vrucht
planting
weder opgewekt, en in korten tijd ter bebou--barheid
wing en beplanting bekwaam kunnen worden; gevolgd
door eene opgave van proeven dienaangaande genomen
door KIJKEND JACOB BROUWER, Commisfaris
van
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van Polieie der Stad Nakerk , honorair Lirl van de
iTfaatfchappij ter bevordering van den Landbouw te
ilrnflerdam , en corresponderend Lid van de IVcderlandfc•he Huishoudelijke Maatfchappij te Haaz`lena , &c.
Te zliiiferdamn , bij J. C. Scpp en Zoon. 1820. In gr.
8vo. /71 en 66 131. f :- 18-:

Z iet daar een titel met een boekje,
waarin ons geleerd
om

zoodanige landen te
wordt , dat het beste middel ,
verbeteren , de gewone haard- en bij voorkeur de hout
tevens dc wijze , om dit middel aan te wen--aschi,en
den, breedvoerig wordt aangetoond. De proeven van den
Schrijver zijn wel wat zeer in 't klein genomen , doch
fchijnen evenwel ten voordeele van zijne helling te fprcken. Dene andere zaak is liet, of de wetenschappelijke
verklaring, waarmede het grootíle gedeelte van het boekje vervuld is, heck houdt. Wij weten niet, of het zeewater ontleed wordt door de asch , en vinden dit hier
door Beene bijzondere proeven bewezen; wij twijfelen,
of daartoe, in onze asch , genoeg potasch voorhanden.
is: het is ook nog eene vraag , of zoutzure potasch minder fchadcliik is , dan zoutzure foda , voor den groei der
gewasfen. Dat de asch voordeel doet in vochtige landen , is , blijkens de aanhalingen van onzen Schrijver zelven, eene vrij bekende waarheid, en als zoodanig kan
zij ook hier werken.
-

o o F T s Nederlandfche .Historien , met danteeke%ingen en Ophelderingen van de Hooglei eraren NI. s i E-
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GENBEEK, te Leyden, A. SIMONS, te Utrecht,
e11 J. P. VAN C A P P E L L E , te f19nflerdan2. IJle Deel.
Met Platen. Te Anaflerdamn , bij J. van der IIcy. 1820.
In gr. 8vo. L-YIII en 312 BI. f 4-10-:

De onderneming der op den titel genoemde Iíoogleeraren , blijkens de naamlijst der Inteekenaren door velen
be0
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begunf<igd, zal gc vis door veel (;rooter aantal van beminnaren der Nederlandfche Geichicdcnis en Letterkunde
tevens niet dankbaarheid worden toegejuicht; en wij ver
ons van ganfcher harte , en een edele hoognioed-heugn
op ons Vaderland en op onzen leeftijd verheft ziii in
ons , bij dit niealwe bewijs , dat en de Waarheid en ('e
Geleeri beid , zoo ergens , dan in Nederland , gewaardeerd

en gehandhaafd worden.
„ Toen H 0 0 F T "— zoo begint de Voorrede -- „ zij ^, ne Nederlandichc Historien uitgaf , getuigde v 0 ND r L.'
dat hij in gansch Nederland niemand kende, die mar:was , hechts een blad te fchrijven , gelijk de Drost
„ti;
, ,,
„dat geheele werk uitvoerde. "" — Welke loffpraak !
snaar hare waarheid is gefiaafd door v o N D r, L's tijdgenoot en nageílacht.
\Vie , die de beoefening der Vaderlandfche Gefchieacnis den pligt des Nederlanders acht, en een der beste
middelen tot verwekking en veredeling der liefde voor
het Vaderland , en tot vorming en bewaring van het vaderlandsch karakter , erkent tevens niet de hooge waarde
an een klasjack werk , zoo eerwaardig reeds door deszelfs
ouderdom , als belangrijk door de waarheid, wier ronde
en deftige taal hier allerwegen fpreckt ?
Intusfchen — liet ziet er zoo ouderwetsch uit. Zoo vele
woorden en zegswijzen zijn zoo veranderd en verouder.'..
Bet karakter van H 0 0 r'r's ftijl , deszelfs bondigheid en
kracht , maakt hem dikwijls moeijelijk om verflaan te v orden, en over het een en ander vcrfprcidde de tijd nader
een licht , waarvan hij geen gebruik konde maken.-hand
Hierom verfchijnt nu het werk , zoo als men thans een
boekwerk begeert, naar den fmaak, echter — en dit behoorde ook zoo -- niet behoud van den oorfpronkelijken
tekst , zonder eenige verandering , maar, daarentegen ,
toet toelichtende aanmerkingen , aan den voet der bladzijden , verrijkt. Aan den rand flaat de opvolging der blad
gewone uitgave aangewezen.
-zijdevan
Men vindt, in dit Eerfile Deel , vooraf , 't Leevc;a van
den wedecdckn 2 jeirengen , greotwchhc.ar c. Heere, P a ET En
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Ridder van Sint
fchiel , ]Jrosf randt van".fJrride , Baircw van Go vlandt ,
en Ilooftofcicr van 11 'esp en IVecsper1arfpel, bcfchrecvera
door c r: E R A A it D T B R A N D T ; daarna des Schrijvers
Opdragt van zijn werk aan Z. I I. r it n D E RI K H E
i rK , en , eindelijk , de drie eet fe Boelen der Nederland
ft/2e Iliaorien federt de ooverdraght der hecrfchappija
van I1aizar K A 11 E L den ITijfden Op Koning P II I L 1 P S
zinera Zoon. IIet furccl t van zelf, dat wij het bij de
bloote aankondiging hiervan moeten laten berusten, en
dat het alleen de nieuwe gedaante is , in welke dit werk
te voorfchi n komt , die wij bcoordeclen mogen.
IJet is dan niet zoo zeer om liet gemak, dat wij aan
zulken gunnen, die geen finaak hebben om die gewigtige
folianten te verdragen , welke van de arbeidzaamheid der
vroegere Geleerden getuigen ; het is niet alleen hierom ,
dat wc ons verblijden , dat nu dit werk niet behoeft te
blijven behooren aan de fchrijftafcls der Geleerden, en
daartoe in kleiner, het gewone formaat , meer naar den
(maak onzes tijds , verfchijnt. o Neen! — ware hier niets
anders dan lI o o F T's werk alleen en geheel, wij voor
ons zouden het dan zoo wel als den D E It U I 'E E K, en
IIUGO DL GROOT, en leader CATS, in folio no
het lief e hebben. Het een voegt zoo bij het ander. Zoos
een ouderwetfche , deftige , of , als het zoo wezen moet,
flijve Hollander, in het luchtig gewaad onzer jonge hee ren uitgedost , neen , dat ftaat niet mooi , omdat he
weer al te mooi is. En wij twijfelen er wel zeer aan,
of zij , die de folianten bedoven in de kas laten flaan ,
alleen omdat liet folianten zijn, en zij geene mannen in
folio , de lieden wel zijn , die x o o F T's Nederl. lijst.
zullen uitlezen, en beoefenen met lust, alleen omdat het
werk in een' anderen vorm voorkomt. Maar nu is het
een geheel ander geval. Men ontvangt het treffelijk werk
van den Drosfaard van Muiden niet aanteekeningen van drie
mannen, die hunnen fland met de fchoonfte verdienften verfi eren , en wier namen ons reeds waarborgen, dat nu het
Werk van x o o F T er niet flechts fraaijer en behagelijker
nixQi
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uitziet, maar te belangrijker is geworden, en er daarom
zoo uitziet. En dit is eene nieuwe verdieníl:e van die
beroemde mannen , aan welken het zoo goed is toevertrouwd , te voorzien in de behoeften van, en te werken
op den geest hunnes tijds.
Van die aanmerkingen zeggen wij nu volgaarne: ze
zijn voldoende, niet alle ftof tot eigene opmerking wegnemende, en Beene moeijelijkheid overlatende : ze vullen
liet verhaal van H 0 0 r T aan , of breiden liet uit, of ver
vooral door zulke bijzonderheden, welke ,-betrnh,
federt zijnen tijd, uit andere bronnen zijn bekend geworden; en ze vestigen hier en daar de aandacht op het min
of meer navolgenswaardige in de taal en voordragt van
H 0 0 F T. Dit was het doel , dat zich de waardige Schrijvers hadden voorgefteld; gewis niet zoo gemakkelijk te
bereiken , als liet loffeliik bereikt is. Een vertoog over
het eigenaardige van den fijl van H 0 0 r T misfen we,
omdat de Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde te
Leyden tot de behandeling dier flof de vaderlandfche Gcleerden heeft uitgenoodigd.
Zie hier een paar aanteekeningen ter proeve. 131.
i6, op liet woord onnoozel. Dat is onfchiildig. Het
woord fleurt volmaakt overeen niet het Latijnfche innoxius (in liet Fransch innocent) , en is, gelijk dit uit in
en noxius van nocere , uit on en Hoogel van het oude noozen, fchaden, zamengefleld. — BI. 29. Beron voor berende. Hét woord rennen, dat bij ons altijd gclijkvloc jend
is , werd in vroegeren tijd meermalen ongelijkvloeijend ge
bruikt. Hetzelfde geldt omtrent meer andere woorden,
gelijk daarentegen verfcheidene woorden, die wij thans
altijd ongelijkvloeijend bezigen , bij vroegere Schrijvers
niet zelden gelijkvloeijend voorkomen ; zoo vindt men,
b. v., bij hen dikwerf kwol, geldvollen, voor kwelde,
gekweld, van kwel/en, maar integendeel fchendde , gefriend, beweegde, beweegd, voor fchond, gefchonden,
bewoog, bewogen enz. -- Van een' anderen aard is de
Gant. bl. 62. Die van State nieuweljx door den Koning
ypgerecht. Men zou uit deze woorden opmaken, dat er
on-
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onder de regering van Keizer K A R E L geen Raad van
State beftond. Doch het tegendeel blijkt uit de ftellige
getuigenis der Gefchiedfchrijvers van - dien tijd , die uit
drie Raden , door K A ft E L ingefeld , ge.-drukelijvan
wag maken. Zie onder anderen N I C 0 L. B U R G U ND ii h istoria Belgica , L. I. p. 7, 8, en p. 3o , op
welke laatfte plaats hij zegt , dat r III L I e s aan den Raad
vals State zijli oud gezag teruggaf. Verg. ook w A G EN A A R', Yad. Ilist. Vde D. bl. z2.
. Laat dit onzen Lezeren genoeg zijn, om hen met dit
werk, en ons oordeel over hetzelve, bekend te maken.
Alleen moeten wij niet vergeten , dat, behalve met het
borstbeeld van II 0 0 F T, op het titelblad , dit Eerlle
Deel verfierd is met twee platen , de Gene de overdragt
der Nederlanden door K A ft E L, leunende op w I L L E M
I, de andere het Verbond der Edelen voorflellende. Naar
waarheid zeggen wij, dat deze , hoezeer geene volflrekte
behoefte , het boek verficren. De gravure , echter, kon
zuiverder en krachtiger zijn : de Heer MAR C u s kali her
beier. I-Iartelijk dankt Recenfent de vcrdienftelijke I loogleer.
aren voor dit uitnemend boekwerk. Zij mogen ervaren,
dat ze den lust van velen tot de lezing en herlezing van
n o o F T's werken , en van 's Lands roemrijke en door.
luchtige Historie, opgewekt en bevorderd hebben ! Hoe
veel goeds en groots zouden ze dan, in de gevolgen,
gedicht hebben
-

Duitschland , door Mevrouw de Baronesfe v A N S T A E L
II 0 L S T E I N. Naar de tweede Fran/the Uitgave ,
door , onkhesr w. Baron v. G. 's Hertogenbosch, bij
D. Noman en Zoon. 111 Deden. In gr. 8vo. Te zamen 1222 LI. f E-8-:

O
nze bcoordceling van dit werk is door den telkens
meer en meer waslenden vloed van gefchriften , vooral vertalingen, eenigermate vertraagd geworden. Wij behoefden
ook eigenlijk liet werk niet te doen kennen. Immers wie,
die de hedendáagfche Letterkunde bemint, eli een weinig
03
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op de hoogte adat , waarop zij zich tegenwoordig bevindt, heeft het niet. in 't oorfpronkelijke gelezen .. .
verslonden? Wij zullen dus omtrent de Schrijfttcr en haren arbeid flechts kort zijn, (onzen lof behoeft zij niet;
want wie laakt haar?) maar ons een weinig langer bij de
vertaling ophouden.
Het is bekend, dat de despotiek[lc Regering, die fe
verbasterde Rome in Europa gezien was , het-derth
werk van Mevrouw V A N S T A E L, waarin hoegenaamd
niets Over N A P 0 L E 0 N gezegd was , deed vernietigen,
en de Schrijftier uit Frankrijk bannen , waari'chijnlijk wegens dat flilzwijgen. In de Voorrede tot het eerfte Deel
wordt deze gruwel der ongeregtigheid — flechts een klein
Ilaaltje van het toen in Frankrijk heerfchende'• Schrikbewind — omílandig blootgelegd. Niettegenflaande de genomene voorzorgen, om niet één enkel Exemplaar van
dit gevaarlijke werk over te laten , redde de Schrijftier
er gelukkig een, en deed hetzelve (zoo 't fchijnt in het
najaar van 18ig) in Duitschland drukken; herftellende
tevens alle de doorhalingen , die eene achterdochtige Cenƒuur (eer nog de vernietiging 'geboden was) daarin gemaakt had.
Het tafereel van .Duitschland, hetwelk de Schrijfher
ophangt, betreft niet den phyEieken of ligchamelijken ,
maar den verllandelijken , st het ifchen en zedelijken toeftand des Volks , vooral in liet Noordelijk Duitschland. Het
is in vier groote afdeelingen ge{plitst , waarvan de eerie
het Land en de Zeden der Inwoners, hunne Taal en wijze
-vatn Opvoeding , de tweede de Letterkunde en Kunflen ,
de derde de d/'ijsbcgeerte en Zedekunde , de vierde , eindelijk, den Godsdienst en de Geestdrift (in het fielfel van
Mevrouw v A N S T A E'L naauw aan elkander verknoéht)
bevat. Het tweede gedeelte is hiervan wel lier grooxítc,
en beflaat in de vertaling bijna de helft van het eer(Ie, en
het geheele tweede Deel. Met eene liefde, die niet alleen de doode letter , maar ook de omgang •met do Schrijvers zelve , vooral den geestrijken A U G U S T WI L I-I E L 14
S C II L E G E L , haar , inboezemen , fchrijft en kenfchetst
,
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zij de voornaamste dier meesterflukken , welke, nu federt
drie vierden eenel: Eeuw , liet voorheen geleerde, maar
flaafsch aan vreemden geest geklonkene , Duitsch/and tot
den rang van een der eerde Volken in E . rprz , wat genie
en vernuft betreffen , hebben verheven. Wij leeren hier ach.
terVolgeinS wIELAND, KLOPSTOCK, LESSING s
WINKELMANN, GÖTHE, SCHILLER, de beide
laatden ook voornamelijk als Tretufpcldichters , kennen ,
benevens w E R N E R, dien zonderlingen dweeper , (of
verdient hij een' nog ergeren naam ?) welke , na L uT H E R in een Tooneelíiuk niet geestdrift verheerlijkt te
hebben , niet alleen Roomsch , maar zelfs Priester geworden
is, en thans zijn eigen Treurfpel, gelijk dcszelfs Held, ver
verdoemt. Na nog iets over de D;,zitfchc Romans-vloektn
gezegd te hebben, fpreekt de Schrijfdervande GfchicclfchrijyerS, Van MULLER, IIERDER,A.W. enF.SC11LEG E L, en vindt langs dezen weg den natuurlijken overgang tot
de 1Y!cbegeertc,waar men KANT,FIcI1TE ' Sc IIELY. I N C en j A c o z 1 leert kennen. Zekerlijk. zal men van
eene Vrouw, van eene Franfche Vrouw , niet vergen,
dat zij zoo diep , als b. v. onze B o it c E R , in de fchuilhoeken dier duistere Fueliels indringt ; zij is met een vrij goed,
naaar eenigzins luchtig , overzigt tevreden ; maar , hoewel
hare zucht , om bij hare Landgenootcn bane kwade indrukken nopens Duitschlcind achter te laten , onze Schrijf
lof, zoowel aan F I C H TE als S C 11 EL--flerhogn
L I N G , doet geven , verzet zich nogtans zoowel haar
hart , als haar godsdien{Iig gevoel , tegen die heillooze
verzwelging in liet 1bfólute , dat is , met andere voorden, vernietiging of ontbinding van ons wezen , welke ook
n o R G E R , in de boven allen lof verhevene Voorrede
van zijn Ill±±sticismus , zoo uitmuntend heeft ten toon gefteld. In liet laatfle hoofdhuk toont Mevrouw v A N
S T A E L zich als Vriendin van den Godsdienst, als Christin , en als Protestantfche Christin ; zij befchrijft niet aan
waarheid den Godsdienst der Illoravvifche Broe--doenlijk
deren; haar geliefkoosd denkbeeld, dat de Godsdienst
min liet werk dos v eríiands , dan dat der geestdrift is ,
04
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komt overal uit ; en met deze aandoening der ziel, haren invloed op verlichting en geluk, eindigt het werk.
De ftiji van Mevrouw v A N S T A E L is bekend. - Levendigheid, vooral kracht en nadruk , wel door zekere
bovennatuurkundige tint , maar ook door de fijn[le menschen wereldkennis gewijzigd , en door hartelijke liefde tot
het goede, fchoone en Goddelijke verhoogd en opgeluisterd , -- dit kenschetst haren fchrijfirant , en maakt de
vertaling harer werken niet gemakkelijk; althans er wordt
dan wel eens hier en daar , ter opheldering , een woordje
aan den Lezer vereischt. Jonkheer W. , Baron y.. G.... ,
fehijnt dit alzoo niet begrepen te hebben. Hij vertaalt
letterlijk, en doet niets dais vertalen. Wanneer men een
werk als dat van Mevrouw V A N s T A E L, over een onderwerp als D-ritschland , bij de hand neemt , dient men
toch wel met de kennis van laatstgcmelde behoorlijk te
zijn uitgerust ;, maar hiervan hebben wij in de vertaling
geene fporen gevonden. Wie den ook bij ons genoeg bekendenjLAN PAUL J. PAUJ.US RICIiTEP.kandoopen , wie s C II I L L E R'S T''allcntcin zoo weinig fchijnt
te kennen , dat hij hem , volgens de Schriffler , (die
zulks uit inschikkelijkheid voor haren Vriend a r N •l.
C 0 N S T A N T deed) gedurig TÍ alflein noemt, vèrl:laart
zich bijna onbevoegd tot het overbrengen van een werk
over Duitschland. Mevrouw v A N S T A E L moest, vol
haar plan , vele Rukken uit . Dui!fche Dichters en-gens
Prozafchrijvers , vooral uit de eeralen, vertalen. Natuurlijk heeft zij dit , naar de wijze van haren landaard en den
geest harer taal , vrij gedaan. Indien mèn nu een werk
als dat over Duitschland op zich neemt, geeft men den
Lezer dan . een denkbeeld van de fchoonheid dier (lukken, ('t welk toch de bedoeling is) wanneer men hem
eene vertaling van eene proza - vertaling levert ? Wij geboven dit niet. Iets anders is het wel , (en dit was
geenen Vertaler te velgen) de daarin voorkomende dicht(lukken in dezelfde voetmaat , waarin zij gedicht zijn ,
over te brengen, (b. v. geene Hexah2eters of ottave
rime ití fllexendrijnen.) Maar zoo verre, tot dit Ideaal
der
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der kunst, eirekken zich onze vorderingen niet uit. De Ver
ons proza; 't is wel : maar het moet, geen ver--talerv
ren Dichter
franscht, het moet proza zijn, naar den Duit/dien
gevormd. Wij hebben integendeel , bij de vergelijking der
plaatfen uit Mevrouw v A N S T A EL niet deze overzetting en
met de oorfpronkelijke Dichters, bevonden, dat de laathen
niet eens waren geraadpleegd. De Vertaler kan zich daaromtrent niet verontfchuldigen met te zeggen , dat het te veel
moeite en kosten zou vereischt hebben, om zich alle die
Dichters eigen te maken , • en dezelve bij dezen arbeid te ver
Behalve dat .het zich meestal tot IC L OP S T 0 C x,-gelijkn.
en de voornaamfie flukken van s C HI L L E R en G Ö T lI E, ZOU
bepaald hebben, die overal verkrijgbaar zijn, zoo beflaat er
eene uitgave in klein formaat (die de Rec , bezit) met 'de
Hoogdzzitfche vertaalde flukken onder den tekst. Wij zullen
eenige plaatfen, volgens de gedrukte holland/cue vertaling
en volgens eene andere, naar de originelen vervaardigd ,mnede,
deden. In de heerlijke plaats uit Maria Stuart van S C us
LE R, waarin die 'ongelukkige Koningin zich , na eene negen
gevangenis , kinderlijf; over het genot der vrije lucht-tienjarg
verheugt, maar tevens naar meerdere vrijheid hijgt, ziet zij
de wolken, die naar Frankrijk drijven , en geeft aan dezelve
hare wenfchen en begeerten mede. „ Ach !" roept zij uit,
„ ik heb geene andere boden ! Vrij in de luchten is uwe
„ baan : gij zijt geene onderdanen dezer Koningin." Onze
vertaling heeft naar het F,wnsch: „ Gaat, gij mijue eenigíle
„ boden ; de vrije lucht is uw eigendom : gij zijt niet aan
E L 1 Z A B E T 11 onderworpen." — `Vaar T A LB O T, met de
kracht der deugd en menfchelijkheid , bij E LIZ A B E T x aandringt, crnflig op het behoud van ai A R I A bedacht te zijn ,
drukt hij zich dus uit : „ Zeg niet , dat gij der noodzakelijk„ heid en den aandrang van uw Volk moet gehoorzamen.
„ Zoodra gij wilt , in ieder oogenblik , kunt gij de vrijheid
„ van uw' wil doen blijken. Beproef liet Hechts: verklaar ,
„ dat gij het plengen van het bloed uwer Zuster verfoeit,
„ en wilt, dat haar leven gered worde : toon aan hen, die u
„ anders raden, de waarheid uwer Koninklijke :;ramfchap.
„ Ras zult gij zien, dat die noodzakelijkheid verdwijnt, en
„ regt tot onregt wordt." Volgens de 'vertaling naar het
.Fransch : „ Men zegt u fleeds , dat het Volk haren dood
,, eischt; men meent u door dit geveinsd geweld te behagen;
„ men denkt , dat men u uwe wenfcheit doet vervullen; maar
*zegt,
0 5,,
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zegt, dat gij haar fparen wilt, en oogenblikkelijk zult gij
de gewaande noodzakelijkheid van haren dood zien ver=
„ dwijnen : hetgeen men regtvaardig voedt , zal als onregt„ vaardig beCchouwd worden , en zij , die haar befchuldigen,
zullen haar luide verdedigen." Schijnt het niet , of men
kier twee geheel vcrfchillende hukken leest? In de laat(le
vertaling is veel weggelaten en veel geparap,tu•afeerd. —
liet begin van die goddelijke alleenfpraak in de Maagd
wan Orleans deelt in hetzelfde lox.. Zij verliest wel oneindig
bij elke proza - vertaling; maar des ° te minder moet men haar
uit de tweede hand in proza vertolken. Zie hier dit begin naar
°t Hoogduitsch : „ Vaartwel, gij bergen , gij geliefde dreven
, vertrouwelijke 11111e dalen, vaartwel ! J 0 H A N N A zal bij
u niet meer vertoeven. J OH A N N A zegt u een eeuwig
,, vaarwel ! Gij weiden , die ik befproeide , gij boomen,
, die ik plantte , groent en tiert verder welgig ! Gij Echo,
, lieve fle;n dezer vallei, die mij vaak antwoord gaaft op
„ mijne liederen , j o fI A N N A gaat , en nimmer keert zij we, der. Gij plaatfen van alle mijne Rille genoegens, voor al,c tijd laat ik u achter! Doolt nu in het wild, gij lammeren
„ op de heiden; gij zijt thans eene herderlooze fchaar. Want
eene andere kudde heb ik te weiden , ginds op het bloedi,, ge veld des gevaars. Dus is de roeping van den Geest tot
mij gekomen; geen ijdel , aardsch verlangen drijft mij aan."
„ Vaarwel , gij plaatfen, die mij zoo
1' aar het Fransch
dierbaar waart; gij 11111e en getrouwe dalen, vaarwel! j o„ II A N N A zal uwe bekoorlijke dreven niet meer doorloo,, pen. Gij bloemen, die ik geplant heb, tiert welig verre
van mij. Ik verlaat u, fotnbere grotten , verkoelende brony , nen. Gij echo, gij zuivere item van het dal , die inij n
,, lied beantwoordt , nimmer zullen deze oorden mij wederzien. Gij verblijfplaatfen van mijne onfchuldige vreugde,
„ ik verlaat u voor altijd: dat mijne lammeren in deze hei
worden, eene andere kudde roept mij , de-„denvrftoi
,, Heilige Geest roept mij in de a bloediger loopbaan der ge„ varen. Ilet is geene ijdele of aardfche begeerte , welke
;, mij aanlokt." En op dezelfde wijze is alles vertaald , naar
mate Mevrouw VA N S T A EI, den oorfpronkelijken tekst meer
of min is getrouw gebleven. Ook veroorlooft zich de Ver
enkele teregtwijzing, geenen enkelen wenk tot-talergn
fladenkcn, ook dáár, waar de Schrijffter blijkbaar gewaagde
beoordeelingen velt. Als zoodanig toch komt ons de. beoordce:
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eeltig der vroegere D;:it/'-Lie .Dichters voor, (bi. 215 van
ht The Deel.) „ De werken van li A C E D 0 K N , G E L^, 1. G r. T , w E I S S E , eI17. waren niet meel' dan een Vea zrotli d
., Franseft (appej°1t1), zonder eO:1l?CTfJ1'o77n'CZlji'^ieid, of
„ iets hetgeen het natuurlijk vernuft der Natie eigen was.""
Dit is napraten van eenigc overfpannen geesten uit de fchool
van s C II LE c L L. Gave de hemel , dat de geestdrijvers uit
deze fCh001, CCII TIE CE, N•0vALIs' enz.,zich zuV, door
echt vernuft, ware bevalligheid, en bovenal door gezond
vctfland en zedelijkheid , hadden laten geleiden , als de brave
r E L LOR T , die nog, ten fp j t van vele pJeudu - vernuften,
die altijd in de wolken zweven , of hun heil in de domflc ie
zoel en , de Lieveïingsclichcer der Natie , althans-gend
van den defyigen, niet oververlichten burgerllcnel, is , gelijk
teeleer (ach weleer!) onze C A T S! Ook in 11 A G 1. D 0 r N en
w Ei s s E is zeer veel goeds ; en liet verfchilt veel , slat dozelve altijd den F)•anfc;feta finaah zouden hebben gehuldigd.
Ilet f'chijnt , dat Mevrouw v :t N ST A E 1, ook een G A IC v F
en andere wijsgeerige Prozafchrijvers, hoewel in beleefde
uitdruk',tinge l , , IIIde D. bl. 262) volflagen gebrek aan wereldkennis wil toefcllrijven. Ook dit oordeel heeft de Schrijfer zekerlijlt aan haren omgang niet de hoofden der nicuwtc fcliool te danken: terwijl het te tivenfchen ware, dat de
latere Duit/,he Wijsgecren zich liever war nicer bij de kennis van liet wezenlijke leven, de inaacfehappelijke pligten,
en de lesfee der ondervind;ng gehouden, en daardoor tevens
hunnen flijl duidelijk en leesbaar gemaakt hadden, dan hi'une
verhevene InCbtlasteelen te bouwen, en daardoor ook in de
taal tot onverflaanbaarheid en barbaarschheid te vervallen. Dit
was ook Let oordeel van den ;roo;en s o II c E R.
Deze kleine vlekken ontfcren notaris liet voortreffelijke
werk der geestrijke Vrouw niet grootelijks , die niet K A REL
D E V 1 L L 15 r, s den zeldzamen roem deelt, van zich boven
den nevel der voorcordeelen, die voor hare Landgenooten de
Ïluitfc,'zc Letterkunde bedekt hield , tot op een ilanclpunt te
hebben verheven , vanwaar zij dit groote veld met heldere
blikken kon overigen , ei in de mcest;;elezene taal aan geheet
Fnrapa bekend maken,
,
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Nederlandfche Redekunst, of Grondbeginfelen van Stijl cn
TJ/cllprekendheid voor Nederlanders. Door AAir. a. H. L UL 0 F S , Hoogleeraar aan de Hoogefchool te Groningen , en
Lid van ve; fchillende geleerde Genootfc.!iappcn. (Tot eene
Handleiding bij deszelfs 1'oorlczingen.) Te Groningen , bij
3. Oomkens. i8zo. In gr. 8vo. VIII en 159 BI. f i -8-:

D

e IIoogleeraar L U L 0 F S vermeldt , in zijn Voorberigt,
waartoe hij dit I-landboek opflelde, en waarom hij hetzelve
uitgaf. Ten dieníte , namelijk , van een tweede Collegie , dat
hij , over de Welfprekendheid, in haren geheelen omvang,
houdt, of waarin hij de wetenfchappelijke voorfchriften der
Redekunst ontvouwt , en om het zoogenoemde dicteren grootflendeels uit te winnen, (lelde hij dit werkje op, en geeft
het uit, dewij 1 het , ook buiten de Hoogefchool van Groningen, eenige nuttigheid hebben kan, en omdat een zoodanig
Handbock , voor Nederlanders ingerigt , tot nog toe ontbrak.
Recenfent verheugt zich over dit befluit, en, even afkeerig
van het gemakkelijke werk der bedilzucht, als van de ondankbaarheid, die de vlijt en den arbeid des Schrijvers over
het hoofd ziet , heeft hij d:t werkje ter hand genomen , óm
liet den Lezeren van dit Maandwerk, zoo velen zij beoefenaars of liefhebbers der Nederlandfche Letterkunde en Welfprekendheid zijn , spoedig aan te prijzen, wel van des Schrijvers talenten verwachtende, dat hij dit te regt zoude mogen
doen. In deze verwachting is hij, tot zijne blijdfchap, niet
te leur getleld , en, ware hij dit , hij zoude zich , 'door hetgene L U L or s , zeer verheven inderdaad , zegt van die opperbeste fe/zippers , die aan land zitten , en niet eens een modde1 fcbuitje over cene floot van tien voeten breedte fluren kun tien , niet laten aff Brikken , om zijne aanmerkingen te maken.
Naar ons gevoel past zulk eerie taal , als L u L 0 F s op het

einde van zijn Voorberigt bezigt, den beoefenaar van de
fraaije letteren al heel (echt , en brengt elk , die alleen de
waarheid in liet rijk der wetenfchappen laat gelden , al ligt
in het vermoeden , dat de Schrijver bang is , dat men hem
niet genoeg zal houden voor een' zoo bekwamen en verdienftelijken man, als hij in zijne eigene oogen is. En nederigheid
geeft toch aan de hoogfte verdienften den waardigen glans.
Laat het werk zelve den Meesterprijzen! Meeris niet noodig.
On-
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Onzes oordeels doet dit het onderhavige. De Recenfent,
wien liet niet in gedachten komt , eenti midere manier van
behandeling voor te fchrijven, zoodra -hij de gevolgde, die
hij vindt , mag goedkeuren, of aanmerkingen te ontleenen uit
hetgene hij zocht , maar niet vond, bijaldien zulks geen gebrek blijkt te zijn , acht te kunnen volfuaan met dit werk
bekend te maken, en eenen dienst te bewijzen aan allen ,
voor wcik'2n hetzelve of cone bei:ocfie is , of tot hunne ge
behoort , wamteer hij hun Gene korte fchets-liefkosdtu
van hetzelve mededeelt.
De eon /c flfdeelirb behelst vi,f Hoofdtukken , waarvan het
eer jie algemeene bepalingen bevat, ten aanzien der laatste van
die drie wetenfchappen , welke de voorfehriften voor eene
vcrllaaub'are rede behelzen, of de Redekunst, die men in een'
engen, roeimeren , en allerruimflen zin kan opvatten , , en ten
aanzien der Welfprekendheid, (die van de eerfle de praktijk
is) welke insgelijks driederlei beteekenis heeft. Dit geeft
aanleiding om van den fïijl te gewagen, tot welken zuiverheid, duidelijkheid en fraaiheid vereischt worden, welke drie
eigenfehappen afzonderlijk worden overwogen , waarna het

werk der Redekunst, het

nut

van derzelver beoefening, van

oudsher erkend, aangewezen, en een tweede Hoofdjluk beileed wordt tot befchouwing van een/ge eigenfc,ir Apen der
gedachten, of hetgeen ia eenen zekeren zin de fop in werkent
vara Welfprekendieid en Dichtkunst uitmaakt. desthetisch is,
om reden, deze befchouwing. De eigenfchappen der gedachten, of waardoor de geheele fïof behagen moet, zijn waarheid (de Logifche, Historifche en Aesthetifche wordt onderfcheiden) en innerlijke] zamenhang, bij mangel aan hetwelk
valse i verni ft, ontftaat , met betrekking tot het fc'roone en
verhevene, welke twee andere eigenfchappen afzonderkjk weder overwogen, en, gelijk doorgaans alles , met korte voor.
beelden, en in kleine aanteekeningen, belangrijk opgehelderd
worden ; voorts ook liet krachtige en foute , waarmede le.
vendigheid in verband laat ; verder het Aiefche ; vervolgens
het zoogenaamde naïeve (waarvoor L U L OF S het woord
fchalksonnoozele fineedr, dat ons dan maar volílrekt niet wil
bevallen , omdat ? nu ja ! de gust/bus etc.) ; daarna het na•
tutrrlijke; het roerende, zoo zacht als fleck, dat is liet aan doenlijke en pathetieke; de geestigheid, of het vernuft, dat
zeer dikwijls lachwekkend, edel of laag komiek is; waarmecie, eindelijk, in verband staat liet ltriruige. Dit Hoofdifuk
wordt
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wordt met Benige aanmerkingen befloten; als: waarom fonttmige andere eigenfchapp ^n hier alleen maar genoemd worden,
en niet genreden in hergene tot den Jinaak behoort ; over tie
gepastheid der Poorten van de eigenfchappen aan cle onder
derde Hoofd/laak handelt over de woor--werpn,z.Ht
den. Het fpij t ons , dat het voornaamfte , hiertoe betrekke.
lijk, als in andere Voorlezingen door den Hoogleeraar behandeld , daarom hier gemist wordt , of althans fiechts , bij korte aanflipping, herinnerd; en wij zijn overtuigd, dat zijne
Lezers , veel liever dan die opgave , bl. 33-36, van hetgerte hier met flilzwijgen wordt voorbijgegaan eenige bladzijden meer zouden lezen , op welke het hun wat meer ontwikkeld werd, wat toch in verband flaat niet hetgene hun nu
vervolgens over de woorden gezegd wordt, en daarover niet
weinig lichts zonde verfpreiden. Voor de Heeren Studenten ,
die des Hoogleeraars onderwijs genieten, is -- en dit is' de
voorname aanmerking, die wij op dit Handboek maken —
hier te veel , maar voor hen, die dat 'onderwijs niet hebben ,
Is nu te weinig gegeven. Iiij handelt nu alleen over de ver
woorden , om juist , levendig en fchilderaclftig-éischtend
de denkbeelden uit te drukken; over de Epitheta; den Nrzsnerzrs , of de welluidendrieid , enz. Vrij uitvoerig, maar -niet doorgaans even duidelijk. -- Hett vierde Hoofdfluk behandelt de fpraakfrguren, of de figuurlijke taal, waarvan de
Tropen de eerste , en de Schemata de tweede hoofdafdeeling
uitmaken, die zich fplitst in klasfen der figuren van woorden en van gedachten. Over den aard, de twee voorname
Bronnen van het Tropifche, en derzelver ficraad voor den
flijl , gefproken hebbende , behandelt hij de Metaphora , en
de Illegorie, die eene voortzetting derzelve is. Hetgene hij
van de matigheid, waarmede deze gebezigd behooren te
,

worden,

en van nog

zeven andere

vereischten derzelve zegt,

s zeer naauwkeurig, maar te kort. Hierop volgt de Meto^rymia, dan de Synecdoche, en, eindelijk, de Iron/a. Wij
herhalen het, dat ons L U L 0 F S al te beknopt is. Nog eenige wijzigingen der Tropen genoemd hebbende, zegt hij Hechts
een woord over de Hyperbole , den Erzphernismus , de Litotes ,
de Katachrefis. Waarom ook niet over de Enrphafs enz.? De
figuren van woorden befchouwt hij, de Repetitie, de Converfzo , de Complexio , den Reditzïs , de Gradatio alien even aan
anderen ftilzwijgend voorbijgaande.-ilpend,vrfch
DQ gedachte -figuren in drie klasfeit onderfebeiden zijnde,
woi-
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worden eerst overwogen , die, over het algemeen, den t};j1
de meeste duidelijkheid en juistheid bijzetten, als de Pr,eierrisfo , de Concesfio , de Corrcctio , de C'omrnunicatio , en de
Occupatio ; ten tweede , die tot fieraad en bevalligheid dienen, als de vergelijkingen, zoo op.íclderende als verfraaijea.
de,, waaromtrent twee regels in liet gemeen , en vijf ten opzigte des tweeden, dat de voorwerpen welgekozen zijn moeten , worden gegeven , de ,1;itithefe, en de verfchillende
foorten van levendige befchrijvingen; ten derde , die liet uit
zijn van opgewekte verbeelding en levendige hart,--vloeif
togten , en, daardoor, liet meest gefchikt om de ziel te roeren, die vooral aangetroffen worden in den veriievenen fchrijftrant, gelijk de perfocnr"rrbeclding , in derzelver drie trappen
van ftcrkte , de iIpojrvp'.ie , de Exclamatie , de Interrogatie ,
de Ipofropefrs. Omtrent deze en andere , uit ecne al te groote bezorgdheid tegen langwijligheid overgeflagene , gedac,4tefrguren wordt , ten Plotte, de noodige vermaning tot derzelver
waardering en gebruik gedaan. — liet viifde Ilorflfluk betreft
de zoogenaamde karakters ran den fiil, die in drie hoofd
verdeeld wordt : de eenvoudige , dat is , die duidelijk ,-forten
onopgefmukt en afgepast is ; de middelfoort , die cenige hoedaniiheden ontleent van den eenvoudigen flij 1, en eenige vs
tien verhevenen , die zich door kracht , nadruk , floutheid en
verheffing kenmerkt. Als onderafdeelingen van deze drie
worden eenige karakters van den ftijl genoemd, en hetgene
omtrent denzelven in acht moet genomen worden, en de ge,
breken, die den ffijl ontfieren , opgegeven.
Met het zesde Hoofdfluk begint de t-s'eede llfdecling, diede
regelen behelst, bij het opffellen der bijzondere Poorten van
,fie/i•,'iriften in Proza in acht te nemen. Eerst wordt de kunst
des )ledenaars, of de welfprekendheid in derzelver engere hetcekenrs, befchouwd. De aard derzelve, en waarin zij vaa
de Poëzij verfchille , (hier is L Ti L OF S uitvoeriger dan ge-.
woonlijk) aangewezen zijnde, wordt de Rederoering, als die
fuort van opftellen, waarin de welfprekendheid vooral te pna
Itomt., overwogen, liet zij dezelve tot Kanfel , Balie of
Raadsvergadering behoore, derzelver hoofdvereischten zijg,
vinding , rangfchikking, gedachten - uitdrukking , en de rritfprae k. Van de eerfte fchetst de Schrijver hetgene, naar het
denkbeeld der Ouden, tot de vinding behoorde, en ontvouw}
eenigzins de zoogenaamde Topica, gewijzigd naar de drie
)oofdfoorten, to welke de Ouden alle opftcllen van welfprekend.
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kendheid bragten. Wij moeten ons bekorten ; anders trokken
wij hier vooral gaarne iets uit. De rangfchikkinm betreft
i °. De inleiding, omtrent welke Zevers gewigtige voorfchriften gegeven, en tot welke ook gebragt wordt de opgave der
11ofe en de verdeeling der /lirkhen an de Redevoering (want
L U 1. 0 F S is , te refit , tegen het verbergen van het plan) ; hieromtrent deelt hij vij{'regelen mede. 20. Het verhaal, welk
deel en niet opzigt tot de Balie- en met opzigt tot de Kanfel- Orel/p: eken lrzcid onderfcheiden befchouwd wordt. 3°. Het
hetcoy , (lat in liet voordragen der bewijzen en in de wederlegging befteat. Stuf en vorm komen hier in aanmerking. Er
worden zes voorfchriften gegeven omtrent de orde zijner redenecrgrouden , en hierop de redekaveling , die den vorm des
betoogs uitmaakt , befchouwd, als de eigenlijke ljggn,nentatio en de uitbreiding, en opgenoemd al die wijzen van redenering , die in de ecrftc te trade komen; terwijl de 4nzplificrtio , of uitbreiding , gelijk gefteld wordt aan het derde
hoofdpunt der Redevoering. Veel hiervan toepasfelijk zijnde
op de :vederleggio , in het betoogende gedeelte , wordt , na
eerie korte aanmerking hierover, 4o. het Jlot, of de toepas-

ling , behandeld. Beide oogmerken der Peroratie opgegeven
hebbende , brengt liet lantfte LU L OF S tot het hartstogtelijke , als hier vooral behoorende , en deelt , ten aanzien van
het - c't)ruik daarvan in de xwcl/prekendheid, de voornaamfte
reden mede. Over de gedachten - uitdrukking zegt de Schrij„

v er 1lechts één woord , als zijnde alles hierover in het vroe: er gezegde opyefloten; hij kont dus tot de mondelijke voorde jlc;:zleidisr; en gebaarmaking, gevende , met FR A Nde vier betrekkingen der eerfie aan, en even zoo vele
t
u
s,
c
?'-^, f?eereisclzten derzelvc bepalende, en befchouwende de an
dere in hare betrekking tot het lijc'zatam, en de bewegingen
van enkele deden deszeli'en , vooral der armen en harder.
Ecnc opgave van vier liorfd ereisc'ztcu der geheele gebaarmakiing , en de toepasfing des regels van Q U t N CT 1 t. IA n' U s,
hier meestal geraadpleegd : „ zie , eat , vóor unie , en in wier
tege,zwoordig/eid gij fpr•eckt," befiuit dit Hoofdftuk. — Het
Nekende behandelt de ve; fc,'zillende foorten derwelfpz•ekendligid,
in der laatstgenoemde engeren zin : eerst de kzarrf el - welfpre-

kendheid. Uit de floièn , over welke , het doel, met hetwelk , en de per Ponen voor welke dezelve bezig is , wordt
,

aanleiding genomen, om over de eerr'ieid des onderwerps,
den flijl der predikatii;n , en het preken op Bene fchets , te
ge-
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gewagen; waarbij het den Recenfent zeer bevreemdde, niet
eenmaal naar EWALD en CLARISSE, oÍsCHRA:vT, ge
wezen te zien , en zeer verblijdde , dat L u L o F S o'k het
lezen der preken op den kanfel afkeurt. Na iets gezegd te
hebben van dc gebaarnzaking op denzelven , wordt de balie-^c elfprekendheid befchouwd. Uit de onderwerpen , die, en de
lieden, voor welke zij dezelve behandelt, wordt eet sd. FHs
afgeleid, dat niet vuur en warmte , maar zwier en vei ihcfl'u;g
den pleitbezorgers zoo onvoegzaam , als een duidelijke, heknopte en nadrukkelijke fljl hun noodzakelijk ij : voorts
aangetoond , wat in de onderfcheidene deden eener regtcrliike
redevoering in acht te nemen , en wat van de gehecle balie
grondlag zij; terwijl ecuig ouderrigt om--welfprkndhi
trent dezelve in lijfflraffelijke zaken , en omtrent den flijl van
andere flukken , behalve regterlijke redevoeringen , (lit gedeelte beluit. Ten derde komt de /Iaatkznidige w{ welfprekendeid
in aanmerking, welker hoofddoel , ol•erreden zijnde, kracht
en klem ter overtuiging vooral vordert , en her trefben der
verbeelding en des harten. Tot het eeríte behoort duideli Ice, beknopte, bondige en geleidelijke voordragt; tot het
andere , vooral eigene overtuigdheid, en menig een maatregel
van voorzigtigheid. Van fcherts en boert is ooh partij te
trekken. De flijl zij krachtig, mannelijk, natuurlijk. De
staatsman legge zich vooral toe, om voor de vuist te kunnen
(preken , en op een' gepasten toon. Er wordt , ten vierde,
gefproken over de onbepaalde Poort ,'an 1twel)rekend;zeid,
waartoe behooren lofredenen , lijkredenen , Bkadenrifc/re en
letterkundige redevoeringen enz. , over elk van welke een gepast woord gezegd wordt. — 1-let acht/le IIuofi/lark behelst
-

-

'j'oorfchriften voor eenige andere foo•ten van Proza - fciu•if`en,
benevens iets over de wijze , om zich in d'n /%ijl en de wel
te oefenen. Gefchiedkundige fèlzriften, Didakti--fprekndhi
Jiie opflellen, Dialogifche fclzr•iften, briesen enz, zijn het,
waartoe de eerstgenoemde betrekking hebben. Als hulpmiddelen tot bevordering van een' goeden Nederlandfchen f't jl worden aangeraden : het lezen van goede Dichters ; liet maken
van uittrekfels ; van vertalingen ; het overbrengen van de eene
of andere frsaije plaats eens Nederlandfchen Schrijvers in andete woorden , en eigen opflel. Eindelijk wordt de nondzakelijkheid van Bene edele inborst en van vele kundigheden in
een' Redenaar herinnerd.
Den Ileere s, u L 0 F s zij , voor dit werk , onze dank be-
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tuigd en veel voorfpoed gewenscht, opdat hij , wien onze
Letterkunde niet weinig verpligt is , derzelver roem lange bevordere !

Gedeukfchriften van den Baron r E R c A M t, Kamerheer,
Ridde van .lWalta , Ridder van het Hill/ge Graf, enz.
Naar het Italiaanfcli Hand/eke/ft in het Nederdvitsch orergebragt. Met Portret en Fac- fi;rzile. 's Graven/zege , bij
M. de Lyon. r82o. Lu gr. 8vo. 82 Bi. f i- : -:

li et beruchte Proces van Engelands Koningin gaf aan

PE

vermaardheid , en aan dit boekje het aanzijn. Hex,
bevat — de naakte waarheid? wie zou daaraan twijfelen.!
iemand is toch zichzelf de naaste, en weet het best, wat hij
van zich en zijne gefchiedenis fchrijven kan. Naar deze Gedenlcfchrifteu , is de Komi gin de edele en beminneiijkfle
vrouw, en volkomen onfchuldig; P r R G A of i een mail van
l:oogaanzienlijke afkomst , maar wiens familie tot cent edele
armoede gedaald was. lïij nam dienst hij het Franfehe leger
van Italië , en door een eervol krijgsbedrijf kwam hij fpoedig van gemeen foldaat tot den rang van Officier. Dan , e ene
heidin en waarzegfler voorfpelde hens: hij zona zic,'i verncde.
yen om zich te verltefen ; eeue groote Lorstin het leven red
den ; zijn geluk zou ira een groet rijk tweedr•r;•t zaal/en , en
zijn naara zou de wereld vervullen. Daar had de man zin
aan; hij kou die groote beflemmning maar niet vergeten; hij
trad daarom als Courier in dienst van de Koningin van Engeland , — deed haar uitftekende dienften , — en is zoo geworden die hij is. — De Lezer voelt , hoc geloofwaardig dit alles
is, en hoe naauwkeurig de voorspelling van de tooverkol uit
Voor 't overige vinden wij in deze bladen weinig,-kwam.
dat licht geeft ; weinig bijzonders. Diaar r ER GA m r weet
wel meer, en zekerlijk van groot belang ! maar, om redenen
van kieschheid , meent hij vooralsnog eenige daadzaken eu
de namen van fommige lieden te moeten bedekken,
De Gedenkfchriften zijn van den Baron P E R G A Nt I zelven;
het voorberigt betoogt dit daarmede , dat men anders de geachte Parijfche uitgevers der Franfehe vertaling niet alleen
van openbaar bedrog , maar , wegens het fac -f/mile , van de
misdaad tiener valfche handteekcning zou moeten bcfchuldiG A A vt i

-
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gen. Op dezelfde gronden kunnen wij dan ook bewogen,
dat het afbeeldfel van den Baron fprekend gelijkt ; alzoo men
anders den drukker dezes almede zou kunnen befchuldi gen,
dat hij het geachte Hollandfche publiek een' knol voor eert'
citroen had in de hand geflopt.

Pioeve van Gewijde Poë zij, door W. M. W A R N S IN C K, B Z.

Te 4oz/ferda;n , bij J. W. I Jntema en M. Westerman. 1820;
in br. 8 ro. X9 en 94 Bi. 12-:-:

De Recenfent van het dichtftuk van Ni ER S TRA S Z , ge.
titeld De Verbs/er enz. (*), betreurde de weinige bearbei.
ding der Godsdienfiige Poëzij, en heeft, zoo hij meent, hierover ten regten tijde een gepast woord gezegd. Ilem was
het dan , in hpt bijzonder, aangenaam ,dit bundeltje te otvvangen; te -meer, daar het (maar zijne eigenliefde kan hem heb
doen miszien) hein toefchijnt, uit liet Voorberigt, tot-ben
de verfehijning dezer Poëzij eenige aanleiding te hebben gegeven.
Het Voorberigt voor deze Gewijde (onzes oordeels ware
gepaster Bijbel-) Poëzij, vooraf cgaan door eerie lieve Toewi;diug aan 's Dichters Gade, (van welke liet ons cel-er
fpijt te lezen , dat ze zalige uren , aan zijne ziide , flit in
muren) dat Voorber-igt nu handelt over cie mindere dichter
Behandeling van de Gewijde Gefchicde•iis nu , dan voor -lijke
hetwelk de Ileer w A R N SI N C K toeliemt , ma niet-hen,
toefchrijft aan het minder Godsd;enfuig gevoel der Nederlanders, maar daaraan , dat men , bij de herleving der zucht
voor de Letterkunde , der Dichtkunst vooral , zoo veel te
doen vond, dat men niet al het mogelijke op é^ns vorderen
konde. Onzes oordeels — en wij zijn het m d',i D'c 1iter
geheel eens in zijn oordeel over vroegere Gewijde Porti;
en over onze verpligting aan het , in onzen tijd , hierin reeds
verrigte, — blijft het , behoudens dat alles , nog altijd duister, waarom de Ge w ijde Poëzij, die zich verder dan tot de
Bi.ibelfche Gefchiedenis uitftrekt , niet behoorde tot de onderfcheidene vakken , in welke zoo veel verbeterd we'd , en
minder opzettelijk en algemeen werd beoefend. En d;t was
te meer te verwonderen , daar deze foort van Poëzij de beGe-

(') Zie Letteraef voor i8xo. No. X.
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oefening van het dichterlijk genie zoo volkomen waardig is ;
waarover WA R N s I N C K zich zoo zeer naar onzen zin , bi.
x , uitdrukt.
De waardige man wenschte federt 15 jaren — zoo lang is
liet geleden , dat de beoefening der Letter- en Dichtkunde zijne
uitfpanning werd, en zoo lang bijna , dat de fteller dezer beoordeeling met hein en weinigen deelde in den rouw over
eei en verdienf}elijken Christenleeraar te Amfterdam — het ge,
fprek daarover is nog niet vergeten ! , de waardige man
wenschte, dat verdienftelijke Dichters derzelver begaafdheden
mogten doen fchitteren in de bearbeiding van het veld der
Gewijde Gefchiedcnis , en begoot tot eerre proeve zelf, de,

wijl x'enft•hen niet baat, bijaldien malen tot deszelfs vervulling
viet de hand leent. hier buigt zijn Recenfent, tevens die
van NI n R S T R A S Z, niet Benige fchaanite liet hoofd , maar
verontfchuldigt zich toch , voor zichzelven , en, hoopt hij ,
ook bij den Dichter, die hem vrij moge herkennen, met
het gewone: Ut deint Tires enz. Hij verblijdt zich intus.
fchen, dat w A R N S 1 n' C K gedaan heeft , wat die koude, en
wat hij daarom niet deed, omdat hij geloofde het niet te
kunnen , en hein het vak der Gewijde Poëzij te heilig en te
heerlijk fcheen, om het door andere handen , dan gelijk die
van WA R n s I N C K, bearbeid te wenfchen. Maar daarom
kan , en durft, en wag hij toch wel aanmerkingen maken ,
en , zich zijner befcheidenheid bewust, acht hij zich daartoe
zelfs verpligt , door hetgene de bij hem hooggefchatte man ,
zoo nederig, over zijne proeve, bi. XI , XII , zegt.
1VIen vindt hier een twaalftal Dichtlaai jes, niet de volgen
haar ; I Boek v. n 11'Iozes , lloofdituk XXI.-deopfchritn:
Abraham; i 3. XXIL. Jozef; If. XLIV en XLV. Mozes; II
Boek, 11. II. De Togt door do Roode Zee; II. XIV. Si/era;
Rigteren, H. IV. Si;nfot ; H. XVI. David; I Samu^1 , H.
XXVI. Salomo; I honingen, 1I. III. Jezabel; II Koningen,
rI. IX. I'cl/izar; Daniël, II. V. Da;:: l; H. VI. liet vierde
ei, vijfde heeft reeds liet íilengelwerk van dit Tijdfchrift,
een voriger jare, verfierd.
Daar zich de Dichter tot de Bijbelfiche Gefchiedenis, bij
uitfluiting, bepaald heeft , en niet te veel heeft willen leveren voor eene proeve , kan men niet anders dan in zijne keuze welgevallen hebben , en heeft hij eene juiste evenredigheid in acht genomen, vindende men hier uit de Aartsvaderlijke c:chiedenis drie, uit cie IVlozaïfche twee, uit die dec
-
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Y.egteren twee, uit die der Koningen drie, en uit die der I3abylonifche gevangenis twee onderwerpen. Het fprcekt van
zelf, dat anderen weer anders konden gekozen hebben, cri
Recenfent zelf had liever W A K N SI N C K over Ruth, dan vart
Taël hoorco zingen; maar dat lijn zang overeenkomllig her
onderwerp is, dat hij heeft verkozen te nemen, zal niemand
ligt ontkennen. Dit regt moet hem gedaan worden , dat hij
zijner take — en die was , voorwaar, -de gemakkelijkfle niet
--- volkomen meester was. De versmaat behaagde ons zeer;
en wien, die den zangerigen trant van T o L r E N s en dcn
vloeijenden fijt van s P A N DA w bemint. zoude w A Ii Ns i N c K 's toon niet behagen ? IIieruit leide echter niemand af,
dat deze niet oorfpronkelijk zingt , naar zijnen aard. -- Niet
gaarne zouden wij zien , dat de versmaat, op welke liet ftukje, David getiteld, geteld is , in de mode kwam! dezefrc
laat zich toch niet behagelijk, zelfs niet gemakkelijk lezen,
en WA R N s 1 N C K mag wenfelhen , dat zijne verzen gelezen

worden

door

velen.

De hoofdzakelijke aanmerking, die de Recenfent heest, is,
dat liet harte des Godsvereerders dien toon te weinig vindt
aangefagen , dien liet zoo gaarne hoort, en die aan w A K Ns INC K We l is toevertrouwd. Het is te zeer dichterlijke voor=
ilellirig, en te weinig roering en verheffing des heiligflen,
dat is , des Godsdienfligen gevoels. Waarom eindigt niet,
gelijk het vierde en het laatlle Rukje, elk althans met eene
voor het hart belangrijke , hoe ook bekende herinnering? Nier
elk derzelven iS daarvoor vatbaar — reden, waarom de keuze,
hier en daar, misfchien gelukkiger had kunnen gedaan zijn —
tnaar, om één voor allen te noemen, in het flukje, ,Ibraham, dat nu eindigt met het offer des rams en den dank
des Aartsvaders en zijns zoons , had het fchoonfle gebruik
kunnen gemaakt worden van de aanteekening, dat het eeti
fpreekwoord werd: „ op den berg des Ileeren zal het voor,, worden."
In het lieve eerfte Rukje is , in den naam Berfe'bn, , de
klemtoon, verkeerd , op de eerfte fyllabe gevallen. Eene an
dere kleinigheid. Kan men van fiechts twee perfonen zeggen:
„ ze gaan te gader"? zie bl. 12. Ook gelooven wij niet,
dat er tusfchen Abraham en If''a ik zoo veel gefproken is in
het verfchrikkelijkile oogenblik, als daar en b1. 13 voor
vooral niet, dat Abraham GEZEGD heeft: ,, God-komt;en
„ kan u uit den dood wear wekken." De Dichter denke
P2hier-
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Leerrede over llbr al rtreas 0 4 É, rind . Doch , het lust ons niet ,
alle deze dichtftukjes ie doorloopen : het zij den Lezer verzekerd , dat , behalve de gemaakte hoofciaanmclking, `,eerie
andere aanmerkingen, dan die kleinigheden betregen , hein
zouden medegedeeld worden. Even m n ontvangt cle Lezer
van dit Maandwerk een nittrekfel uit dezen bundel , omdat
hem bevorens reeds twee dicht tukjes uit denzelven zijn gefchon ken , en omdat hij dit boek koopen moet, wanneer zijne erkentenis aan del Dichter gewis zal zijn opt tveit.
Is taal en fpclling zuiver , (cene enkele keer vond Recenfent 1111;, voor hen en her; voor hairy l;ei'peid) de uitgevers
hebben mede eer van de wijze, waarop dit boek te voor
treedt. Fraai is het titelvignet: de Godsvrucht , voor-fc'aijn
het eenvoudige altaar nedergeknield , en door dankbare liefde
tot den Vader der Lichten bes; ogen , noodigt er ons op de
toongin harer ciicr.
Een goed vertier bewijze liet verlangen naar een tweede
ftukje , dat zich tot do Schriften des N. V. bepalen zal. God
verleene den waardigen Schrijver gezondheid , kracht en lust ,
om aan veler aanzoek, om eerie uitgave zijner verfpreide
gedichten, bijeenveezameld , te voldoen ; welk aanzoek hier
herhaald zij door Recenfent , die bijzonder blijde is , met
zijne ec/ltgeneote, voor dit aangenaam gefchenk.

Tn/pee. Romans e;a I r' tle;:.

U:

het Hoogduitsei; 'an c .A
hele Dee6,.

R 0LIN£ P1CIIL,ER, geU. v0:1 GP,EINER.

Met Platen. Te ziinfterdnrr; , bij C. L. Schleijer. i8ac.
In g". Si's. 34} B/. f'3-Ie
-:

hielden de verhalen in liet ecrfte Deel in waarde per
fcl'illende , en , wet liet zedellike betreft, noch goed noch
kwaad ; wij dachten , deze Tulpen zouden liefhebbers vin
haar befehonwen, en nv: mauls belch vutven, en be -den,i
wonderen; en wij zeiden daarbij : 7'roficiat! Dan, bij dit
tweede Deel houden wij dit P;•nficinrt terug , ons verblijden
dat dit Deel liet laatf e is. Zedeloos zijn de verhalen we'-^lc,
»det ; maar wij hopen niet , dat deielve velen behagen. No.
I , Het Ideaal, is nog het beste ; maar liet is eerre vertel
hug, naar opgegevene woorden vervaardigd. Wij houden dit-li
voor
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voor kinderachtig fpel ; maar Lad men ons dit hier niet
vooraf verwitr•gd , zoo hal ons misfchien hier of daar iets
bevreemd , maar wij hadden dit fpel niet opgemedtt ; alzoo
dit ftukle is kuofttg , en , ja , waren de volgende daaraan ge
zonden deze romans plaitfen bij foertgei,ke onder--lijk,w
hordende gefchriften. IL ,'dc: ac'r;rcta is een bloedig, ver
verhaal. In III, Ides Koosier aardrat-liefdcaonwrhjk
p 'zr•ra , moordt en fpookt noen. IV. D, gasmora Sc 7io'el maakt
het , wat het (poken vooral betreft , no al erger; cu V. Iloris;aitw, (een Boheenlsch vertelfel) is een ellendig sprookje van
het Rood - kousje , zoo als inca zegt , foortgel^jko men waar lijk niet uit Bohemen behoeft te o.^t'bieden, naaar met weike
men uit de Bloeders en Grootmoeders en Stiefmoeders de
Gans onze kinderen genoegzaam bedienen kan.
Wij gunnen onfchuldig vermaak, en roemen den goeden
fnaaak in liet fclhrijven en befchrijven ; snaar met fpook.gefchicdenisl n blijve reen onze Schoenen van het 1;; ; en Vertaler
en Uitgever rangen veten , dot de fpeken hier to lande nu
e ne eeuw to laat konten.

De Reis .:, ar t1.t °r . Fes.e IV.' i ciging 1•ara K N 1 c c ie 's )c'is
na; I3; e:,:s:jk. Door C AR L N i c 0 LA 1. Te <I,--;1tá°;•dr,u,
hij J. F. G. Gompert. In gr. Beo. 166 Bi. f i - to -:

E inde goed a /h's goed, — dit is van toepasfng op liet Pot
van deze gefchiedeuis , want zij eindigt met twee regt goede huwelijken. Ilet boek wil koddig zijn; en het kan zijn,
dat fom:nige lezers liet regt koddig vinden. Ons is het te
onnatuurlijk, en in alles overdreven. De fchurken, want dit
zijn de opzetters en hoofden der reis inderdaad, hadden wij
gaarne wat beter naar verdienfte behandeld gezien; en hoezeer de echtgenoot van de flimme en goede Gabriële een
man van verdienfte is, en nu zijne knapheid haar te ftade
kwam , zoo hadden wij haar liever geenen Advocaat van kwade zaken gegund. Maar chaqus'suza fan gout. Mon leze en
lagche als men wil , of liever als men kan. Ons la;,chen ver
telkens q onwillekeurig , in geeuwen. Wij zonden-ander
het boekje niet vertaald hebben. In dit genre behaagt ons
niet dan hetgene uitftekend is.
P4
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MEVR. DE G t N L I s-, TAFEREELEr

De Tafereelen van den Graaf D E F 0 R B I N, of de Dood vdtl
PLINIUS DEN OUDEN en INES DE CASTRO. Gefchiedkundige Verhalen. Door Mevr. de Gravin D E G E Ny is. Uit het Fransch. Te Z. Boemel, bij J. Noman. Is
gr. 8vo. 224 Bl. f 2-4-:
Twee fchilderftukken van den Graaf r E F o It 9 I N gaven
aanleiding tot deze verhalen, van welke het eeríle Hechts
s3 , en het laatfie de overige bladzijden van dit boekdeeltje
beflaat, hetwelk ruim genoeg uiteen -, en met zoo groot eene
letter gedrukt is , dat bejaarde lieden het ook wel zonder bril
nog kunnen lezen , ten zij hun gezigt bijzonder zwak wares
De fchilderftukken moeten buiten twijfel fraai zijn, en voor
het zien derzelve zouden wij deze Tafereelen van Mevr. D i
G E N LI S, althans in deze vertaling, wel gaarne ontberen
Het onderwerp der Tafereelen is uit de Gefchiedenis ; her
laatfte is een historisch afbeeldfel van Don Pedro j dien ongelukkigen Prins , wiens toomeloos en woest karakter, het
gevolg van zijne zoo gevoelige en hartstogtelijke ziel , met
levendige kleuren geteekend wordt: met uitzondering van de
ontknooping , die hetzelve bèfluit , is dit afbeeldfel , zegt de
Schrijffter, geheel hare vinding. — Wij voor ons loopen niet
zeer hoog met deze romantifche verhalen; maar zien ook
smiet, waarom dezelve ook niet hunne lezers zouden vinden,
en, nevens zoo vele andere, dienen tot fchadeloos tijdverdrijf.
Felix, of de twaalfjarige Robinfon. Door McYrouiv MAL L k S
DE B E A U L IE U. Uit het Fransch. Met Platen. Te Imflerdarn, bij C. Schaares. i82o. In kl. 8vo. 304 Bl. f I- 16.:
Wij willen dezen Felix de eervolle plaats nevens den Re:
liinfon van C AM PE, welke de vertaler hem toekent , gcenszins betwisten, alhoewel die zijn eerstgeboorteregt, onder al
de volgende kinderen en kindskinderen van den ouden Robinfon Crufoë, waardiglijk zal weten te landhaven, en, in de fchatting vn Tederen bevoegden beoordeelaar van kinderlijke opleiding en kinderleesboekjes , den hoogít en rang tot nog toe
beeft behouden. Maar, daar -nu de naam van tot die familie
te behooren reeds bij onze kinderen eene zoo flerke aanbeveling

MEVR. M. DE BEAULIEU, FELIX.
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ling is,. en dit neefje of kleinzoontje dc eer van het gedacht
behoorlijk ophoudt, wenfchen wij onze kleinen, die ons ,
niet liet vrolijk: „ alweder een Robin/on!" het boekje uit de
hand namen, met dit hun zoo aangenaam gefct:enkje van har
geluk , en doen dit met te meer genoegen , daar nu deze-te
Zwerver eens door eene vrouwelijke en moederlijke hand is
bearbeid, en eene moederlijke toefpraak, ter bevordering van
goede, zedelijke beginfelen, aandoenlijk op het jeugdige hart
werken kan. Dat een twaalfjarig kind zich alléén op een onbewoond eiland er ettelijke jaren doorredt , - dat het toe-val, of liever de Voorzienigheid, het een. eenjarig kind toevoegt, van hetwelk het de opvoeding begint, — dat zijne
bloeder eindelijk op dit zelfde onbewoonde eiland fchipbreuk
lijdt , en nog deze oi gene bijzonderheid, moge wat onwaar
zijn; maar de aandoenlijke uitboezemingen van het-fshijnlk
hert, waartoe dit een en ander 'dan aanleiding geeft, kunnen
heilzame werking doen; gelijk geheel de geest van het boek.
-

je

— de hervorming van een ondeugend en ongehoorzaam

kind, door fchipbreuk en verwijdering van alle betrekkingen
en menfchelijke hulp, tot een werkzaam en deugdzaam
mensen — niets dan goeds beoogt, en niets dan goeds (lichten kan. Het aardige boekje treft den juisten kindertoon.

Willens bij zijne Huisdieren, of korte 1Vatuurlijke Historie
µ'erzelve voor Kinderen. Prij gevolgd naar 't Iloogduitsch.
Met gekleurde Platen. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz.
In kl. Syo, 143 131 f I - so-;
.

R

eeds op het plaatje over den titel vertoont zich Willem ,
van zijne huisdieren omringd : liet paard , de eiel , de os, of
eene koe , het fcliaap , een bok , een varken, het konijn ,
voorts hond en kat, en van liet gevogelte ganzen, kippen,
eenden , duiven , kalkoenen en paauwen , welke daar , grootendeels althans , zijn afgebeeld , maar underhand, bij de behandeling, nogmaals afzonderlijk worden ten toon geleld.
Willem bemint deze dieren, en de vader maakt hem, in gefprekken , bekend niet den aard en het nut van ieder derzelve. Het hoekje is enkel voor kinderen, die men naderhand
in de natuurlijke gefchiedenis , ook van deze dieren , wel bet^r en voledigcr ouderrigteu zal ; maar tot vermaak , en voor
nog
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nog zeer jonge kinderen, is hetzelve bruikbaar en goed. De
vertaler heeft er, evenwel fpaarzaam , en zonder dat het
boekje daarmede overladen is, hier en daar een zedelesje in-

gevoegd.

AAN DEN 6TELLER VAN DE ANTIKRITIEK , TE VINDEN IN DEI(
ItECLNSENT , oOK DER RECENSENTEN , No. II.

Groote• Man !

h

oe verheug ik mij in uwe edele en foute poging', om de
onfchuld en de waarheid voor te (laan, te llrijden voor de
vrijheid des geloofs in fpel- en taalkunde, en alle flaaffclie
vereerders van eenhoofdigheid en oppergezag met den ijzereis
fchepter van uw vernuft en geleerdheid te verpletteren ! Ja
waarlijk , leefden wij nog in de tijden, van welke gij fpreekt,
en al was het ook maar in die der beruchte Dordfche Kerk
anders de éinige , zoo het fchijnt, voor welke-vergadin,
het genie van uwen held zich niet fehazmt te bukken, deze
ware gew s — wel juist niet verbrand', neen , insar in (luk
gezamenlijke fcholen, facult eiten of-kengfhurd,o
vooriianders van eenige wetenfchap , bij welke alle hij even
zeer een ketter is. Van de fterrekunde tot de flaaticunde,
van de godgeleerdheid tot de edele fpelkunst, zouden gelijkelijk oen hein roepen , niet , als zoo vele (leden om Ifomerus , te zijner etre , maar om hem op te olieren aan hare blinde woede. Trouwens , zoodanig is het lot dier groote geesten, die van de • wereld moeten zeggen : Barbcrus his ego
ftrin , quits iron inteldigor ulói ; zoo is nog bij onzen eigen'
i^eftijd de man gevaren, wiens genie zich insgeliJks boven
alle oude wetten en beilaand gezag verhief, om de aarde,
of te herfcheppen, of onder het gewigt zijner grootheid te
vermorzelen; aanzienlijk en gering heeft tegen hem zaamgefpannen , en Prometheus aan de rots geklonken.
Ik erken , alle gelijkenisfen , dus ook deze , gaan mank.
De Corfikaanfche held was een man des gewelds, die niemand
ongemoeid liet, nooit vrede wilde, en zelfs in zijne tegenwoordige gevangenis nog niet bedacht fchijnt te zijn op eenig
leerzaam en (lichtelijk gefchrift, om het menschdom voor
eer i e , te hunnen koste , zoo duur verworvene ondervinding

eenig-
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eenigzins fchadeloos te llellen. Uw vriend , daarentegen , is
een man des vredes , zachtinoedig als een lain , en ootmoedig
boven alles, wat zich noenen laat , ja zc:o vol menfchealiefde, dat hij zelfs op zijn vermoed fteriiïed nog hekeldichten.
ter algemeene verbetering fcht ijft, of vertaalt. Dan , in weerwil van dit alles , le, g—ands esprits fe ;•encont;•ent, ook in
dit opzigt ; het is de alf•,.iecae i2'rijd tusic:hea licht en duin-•
terms, tusfchen hengel en aarde.
Ondertusfciien wil ik liet u niet geheel betwisten, dat de
fpelling toch wel de eigenlijke grond van dien woedenden
haat der Letteroefenaren; is. Neem maar alleen in aanmer^
king, dat de man, dien zij , zoo onbefchaamdelijk flaafsch,
onzen koning , onzen Spelkoning durven noemen, en, daarbij
voorzeggen, dat hij welhaast Zuid en Noord onder zijnen
fchepter zal vereenigen , tot de Disfer:ters onder de Christe.
nen, en dus van nabij tot dien fchromeli ken aanhang be.
hoort, welke zich , gelijk een gelee d man onlangs. aanmerkte, overal heeft weten in te dringen en alles te bedet`veti.
Immers , dit is genoeg oen te begrijpen, waarom deze Heexèia
zoo zeer voor zijne zielverderv:ende, ja lasterlijke leere ij.veren, welke, met zoo veel afzigtigs, uit den poel der omwenteling pgeborreld, den 1-Iollandfchen fti.il en dicl ttrtant, gelijk tot hiertoe , hoe langer zoo dieper zal doen zinken.
ja waarlijk , is de kerk, in gevaar , de teal is het niet minder , en de menigte der ch's en andere verworpene letters nmo^
gen ons nog in mond en keel,- gelijk de uitgeltootene geCstea
in het zwerk , b ven hangen, geen mensch bijkans, die dei zelve eenig ontzag betoont , of waagt ten papiere te brengen. Dan, welk regtfehapen vaderlander. zou: dit niet aan liet
hart gaan? Wie ijst niet voor de geweldige hand der fc'hoolmeesters, in hoogeren en lageren rang, die, als 't ware, de
liefelijke heuvelen en dalen onzer zange ig.^ inoederfpra:>e met
de plak effenen en plat maken ? waardoor w.j immrrs van het
liefelijk concert beroofd worden , datr o. ,s voormaals , in eerre
trekfchuit of elders , de verzameling van Amflerdamfche,
Leydfche en Utrechtfche burgers fomtijds opleverden, bij het
aanflaan elk van zijne eigenaardige toonen. Ach! waarom heeft
onze Homerus niet al deze verfchi'.lende tongvallen , zoo veel
mogeliik, in zijne onflerfeliike werken opgenomen en bewaard? Doch misfchien gebeurt dit nog wel in een vader.
landsch Ileldend:cht , of in eene Apotheofe van den vlekke
loozen man, door uzelven. Zijne worfteliug wet zoo vele
mis,.
,
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misdragten van den geest des tijds ware inderdaad ftotfe te
over voor verfcheidene zangen.

Dan genoeg! Blijf, fchrandere geest ! hechts moedig volhouden, dat een groot man altijd regt heeft , niet dwalen
kan, veelmin in Benige excesfen vervallen (zoo als de blinde
hoop, in zijne verbijstering, echter gedurig waant); maar
dat, inzonderheid , wie een vreedzaam burger poogt te zijn
in het rijk der fpelling, wie zich laaghartig onderwerpt aan
de wetten van een' man, die, zelfs uit geen Grafelijk huis
afílammende, Koningen noch Keizers onder zijne voorouderen telt, inderdaad een Plecht patriot , ja een ware ellende
-lings.
Slechts dit nog ! Iíoe wonderbaar gelukkig is die gedachte
can u, dat 's mans geftadige dood, dat is te zeggen deszelfs
aankondiging in iederen nieuwen bundel , een fpelletje zou
zijn, om vijanden en benijders met eene doode vrees te ver
Een dagelijksch genie mogt al op dergelijken inval,-maken!
ten aanzien van het oogmerk, zijn geraakt, hij zou van den
1lervenden leeuw bij Pha^drus veeleer gefproken hebben.
Maar gij kent uwe lieden, en derzelver billijken fchroom,
wel beter; daar zulk een fchrikdier ook op het ziekbed nog
het bijten niet verleert. Alleen fpijt het mij , dat het fpreek.
woord niet toeliet van een' dooden nachtegaal te fpreken , dat
toch ook een klein, onaanzienlijk diertje is , post obitum van
weinig waarde. Want, zoo gij of iemand anders , in welgemeenden ijver, ooit gewaand hebt, dat B I L DE R D Ij K als
eene mees befchouwd en voorgefteld werd , dan kwam dit
zeker, omdat gij de drie letters, daartoe mede behoorende„
niet zaagt , of niet wildet zien. Gewis , een meester is hij
en ik fluit met de fpreuk :

Non tali auxilio, nec defenforibus istis
Eget.

B OEKBESCHOU WING.
Annales Academia= Rlieno- 1`raiectina. Ann. cioijcccxvmmI

Rectore flcademict A1C rii5lco, JANO BLEULAND, Senata's GTaphiiario. Traiccti ad Rhenum , apud 0. N. van Pad
deiibnnrg et f . van Schoonlioi'en , Acad. Typobr.
MDCCCXX. Oct. alai. pp. 767. XXIV.

CIOIOCCCXIX. GERARDO MOLE,

I_ c aanleg, het doel en geheel de loop dezer Akademifche Jean boeken is uiL de vorige jaargangen genoegzaam
bekend , en de Lezer weet reeds , dat hi; zich bij ieder
nieuw boekdeel v erheugen zal , dat hij liet een en ander
van uittiekenJe waarde ontvangt, lietwellt op deze tvij/,e
bewaard wordt , daar het anders , bij zoo menig ander
klein 'efebrilt , wed t te ix edig vergeten werd. Ons
ínaand chrllt is grootendeels niet, en aiti.ans hier alleen,

voor het Latijn - lezend publiek; waarom wij incenen ,
dat cent aanwijzing van iletgene men hier bewaard vindt
voldoende zal wezen. De Oratie van Prof. MO L L , als
afgaand Rector MIagnificus, in 18zp uit cproken,munt,
onzes inziens , uit in duidelijk , zuiver Latijn zoo vel ,als
in belam; r ijkheid van zakten ; zij handelt de vi!anda , in
J1Stro7loniJe fiddle, Jingendi lemer nare , et c ril obf7 vcttione qrra,^a drlr;errt;.Mime ini/itiie>.da, en verdient wel , naar
ons gevoel , eene vertolking in onze moedertaal , daar de
fterrek: iade onder onze natie ook hare beoefenaars en lieflleuber heeft, der geleerde talen niet magtig. Het ver
lotgevallen der Utrechtfcile Hoo efchool leest-halvnde
men met vrolijk gevoel over den bloei der wetenfchappen
en de vermeerdering en verbetering van den Akademifchen
toertel. De aanfpral,en en opwekkingen aan de Akademifchc jeuigdl, Lij de uitdceling der cereprijzen,zijndoellnati-, en in den besten geest. De ronde taal van den Hoogleeraar , niet welke hij zich wegens het niet houden eener
inau uréle Oratie in der tijd verantwoordt , trok onze

1IOLK13,csen. zbat. o. 6.

Q

aan-

zG ^^ Ai. Ac ana rr^E Rztr_ o - TRAIECTZiv .
aandacht, en beviel ons zeer. Scilicet illo tempore, „i
exte1orn7Jz tristis oppresfa Jiebat patria. dlnaa iloadearaia , ar;tr` j -'is orbata honoribrts, non nifi uurbram vetcnis fplendoris referebat. Si mane timidns , tenititatis naeg
in dicendo con/dus, in brine locunn adJ'sendi , tine pcstt,'s
alicui its infest, aeficgi occafaonem pub/ice pronuntiandi
oratiorae;n , quam suf commixtatn et inquinatam ne/cull
liominis laudibits , tolerate plane non potuisfent diri t1• ranni ad%ïli7Z tl'6.
Evenzeer lezenswaardig zijn de nu volgende inaugurele
-Redevoeringen , in 1818 en 1819 gehouden , waarvan de
eerfle , door Prof. J. V 0 S MA E r, , de latere met de vroegere Gerceskunde vergelijkt, en de andere, van Prof.
T H. G. VAN L I D T H D E J E U D E, den lof van onzen
J. S WA M M ER DAM , ten aanzien zijner verdierven in
het vak der Natuurl jke Historie , waardiglijk vermeldt
dragende beide deze wèlbewerkte (lukken overvloedig blijk
dat de Utrechtfche kweekfchool aan beide deze Hoogleeraren eene uit{iekende aanwinst gedaan heeft.
De bekroonde Akademifche prijsfchriften , die hierop
volgen, beantwoorden volkomen aan de groote verwachtingen , welke men van dezelve moet opvatten, niet alleen reeds door het toewijzen van het eeregoud, maar
vooral ook van wege het medegedeelde gunflig oordeel
der onderfcheidene Faculteiten. In de wiskunde en na
hebben wij hier de welbewerkte-turlijkewsgc
verhandeling van den Candidaat in deze Faculteit en Student aan de Univerfiteit te Leiden , H. c . VAN DE R
B o 0 N M E s c H, do principii Chlorici indole, en in de
repten van J 0 A C H. S A ND R A, , uris Candid., aan de
Utrechtfche IIoogefchool , het bekroonde antwoord op de
vraag: Qua videtur ratio firisfe, quad Romani in infantia 7t risprudentie fiumplicitatem , uris Natura non
teque fes vave3 int in negotiis f ricti juris , atgrre in us,
que bonne fidei dicuntur 2 eet. In de befchouwende wijs
letteren wankelde het oordeel der "Fa--gertndfaij
culteit wel niet op de uitfpraak ten aanzien van het voor ƒlel: E, its qu in libris Ciceronis de Oratore, a Cras^0
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, 11t11072i0 , CcSfa;rc, <<'lii , de Rlogrrc7ltia disputatttrcr,
iplius efciatur Ciceronis de perfecto 0rato;ro. %ente;nia
kennende aan de verhandeling van den Heer Phil, Th. et
Litt. haam. in Acad. i i'd. Batava Studiofits , B. A. N A UT A den cereprijs buiten bedenking toe; doch huldigen
tevens , door den druk en tvelverdienden lor, den ar--de
beid van den Candidaat in dat vak, mede te Leiden ,
T. R. T 11 o r B r r K E; en deze fraaije verhandeling ver
dan ook in zoo verre onze fpijt , dat wij ditmaal-zacht
cone bekroonde verhandeling van (Ie Theol. Faculteit te
vergeefs in deze verzameling gewacht hadden.
Deze flukken doen alle aan dcrzelver vervaardigers grootelijks core, en wij zien bij zoodanige jeugdige proeven ,
dat er inderdaad gegronde verwachting is , dat het aankomend gcílaclit den Nederlandfchen naam in ieder vak vats
geleerdheid en liudic waardiglijh zal handhaven. Wij ho
pen, dat zoodanige waardige voorgangers den naijver zulten ontvlammen bij iedercn volgenden Akademiíchen wedftrijd, en willen aan de Akademiejeu d de opwekking vara
den aftredenden Rector herhalen : Nee fr'bvcresadum sae
forte vi;;ca;ri;ni.
rui viel! decedrunt, nias71or ta;neir cx
arena f ructrus eportC;at, tici;iurn exercitatiosaem, grca
ad maio.r•a pr<eparati fl//I , turn vero temporis bene acti
rccordatio;te;;:. Qum pram/ha fi imperitis non y;r nrfica
vidcantur, pe;•itisfanais trenzen quibrzsgrue optirmzisquc ho;1;iz7iilha/s 7;2axii;ze J/ cuí;ttr!r c.ti,fpcctanda,
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Over het geloof aar- rlc in tiet Nierare Testament ci
haalde ILenderen. Eene meci uitgebreide Synodale
Redevoering yva ;a desa Xolrinll kcit Confrsto; iaairaad ira
de i cuci2ark, Dr. P. L. ai U Z n L. Uit het Iiontidr;itse 'i , door W. c o E o E. Te Jlrnhenz , Li f
A. Thieme. In r. 8»o, ia LI. f i
-

:

E en klein gefchrift , maar dat men niet vlubtig íczc i
?doet , daar het gezet nadenken vereischt , en zulks over
waardig is, Moet men de tivondergefchicdenisfen al, ge--
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beurde daadzaken aannemen, en deze voor onze overtui
als, hoogst ge^vigtig aanmer--ginvahetCrsdom
ken ? of kan men dezelve zonder nadeel loochenen , voor 't
minst liet onbeflist en onverlchillig achten , of dezelve
2l dan niet zijn gebeurd ? Dit is het onderwerp dezes onderzoeks. Eerst dachten wij : de Schrijver houdt den middelweg , offchoon hij al aanflonds zeile liet ecrstbenoeinde gevoelen te omhelzen. Evenwel bevonden wij,, dat
den Schrijver de wonderen hoogst gewwwig tig en zeker zin.
De gewone bepaling; , evenwel , van een wonderwerk
keurt hij af. God werkt overal, waar hij werkt , enke l door zijnen tril. 11 annecr ik di/s middelbare en on?m(Idelbare handelingen Gods onilerjd"hcid, neem ik Je
w ijze van Gods werking b ij de eerst- en laatstgenoemden
gee n szins als vcifhillcnd aan. Zoo Preekt dc Schrijver,
en meent zeer wel te mogen beweren , dat God nimmer
tegenítrijdig met de wetten der natuur handelde. Of er
in dezen zin wonderen zijn , behoort niet tot den godsdienst , maar tot de natuurkunde. hij alles, wat er gef chiedt , zegt hij , bij eli/en droppel regen , die uit de
wolken valt , vertooncn zich hoogere krachten , dan die
der natuur; en daar ik de goai-lelijke kracht , olie bij
alles , vat aanwezig is en gefc•liiedt , werkt , niet anders
befchrijven kan dan: „ zij wil 'en het gefèhiedt ," zoo
,kan ik. ook beendi hoogerea of geringeren graad van dczelve aannneracn; zij is veeleer in alles verbazend en vonderbaar. Een wonder is dan , bij hein , datgene , waarover zich iemand verwondert , of verwonderen moet ;
dat wil zeggen : wanneer iemand belijdt , dat hij het niet
verwachten konde of verwacht had , of dat hij het zich
niet verklaren kan. Zoo kan men dan zeggen , dat er
op deze wijze Beene objective, maar hechts fr:bjective wonderen zijn. De eerlle aan te nemen , is dwaas ; want
God verwondert zich over niets, en wat voor ons wonder is, is dit voor den aartsengel en de engelen niet. Het
is waarfchijnlijk, dat God in alles naar eens wet handelt_,
en in erne kracht. Iiet geloof, intusfchen,, aan wonde
wordt fclladclijk, warweer het het onderzoek in de-ren
7
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natuurkunde flrenlmen zou; en ook, als het op de regelen voor ons gedrag aankomt : want geen engel kan ons
een ander Evangelie bevestigen. De godsdienst leidt alles van God af, maar laat het aan de natuurkunde , de
mensch- en zielkunde cnz. over, de middeloorzaken op
te fporen en op te tellen.. Dc godsdienfiige mensch mag
alzoo niet afkeerig zijn van liet geloof aan wonderen ,
naar de gegevene verklaring; de afleer váil zulk een ge
voort uit ongeneigdheid om iets aan te nemen,-lofpruit
dat wij zelve niet ondervonden; maar dit fluit de deur
voor allen godsdienst. Oiit;wgclz7n kan de gotlsdienftige
de wonderen niet houden ; en , als wij onze grenzen erkennen, zullen wij ze ook niet ontkennen , omdat zij
ons o ;;2bcgrijjpel jk zijn ; en bijaldien men al , ten aanzien
van her voorledene, geenen grond voor liet geloof aan
wonderen meende te zien , zoo ware bet toch nagerij :d
dezelve ook voor liet toekomende onmogelijk te noemen. —
llaar wij moeten naar liet boekje zelve verwijzen : wil
wij den Schrijver op den voet volgen , zoo zou ons-den
.eenrijf niet alleen te uitvoerig worden voor ons beirek,
maar Ooi uitermate dmiker ; want het vertoog is bizon k r
._ i k , en , as men het geheel aaneen -Jehakeld leest ,
i: m men eerst h.°oc r, eele,l , of liet ook , gelijk wij meehen ,
bondig is. — Ten a nzicnl der hier bedoelde daadkaken,
rust nu alles op ;ronden vaal Bist rifche kritiek; op welke
51'C:i:.0?ï he alleen met Can woord wordt gewenkt. Houdt
flICn, cm des grooten hoops wil , noodig, zich op eene
dors wonderen gegevene openbaring te beroepen , dan
moet men toegeven , dat God wonderen deed of toeliet ,
of dat Hij wille, dat er looclienachtige verhaald werden.
In het Christendom moet men •dergelijke wonderen , als
in het N. V. verhaald worden , altijd geboren ; men kan
immers de leer niet aantasten , „ dat God , om zijn laat1e oogmerk onder de inenfchen te bevorderen, dingen
„ gedaan heeft en doet , die alle mcnfcheli:e begrippen
en verwachtingen te boven gaan ; en dat wij , hetgene
„ Ilij tot dit zijn doeleinde doen kan en doet, niet bin„ nen do perken der natuurwetten en natuurkrachten mebell
`{
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a , gen fluiten , deels dewijl Hij gewisfelijk hoogere krach-

ten bezit, en deels dewijl wij de eerstgenoemde krach,, ten zeker niet volkomen kennen." - Het nut, 't welk
het geloof aan de wonderen des N. V. aanbrengt , wordt
nu door den Schrijver behandeld. Door dezelve is Jezus, die, op Bene onbegrijpelijke wijze, enkel door zijn
woord, helpen kan en wil, eenen ieder, die een opregt
vertrouwen op Hem heeft, bewezen te zijn de hoogfte
Heiland der wereld. De wonderen, en de onbegrijpelijkheid van dezelve , dienen, om mij ook uit het geloof•
aan het Christendom , (het fpreekt van zelf bij eene ge-,
willige gehoorzaamheid aan hetzelve) op eene zelfs on-.
begrijpelijke wijze , zaligheid voor mij en de wereld te
doen verwachten. Nogmaals wordt de bedenking weder
dat dit geloof nadeelig kon zijn, alsmede die van-legd,
deszelfs noodeloosheid. De wonderen dienen, i) om op
het Christendom opmerkzaam te maken, 2) om het ge.
loof aan het Christendom voort te brengen en te bevestigen, 3) eindelijk om de voornaamíle leerhukken van den
Christelijken godsdienst fymbolisch voor te (lellen.
Wij prijzen dit werkje over de wonderen den prediker
en onderwijzer van het Christendom vooral ter ernflige
overweging aan; hij zal er leering, opwekking, en menigen dierbaren wenk, ter bevordering van den gezonkenen godsdienstzin bij de menigte, in aantreffen; al is
het dan ook, dat iedere bedenking tegen de wonderwerken (dit erkent de Schrijver zelf) niet volkomen wordt
opgelost. Wij zijn het met dezen en den Eeres. G o ED E volkomen eens, dat hier veel wordt gezegd, hetwelk, zoo al niet geheelenal nieuw, ten minfle door velen niet genoegzaam is bedacht geworden, en alzoo niet
naar behooren behartigd. De Vertaler deed alzoo aan
onze geestelijken eenen wezenlijken dienst; jammer maar,
(hij erkent het zelf) dat hij niet overal evenzeer gezorgd
leeft voor genoegzame duidelijkheid. Wij laten 's mans
verontfchuldiging ten dezen wel gelden; maar vragen daarbij toch , of er dan juist noodtake was tot zoo
veel ov erhaastiug bij de uitgave ? 1Iet boekje is in Neder-
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tierlan ,1 welkom, en kan er voorzeker- goed Richten;
maar , gelijk het daar op Bene Synoclaic vergadering niet
voegen zou, zoo nieenen wij , dat wij over hetcneel
hier te lande nog niet zoo verre van der vaderen e enk.
wijze verwijderd zijn , of do uitgave had nog wel een
klein uitílel kunnen lijden , van eeoe week of wat voor
liet minst , in welke de u;,7b„sbczigheden , irericz[ mi'Ie„

den voor cie nienschheicl, en andere rraenig ieldi,;e arbeid
voor de drukpers , den Heere c o E D E welligt eel,is;c
oogenblikken verdund hadden, om de overzetting zelf
ter hand te nemen , of althans de vertaling meer naairxkeurig te verbeteren , en , door eenen meer onderhouderden en bevalligen toon , nog meer algemeen nut te flichten.

Zesteil Leerredenen over tien Toekomerclen Staat. Door
J. tv Ij s , J. c. z o o N, Predikaat te Sc/iiedcr,n. Te
Schicdunai , bf G. W. van Hemsdaal. 18--1. In gr.
Svo. 204 Bi. f I - 12-:

D

e nieuwspapieren berigten ons, dat de eerl}e uitgave
dezer Leerredenen reeds is uitverkocht ; dit bevreemdt
ons niet , want dezelve hebben alles , wat haar kan aan
Zij zijn, zonder valfolie ficralen der kunst,-bevln.
voortreffelijk bewerkt, en flijl en taal zoowel , als de
finaak, in welken zij zijn gefield, doen den meester kennen. Het onderwerp , dat zij behandelen , heeft te allen
tijde de weetgierigheid uitgelokt, en dezelve nog nimmer
bevredigd. Deze Redenaar , eindelijk, zal den meestverftandigcn voldoen , daar hij zich niet ophoudt met gisting
en befpiegeling , maar het ware en flelli; geopenbaarde
op de belangrijkile wijze voordraagt, en Overal deze leer
tot echt Christelijke bedoelingen vruchtbaar aanwendt.
Bene verlosfing van alle el/rade (o P F N B. XXI: q..) De
volmaakte kennis (i K OR. ZIII: 9 -12.) De volmaakte
Heiligheid (2 PET 11. III: J3 , 14.) De betrekking alda<r
tusfchen God en dien mensch (o r n nr B. XXI: 3) , tas
(o P E N B. XXI: 23) , en tr s--fchen7.zutslmch
Q 4(C1ae7e
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fchen de verlosten onderling (0 P EN B. XXI: 27) — ziet
daar den inhoud van dit zestal, en ook alles, wat de
Eerw. w ij s aangaande den toekomenden flaat hier te
onderzoeken en te berigten noodig houdt; en wie gevoelt
niet, dat dit het meest belangrijke en het minst onzekere is; en wie gevoelt niet vooraf reeds, dat een man,
die deze punten eeniglijk kiest, juist de man is, van
wien men geene onzekerheden alleen , maar ook overvloedig, hetgeen kennelijken invloed heeft op onze tegen
Christelijke beoefening en troost, verwachten-wordige
kan. Aan deze verwachting heeft de Leeraar , onzes inziens, volkomen voldaan; en uien moge al voelen, dat
op deze wijze geene nieuwe en onbekende zaken konden
geleerd worden, men voelt tevens, dat er alzoo ook
niets, dan hetgeen waar en bruikbaar is , op den kanfel
kwam; en dat dit ware en nuttige op de beste wie alhier wordt voorgedragen en aangeboden , durven wij ver
tweede reeds aangekondigde druk moge fpoe--zekrn.D
dig aan het verlangen van velen voldoen , en de waardige
Leeraar zich , Daar zijnen wensch , nog overvloediger
kunnen verblijden, dat hij iets, ja dat hij veel heeft toegebragt aan de vorming zijner broederen voor die zaligheid , -waartoe de genadige Lader in Christus ons allen
roept en beflemd heeft.
Bij het doorgaande zuiver en goed Nederduitsch bevreemdde ons (onder anderen bl. io) niets als vreugde,
hetgeen immers juist het tegendeel uitdrukt van niets
dan vreugde, hetwelk de Schrijver bedoelt? Doorgaande
vonden wij ook anders als; wij fchrijven even ALS ,
maar anders DAN. - Van deze kleine onnaauwkeurigheid
wilden wij eenen wenk geven.

Leer-

G.
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Leerrede ter voorbereiding tot het Heilige Avondmaal,
by gelegenheid van het invoeren der pleglige beantwoording van cenige vragen , volgens het Synodaal Bef/uit
van I I ,7ulij ,1817. Door G. VA N K 00 TE N, Predikant te Dordrecht. Te Dordrecht , b ij Blusfd en
van Braam. In gr. 8vo. 2 8 Bl. f : - 4 - :
men c n aard dezer nieuwigheid en den inWanneerbewuste
vragen een oogcnblik indenkt, is het

houd der
bijna onbegrijpelijk ,dat iemand der I Iervormdcn hier Benig
gevaar of zwarigheid vermoeden kon ; en herinnert men
zich daarbij , dat in Groningen en Vriesland reeds van
overlang de nu aanbevolene plegtighcid piaa:s had, zoodat der Synode gecne andere keuze overbleef, dan tusfchcn een ftellig verbod voor die gewesten en haar tegen
beluit , .zou er eenheid zijn in de uiterlijke-wordig
Godsdienstoefening overal onder haar resibrt , dan fchijr:t
er geene tcgenfpraak, dan alleen van eencn enkelen dwar^drijver ,, te wachten. . Ook heeft men vrij algemeen niet
dan goedkeuring , ten minfte berusten in , en zich fchikken naar , het voorfchrift , vernomen , hetgeen wij aan
de toegenomene verlichting onder het talrijkst Kerkgenoot
welke liet hier eigenlijk gold, en-fchapderIlvomn,
aan liet wijs en gematigd gedrag van de meeste waardige
Leeraren bij hetzelve, toefchrijven, daar alles vermeden
werd , wat ' den onkundigen en bekrotnpendenkenden te
zeer verontrusten kon , en ook liet Synodaal voorfchrift
zelve eigenlijk alleen de Leeraren bindt, terwijl niemand
der leeken , die zwarigheid voorwendt of werkelijk vindt,
daarom van het,gebruik des Avondwaals geweerd wordt.
Het íchijnt, dat evenwel , ook in de aanzienlijke gemeente te Dordrecht, deze en gene gevonden werden, die
eenige inlichting en opwekking behoefden; en deze gaf
hun

do brave en wijze V A N K 0 0 T E N uitgnuntend en

op do eenvoudigfle wijze. Met zeer weinige woorden
geeft hij den zin van de voorgeftelde vragen op , en wijst

Q5

dan
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dan aan, dat de gevorderde plegtige beantwoording ;eenszins iets , bij zijn Kerkgenoot['chap geheel vreemd, is ; integendeel, wat de zaak zelve betreft , niets anders , dan
hctgenc te voren plaats had; en dat er ook nu niets meer
gevorderd wordt, dan in tenen lidmaat en avondzncedganger,, en zelfs in elk redelik denkend rnensch , die namelijk in het Christendom leeft , noodzakelijk wordt ver
16a. Ik en fchame nab des Luangelizims-eischt.RoI:
Christi niet , was de tekst; en deze geeft, na hetgene
wij hierboven aanflipten , aanleiding tot allezins gepaste
opwekking. Wij vertrouwen, dat , bijaldien in eene of
andere gemeente nog eenige opspraak of bezwaar was,
van wegti bedoeld Synodaal beluit , de lezing dezer Leerrede aldaar zeer veel goeds zal doen , en durven den Leeraren wel aanraden , de verfpreiding van dezelve onder
hunne leeken te bevorderen ; hetgeen , onzes inziens ,
meer zal uitwerken , dan opzettelijke, en gedurig door hen
herhaalde, bemocijingen om te overtuigen. Geen menfchenkenner zal het, dunkt ons , tegenfpreken , dat men
door iets te lezen beter overtuigd wordt, en dan in het
denkbeeld is, zichzelven te hebben overtuigd, en alzoo
vrijwillig vroegere vooroordeelen en bedenkingen gemak.
kelijker aflegt, dan dat men zich door zijnen prediker en
herder, als 't ware onvrijwillig , tot overtuiging dwingen laat.
Leerrede over de Tlredelievendlicid van God, naar aan
P III L I P P. IV: 9a . Uitgo pioken voor
-leidngva
de Evttngeliesch - Luter fche' Gemeente binnen Dorereept , door 0. v A N a o o T I: N, Leeraar der Hervormden aldaar. Te Dordrecht, bij B.lusfé en van
Braam. In gr. avo. ;o 131. / : - S -:

zelf niet
waarmede
E
en eenvoudig
eerfle Leerrede,
zeer hoog ingenomen; maar

de Lecraar
opftel ,
door
de
is
Gemeente
te
de
Luteriche
een Gereformeerd Predikant aan
de
bij
Dordrecht voorgedragen , ter gelegenheid dat ,
plaat-
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plaatfelijke vacature aldaar , derzelver Kerkeraad de Hervormde Predikanten verzocht had, den predikdienst van
tijd tot tijd waar te nemen , hetwelk deze ook eenparig
en hartelijk op zich namen. (Ook te Groningen en Arnhem , en welligt op nog andere plaatfen , zegt Bene aan
iets dergelijks reeds plaats gehad.) De-teknig,had
waardige , liefderijke man laat zich in het voorberigt dus
rondborflig uit: „ Deze bijzonderheid , hoe wei nigbe„ duidend misfchien op zichzclve befchouw ik hoogst„ belangrijk , omdat zij een bewijs oplevert van Christe„ lijke verdraagzaamheid, en als een eerlle flap mag worden aangemerkt. Zullen toch ooit de verderfelijke en
„ onchristelijke fcheuringen van de Gemeente onzes Heeren kunnen geheeld worden, er moeten dan zoodanige of dergelijlle eerfle flappen gedaan worden; en of
„ deze nu meerder clan minder gewigtig zijn, op zich„ zelve befchouwd , dit doet weinig ter zake: op den
„ eertien flap zullen wel andere volgen, en zoo komt
„ men , al voortgaande , toch eindelijk , waar men wezen
,, moet. Inderdaad, het verfirekt mij tot geen gering
„ genoegen , dat ook ik, al zij het dan Hechts een kleiel
flapje, heb mogen mededuen. o, Hoe gaarne zoude
ik grootere doen ! Ja, ik gevoel mij op den wenk van
„ onzen Heer hiertoe bereid: maar dien wenk wil ik
„ gelaten afwachten , en liever geenen enkelen flap ver„ der doen, dan door ontijdiger ijver weder afbreken,
„ hetgeen nu reeds is opgebouwd." — De Leerrede zelve is inmiddels nieuw bewijs , dat de Eerw. V A N K 0 o T n N altijd gewoon is , duidelijk , oordeelkundig , nuttig
en regt Christelijk te prediken.
,

„

Leerrede, door w z L ri K L C1 ii B o i s, Predikcast te
4mjlerdam ; gehoorden 1i/ armleiding van het afflervera
des beroemden Leydfchena Iloogleer ears K. A. B 0 R e u R. Te AnzfleT ch',n , hij ten Brink en do Vries.
ibao. In gr. 8vo. IF en 4e B!. f - 8
:

D eze preek beantwoordt aan

den titel. Dezelve is gceHE
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ne lofrede over, gecnc gedachtenisrede aan den beroemden
man , maar flichterd onderwijs , aan dc tïnlílerclanïfche
gemeente medegedeeld) , naar aanleiding van het zoo algemeen treffend iierf; oval. Dit behaagt ons , om dez elfde reien , beter , om welke u I; o r- s gewis niet anders ge
heeft ; doch nu moeten wij toch ook bel j, ien ,-handel
het voorberigt min gepast te vinden. Immers , uit behelst de reden , om welke , in de Aaloer lamfche gemeente, van n o it G L z: 's dood moest worden melding gedaan,
en wel door BROES, na VAN DER 4I ULrN, die
eerst ongefteld was , en toen van huis , en die derhalve ,
zoo vroeg zich Recenfent, niet kon prediken ;ooz; n e zlcidirrg van een zoodanig flerfgeval ? Ook ziet Recenfent
niet WW1 in , waarom na deze leerre le cene hulde aan
n o it G ie : zoo zeer kan kreten, hem in• naalp eencr groote gemeente toegebragt, en daarom (Ci l ieve ?) niet gering
te achten.
De tekst is io. dXI: ^c. Deze won't eerst verklaard.
P o i,.;j ," z al betCelil dell : Dat gij liet kruis Op U
neemt, verklaar dit door mij te volgen. liet íchiiilt den
Perengent toe , vooral na het lezen der ophri c:•inb van
de vraag van Petrus , toen joannes achteraanln aan , dat
da leerai, had moeten aanmerken , dat Jeus , in zeker
opzigt, Cilib1 Ci1,IIïnI )prak, en met opzet tenen hoogoren
zin mind inude, dan ziine woorden letterlijk beíeekeneï:;
Cellel) zin , die ver{iaanbaar genoeg wvaa uit lie wijze , Cep
welke Hij fp ra?: , naar aanleiding van het uitcc ilijic. Dat
het o..geroepcn velgen van Joannes den naijver van P
trus opwekte , omdat deze met heul fcheen te diahen naar
de eer van grooten lijder voor het hemelrij). , komt den
Recenfent gezocht voor. Immers , dat vi gen Dier van
Toannes was niet anders Clan aclitereankonlen, en geenszins wat Jezus door zijn y , volg ill.; , en toon zoo , dat
„ ge mijn kruis op u n eemt ," aan Petrus meende. Petrus
zag immers in dat ^,rolyc;a van Joannes geen teeleen , dat
hij met Jezus liet pad des lijdens opging? Daarenboven,
naijver op Joannes laat zich minder in de vraag van Pctrus befeífen , dan de nieuwsgierigheid der deelneming
en
-
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en der vriendfchap , uit hoofde der gehechtheid van Petrus aan Joannes , die , onzes oordccls , uit verfcheidene
kleine bijzonderheden in de Evangelifche verhalen en ei
-rs ([land. III ook) zoude kunnen aangetoond worden,-dc
in welke deze twee te zamen voorkomen , en die zeer
natuurlijk is. Hieruit laat zich dan ook deze vraag ligt
ophelderen. In het antwoord van Jezus : „indien ik wil ,
„ dat hij blijve tot dat ik kom ," zoude Recenfent ongaarne toelaten cie meeping : „ indien ik ook mogt willen , dat
„ hij in het geheel niet flerve :" immers , daarvoor pleit
niet de verkeerde opvatting van fommige leerlingen , maar
integendeel daartegen pleit de teregtwijzende aanmerking,
dat Jezus niet gezegd had, dat Joannes niet zoude fiervan. Onzes oordeels fpreekt Jezus (hoe wil men het?)
geheim- of dubbelzinnig, iets hoogers bedoelende, dan
hetgene voor de zinnen plaats had, en daaruit aanleiding
nemende ; en zoo het komen tot zijnen leerling wij
gisil n het -- bedoelde het , door den natuurlijken dood ,
tot zich nemen in de bereide plaats , -en het volgen van
Jezus door den leerling deszelfs ingaan in heerlijkheid op
zijn pad, dat is door lijden en marteldood, laat zich dan
de zin van dit thhoone onderhoud niet veel gemakkelijker
bepalen?
liet gebruik , van dezen tekst gemaakt , bef? aat in de
behandeling dezer Rukken : i. Gelijk over het flerílot der
Apostelen en Apostolifèhe mannen donkerheid geípreidd
was welke den opmerker ligt gelegenheid gaf cot nieuws gierig en bevreemd vragen, zoo is het nog ten aanzien
van hen , die , in onzen tijd , met nadruk de dienaren en
werktuigen van Christus heeten mogen. Wel aardig,
maar, als we het zeggen mogen? der kantel-voordragt
niet zoo geheel waardig , vooral als men ontleden en toepasfen gaat, is de vergelijking van de menigte dienaren
in Christus rijk, van onze dagen, met eene armee.
2. Hetgene de IIeer tot de Apostelen zeide: „ wat ik
„ over het flerflot mijner dienaren, uwer mededienst„ knechten , befchik , gaat het u aan 9 doet gij het uwe !,'
is ook tot ons gezegd, die geneigd zijn, om (waar ligt
dit
-
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dit in den tekst ?) over de duisterheid van die befturing
vermetel te oordeelen , en , daaraan geërgerd , in het werken van onze taak te verflappen.. B R 0 E S merkt op,
dat Jezus geene onverféhilligheid gebiedt , geene opmerkzaamheid op den gang van 's Heeren befturing afkeurt ,
maar het misprijzen en veroordeelen daarvan verbiedt.
Hierop wordt dit antwoord, in ruimen zin opgevat.
3. Had het fterflot der eerde dienaren van het Evangelie,
bij vele donkerheid, ook Benige heldere zijde, gefchikt
om den aanfloot af te l:eeren , dit is ook nog zoo. Gaarne namen wij uit dit ' ítuk iets over , ten bewijze hoe
de fchrandere B R 0 E s de belangrijkile herinneringen weet
te pas te brengen. De plaats is hier te klein; anders
fchreven *e zeker bl. g4 over. In een nader hot aan deze leerrede wordt met een woord van B 0 R G E R gefpro=
ken , en daarop , omtrent twee uit vele duistere fterfgevallen, gewigtig en aandoenlijk beftuur medegedeeld:
Wat voorgezongen is, en tusfchenbeiden , leest men
hier ; maar — is er niets anders gezongen? dat denken
we niet , fchoon we niet weten , waarom dat ook niet
zij opgegeven.
Nadat Recenfent deze Leerrede had beoordeeld, werd
zijne aandacht getrokken door den tweeden druk van dezelve — een bewijs te meer van den finaak van het godsdienflig publiek , dat nog al wat leerredenen te lezen
krijgt , en een zeer aangenaam blijk van den goeden indruk
door het werk dezes predikers verwekt. Achter dezen
tweeden druk heeft men een Nafchrift waarin B R o E s
zijne opvatting van Jefaias XL: 12 —i4 als van de gewone
uitlegging geheel verfchillende , en welke hij in zijne leer
rede bi. 24 had uitgedrukt, voordraagt en bevestigt, Dit
nafchrift is , onzes oordeels , al vrij omílagtig , en , als
we 't mogen zeggen ? die omlag komt ons al zeer onnoodig voor. Wij hebben het., bij herhaling, gelezen, hoe
ongevallig de ftijl zij; maar hebben ons nog niet kunnen
overtuigen, dat wij hier iets zoo bijzonder nieuws en
belangrijks lazen, Recenfent , die anderen, elders, de
na,

,
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nadere toetfing van dit nafehrift overlaat, heeft altijd,
.lie fchoone plaats aanhalende , dezelve dus verftaan : welk
mensch meet de wateren enz. en welk flervcling meet den
geest des Ileeren enz. Is hetgene a R o r_ s heeft hiervan
nu zoo verfchillend ? Niet? Dan wete hij , dat de flellcr
dezer beoordeeling zich verheugt, hem eensdenkend met
zich te hebben; maar dat hij niet kan berekenen , of hij
zelf hier zoo oorí'pronkclijk is, als n r. o E s. Zoo Recenfent wè`I ziet , is het verfchil dit : vs. 12 wordt van
den mei sch , niet van God gevraagd , zoo wel als vs. t.
Maar heeft niemand nog dit dus opgevat ? Het kan zijn.
Maar was daartoe al die omflag noodig ? Dat befeft Recenfent niet. Doch laat die zelf niet meer omhalen.
Punctum.

A. R 1 C HE R A N D 's Nieuwe Grondbeginfelen der Natuurkunde van den 3lensch , na<rr de acht /1e Uitgave
uit het Fr amch vertaald, door A. VAN ER 0E CUM,
Heel."aeester te Jim/lerdana. Ijle Deel. Te 11na/lerdam ,
b C. G. Sulpke. 1821. In gr. Svvo. X XVI en 58
Bl. f 4-8 -:

I i ndclijk verfchijnt dan een werk in onze taal, lie-welk , in liet ooríijronkelijke , reeds de achtfle uitgave
beleefl ie , ook onder ons , federt jaren , in veler handen
is, en een' algemeenen bijval gevonden heeft. iet behoefde dus naauwelijks aangekondigd , veelmin aangeprezen te worden , zoo niet de ondervinding geleerd had,
dat dikwijls het voortreffelijkst gefclirift, door eerre ge
rekkige vertaling , fchier alle waarde verliezen kan. Tot-b
onze blijdfchap zien wij, dat zulks hier het geval niet is
geweest , en dat , cenige kleine vlekken uitgezonderd , dit
Nederlandsch gewaad den keurigen Franfchen Geleerde
niet onwaardig is.
Ziet daar onze inleiding; doch daarmede achten wij
onze taak , ten aanzien van dit belangrijk werk , geheel
niet af eloopen. Onze Lezers , voor zoo verre hetzelve hun nog onbekend is, zullen voorzeker Beni; nader
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der berigt omtrent deszelfs inhoud , en de manier , waar
dei Schrijver zijn onderwerp behandelt , verlangen ,-op
waarfchijnlijk ook , onze gedachten omtrent de waarde of
onwaarde van hetzelve te vernemen. — R I c x r R A N D
geeft ons , in deze bladen, een beknopt , naar evenwel
vrij uitvoerig ovcrzigt van de verfchijnfèlen, welke het
levend menlihelijk ligchlaam, in den gezonden [lalt, op-

levert ; geene ontleedkundige befchrijving der doelen onzes li;ch a is , en daarop gebouwde verklaring van derzelver wer,^_.iul1); geene natuur- of lcheikundibe befchouwin , toegepast op het dierlijk ge_Pcel van den men^ch ;
maar enne be chouwing van het leven zelf, zoo als het
zich voordoet in de verfUhillende deden onzes ligchaams,
als een zamnenflel en opvolging van bewegingen , in dezelve aanwezig. 1-1ij verwaarloost het ontleedkundig gedeelte der natuurkunde van den ineusch wel niet geheel ;
hier en daar deelt hij zelfs eigene opmerkingen mede ;
hetzelve maakt evenwel liet hoofdpunt niet uit , en aan
de fcheikunde heeft lij zijn licht weinig ontdoken. Hiervan is het gevolg , dat zijne voordragt zoo veel verliest
in grondigheid, als zij wint in levendigheid. Hij rede
meer , dan hij leert. Zulk een voortref Blijk lees--nert
boek , als dan dit werk voor hen is , die de natuurkunde
van den inensch zich eigen willen vlaken , zulk een middelmatig leerboek is het , en moet , in dit opzigt , voor
de Grondbeginfelen van r, L U M E N B A c i-i , Of het Handbock van R o o s i, enz. verre onderdoen. Eene nadere
beíchouwing van dit boekdeel moge ons oordeel beves,

tigen.

In de Ir.'ci dit. g treedt rt i c .i E R A N n , na eerst zijn
onderwerp onif:hreven , en een en ander over de voorwerpen der natuur en de beginíèlen der ligcharnen gezegd
te hebben , in eerre beschouwing van de bewerktuigde
ligchamen, in tegendelling van de onbewerktuigde; hij
leert ons de dieren en planten onderícheiden , doet ons
opmerken , waarin eigenlijk liet leven beta, deszclfs hoofd_
eigenlichappen kennen , en klimt vervolgens tot het le..
vensbeginfel op. Deze lecrfcukken worden, zeer vreemd,
af-
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afgebroken door eene verhandeling over de fympathie en
over de gewoonte, en eene befchouwing van het zenuwknoopen - geftel , in tegenflelling van het herfen - zenuw•
geftel; waarop vervolgens over de betrekking der phyfiologie tot andere wetenfchappen gehandeld, en eindelijk
eene verdeeling der verrigtingen van het menfchelijk ligchaam opgegeven wordt, welke de Schrijver bij de verdere behandeling van zijn werk volgt. Deze Inleiding bevat dus eigenlijk de algemeene phyfiologie, of de grondbeginfelen , waarop het geheele gebouw der wetenfchap
rust.. -- Al aanflonds vinden wij hier eene onnaauwkeurige en onbeftemde bepaling der wetenfchap. De natuurkunde van den inensch is de kennis van het leven;
eigenlijk (laat er: de wetenfchap van het leven. Maar is
zij dat nu? Behoort dan tot de natuur van den menselt
niets verder dan het leven? Kan men iets over de natuur,
over den aard van een verfchijnfel zeggen, wanneer men
niets weet ,van den aard, de eigenl'chappen van het lig.
chaarn, hetwelk dezelve oplevert; de omftandigheden, waarin het dat verfchijnfel oplevert? Even onbepaald en on•
naauwkeurig is de omfchrijving van het leven, :als' Bene
verzanteling van verfchijnfelen , die elkander, gedurende
een' bepaalden, tad, in de bewerktuigde ligchamen opvolgen. Welke is hier die bepaalde tijd? Niet minder onjuist is, § " I,, de tegendelling van dieren en planten ,
als deelen der bewerktuigde natuur , tegenover eenvoudige
en zamenge/lelde wezens , als deelen der onbewerktuigde;
deze laatfEe verdeeling is bloot fcheikundig ; de eerf e omvat de geheele , zoowel historifche als wijsgeerige , befchouwing dier fchepfelen ; en daarenboven zijn er, in de
bewerktuigde natuur , even zoo zeer enkelvoudige grondfloffen , als in de onbewerktuigde. Beter is de Schrijver
geflaagd , in de teekenen van onderfcheid tusfchen bewerktuigde en onbewerktuigde fchepfelen , tusfchen dieren en
planten vast, te Hellen. In het bijzonder doet hij ons de
darmbuis als het voornaamfle karakter der dierlijkheid
kennen, waarin hem B L U lax E N B A C H (*) echter lang
-
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voorgegaan. In de licfchouwing van het leven zelf gaat hi}
( 5) de trapswijze ontwikkeling , ver1 erking en zanienílelling van hetzelve, van de eenvoudig l'ce plant tot tien
nlcnseh , zeer fchoon na , maar geeft ons weinig uitfluit fel over hetgene eigenlijk liet leven in alle die verfchijnfefen uitmaakt , en waartoe zij alle kunnen tcruggebragt
worden. Duidelijker, bondiger leerde dat de onflerfeli;ke
VAN c n u N s (*) , nu reeds bijna zeventig jaren gele.
den. Onder de beflanddeelen van het dierlijk ligchaam
wordt hier , ten onregte , de gelei geheid, welke de fcheikundigen geleerd hebben , dat eerst door werking van heet
water op de doode , dierlijke vliezen gevormd wordt.
Gewaagd is althans dc vooromierílelling , dat in de
zuurflof het eigenlijk levensbeginíel zoude gelegen zijn.
De vcrzuurflolling (oxidation) van het bloed in de longen, in dien zin, als de Schrijver haar voor[lelt , moet
nog bewezen worden. Daarentegen komt het ons , voor,
dat R i c rl s_ k A N D al te weinig gewigt hecht aan het
vermogen der onweegbare Plof en , en aan de overeenkomst, welke er tusfchen de verfchijnfelen, die dezelve
opleveren , en die van het leven sbcginfel, plaats heeft;
eene overeenkomst, welke een nader onderzoek verdient.
Niet minder onbepaald en onbewijsbaar zijn de ílellingen ,
welke hij , in de volgenie- Gde § , voordraagt , waar hij
over de eigenfchap>pe,a of krachten van het leven (preekt
want , om nu niet te zeggen , dat het niet zeer juist is,
van de eigenfchappen van een ver fchijufel te fpreken , of
eigenfchap en kracht als gelijkfoortige begrippen aan 'te
merken.,, willen wij hier alleen doen opmerken, welke
verwarde en onbekookte voorflcllingen r. i c ir E R A N n,
aangaande de verfchijnfelen des levens en derzelver oorzaken , hebben moet , wanneer hij de gevoeligheid (fenfibilité) als eene algemeene eigenfchap der levende vezel
befchouwt , en van eene verborgene gevoeligheid fpreekt.
Gevoel en gevoeligheid kan zelfs niet bedacht worden,
zon( * ) De eo quod vitani eonfli tu it is: corpore azaimtaai, Groiin£• 175 3 . 4o• S A N D I F O R T, Thef. Disf. III.
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a,^ Il(lcr een gevoelen(? , met bewustzijn werkend , wezen
ftilll te nemen. W aarom heeft R 1 C II E It A N ii die toch

niet de fcllriften van n P. o w N bekend fchijnt te zijn ,
niet de zoo veel duidelijker en 11aaU'!'kCa`ïgCr A1tdïAhlïlll
van oplrc'kLria1 °heie 7 (i;1cit7thilih') gekozen ? De levende vezel wordt op cl; r; ! door de prikkels , welke er op werken , en werkt op dezelve , zich zamentrekkencle , terug.
Deze uitdrukkingen kunnen Scene aanleiding tot verwarring geven , en flellen ons , hetgenc werkelijk plaats heeft,
duidelijk voor den geest.
Zon hecht wij de twee volblende b S , over de f jmpathie
ot zalncnicCn11llin' der veric111liende deden onzes ligchaams,
en over de gewoonte • hier geplaatst , vinden • waar zij de
be,Iehouwing van het leven in 't algemeen afbreken , zoo
belangrijk zijn de opmerkingen des Schrijvers omtrent deze veribllijnfcicn. Wij erkennen , niet hem , dat do wcrktuil,en (lier 'llj)(lt!I %C í! dikwijls onbekend , of cltha is niet
duidelijk zijn ; nner wij gelooven , dat zij ons duidelijker
zouden wezen , wanneer wij , bij de verklaring dier be.
wegingen , niet zoo zeer aan de zenuwen hechtten , en
wanneer prij de wetten der levende natuur er zorgvuldig
ger lij raadpieegclen. Dc vliezen toch , do vaten kunnen
ttvice afgelegene deden zamen verbinden ; maar dit ver
band zal eerst duidelijk worden , wanneer , in een van
beide , liet leven verhoogd, en de kring van deszelfs bewcgingerl uitgeuirekter is geworden. Zoo heeft de baar
weinig werking op de overige organen in den-moedr
vroegen lee hujd , en verkrijgt vervolgens eerie zeer gr o te. — Wij weten niet , u °at den Schrijver bewogen heb
he , na deze beícllouwin ; , nogmaals op liet leeríluk van,
het leven terug te kooien , en , nadat hij , bl. 4C , aan
do zuurhof den rang had toegekend val, liet h lofdrsd ons
zer lcvrilsbewegingen te zijl, , nadat bei , 6 , in zijne
algemeene gevoeligheid en ra;llentrcl,l;ingsltracllt eten grond
van dezelve had genieend te vinden , nu op éens van cel!
onbekend lcvensb, i;1!i 1 te preken , van e e;i ,re; c;r , h„,
i . Het is waar , hij krijgt, bij deze-•clkniosb^í
belCllouwillg , gelegenheid , om te reken ('ver het blei,

,
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mogen der levenskracht op de krachten, welke de doode
natuur beheerfchen , over herftellingskracht , over brandpunten der levenskracht., en zelfs over de ontfleking. Hij
keuvelt over dat alles zeer aangenaam; maar wij moeten
met HOR AT I U S vragen: quid hoc? Wij begrijpen het
zijne leer der ontfteking moest er uit; dit is een fchitterende lap, gefchikt om de aandacht te trekken. Wij zouden echter dit ziektekundig geloofsartikel niet gaarne ond,erfchriven. Volgens de beginfelen , door It I C H ER A N D hier vastgefteld , is elke - prikkeling van eenig
deel, elke ophooping van bloed, daardoor veroorzaakt,
elk lijf worden van een geprikkeld vaatrijk lid ontíleking. Wij meenen echter daarbij beftendig eene verandering 'in het bloed, en zelfs inde vaste deelen, te hebben waargenomen, zoodat het eeríïe eene meerdere ge
heeft om vast te worden', de laatfen, door-fchikted
eenti te fterke voeding, werkelijk eersen grooteren graad
van vastheid en flijfheid verkrijgen.
Wij moeten ook nog een woord zeggen over de verdeeling, door , den Schrijver in dit werk gevolgd: Iiij
onderfcheidt de verrigtingen des ligchaams in zulke , welke de inílandhouding van het individu, en in zulke , welké die der Poort ten doel hebben. Deze verdeeling heeft,
boven de gewone, waarbij neen beginnen moest niet aan
de woorden andere beteekenisfen te geven, dan zij hebbei, zeker veel voor zich. Minder juist is het, de, eerften in zoodanige verrigtingen te onderfcheiden, welke
ter voeding en ligchamelijke inftgndhouding',dienen, en
in zulke , die den mensch in betrekking brengen met de
hein omringende fchepfelen. Dit toch doen de eersen
even zeer. De ademhaling, b. v. , is niet mogelijk,
zonder de wederkeerige werking van den dampkring en
den mensch op elkander; hetzelfde kan men zeggen van
de huidsuitwafeming; en de fpijsvertering Relt ons in betrekking met alle die dingen , welke ons tot voedfel moeten dienen. De onderfetieiding van B I C HA T in organifche en dierlijke verrigtingen heeft niet meer voor zich.
Alle verrigtingen gefchieden door werktuigen en zijn
dus
,
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dus organisch. Beter zoude ons de onderfcheiding in
phnteta - vert iti7agen en dierlijke verrigtirgen voorkomen , dewijl de mensch inderdaad alle die verrigtingen
met de planten gemeen heeft, welke tot zijne voeding en
onderhouding dienen , al gefchieden dezelve ook , bij hem ,
op eerre andere wijze en door meer zamengeflelde werktuigen.
In dit eerfle Deel behandelt de Schrijver die verrij
tingen , welke ter inflandhouding des ligchaams gefchieden , en volgt daarin eerie zeer geleidelijke orde ; vol
hetwelk wij opnemen, op alle de we--gendhtvofl,
gen , die het door moet gaan, om ons wezenlijk tot voed
te verftrekken. Hij fpreekt dus , in de cerile plaats ,-íèl
over de fpijsvertering, waartoe hij brengt de opneming,
kaauwing en doorzwelging der fpijzen , de verandering,
welke zij in liet darmkanaal ondergaan, en de manier,
waarop het onbruikbare, door de buiksontlasting en waterlozing, wordt uitgeworpen. Vervolgens gaat hij over
tot de op/iorping , waardoor de chijl naar het bloed wordt
gevoerd , den bluedsoij loop , dc adernheling en verdere
!afj^cheidingen, en bolluit met de eigenlijke voeding, of
herhelling der vaste deden uit het , door alle die middelen, bereid en gezuiverd bloed. In de behandeling van
ells deze, verfel illende onderwerpen volgt hij niet altijd
dezelfde orde; latende nu eens de befchrijving der werk
voorafgaan , zoo als bij de spijsvertering, dan eens-tuigen
de hefchouwing der hoofdprikkels , waardoor zij in beweging gebrast worden , zoo als bij de affcheidingen ,
dan weder die der verrigting of werking zelve, zoo als
bij de opforping en bij den bloedsomloop ; ja zelfs ver
hij wel eens , zonder bepaalde orde , alles dooreen,-mengt
zoo als bij de ademhaling. Ook dit gebrek aan orde
maakt dit werk veel gefchikter tot een lees- dan tot een
leerboek. Voeg hierbij , dat het vol is van uitweidingen ,
over ziektekundige niet alleen , maar eigenlijk geneeskundige onderwerpen , waardoor de draad dikwijls wordt afgebroken, en het overzigt , over het geheel , moeijelijk
gemaakt. Deze gebreken worden echter wederom ver R 3
goed
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goed door een aantal belangrijke waarnemingen en aanmerkingen; in het bijzonder maakt de Schrijver een ge
gebruik van de gelegenheid, waarin hij geweest-lukig
is , zeldzame ziekten en afwijkingen te zien , om daaruit
licht te fclleppen, ter verklaring der verrigtingen van 's
menfchen ligchaani , in den gezonden haat. Minder ge^
wipt hecht hij, niet reden , aan de proeven op levende
dieren; hoewel hij evenwel derzelver nut ook weer al te
gering fielt„ en b. v. de proefnemingen van MA GE ND I E over het braken , over do voeding , te onbepaald
verwerpt. Doch dezen beroemden', Geleerde laat'hij zel-

den regt wedervaren. In het nagaan der veranderingen ,
welke de fpijs in de chijlmaking ondergaat; in de verklaring van die des blonds door de ademhaling ; in liet oplporen der bronnen van do dierlijke warmte , heeft hij
de verdienflen der fcheikunde te laag gefield, en daar.
d-)or weinig nut getrokken van hare ontdekkingen. Hetzelfde moeten wij opmerken , ten aanzien van hetgene hij
over de voedzaamheid der fpiizen , en vervolgens over de
voeding, helt. Naauwkeuriger waarnemingen en proeven
hebben geleerd, dat er zulk een groot verfchil niet is
tusfchen den hoffelijken aard der ligchamen , waarmede
wij ons fp{jzigcn ,en het onze; en er zijn, tot dusver
afdoende bewijzen voorhanden , dat er , in het-re,gn
dierlijk ligchaam, ílikílof, pliosphorzure kalk of andere
grondpoffen en zaniengeftelde beftanddeelen gevormd wordtn. Er fchijnt meer eene gedurige oorvoering en plaats
hof in ons ligchaam te befl aan , dan eene-verwisflngd
vc nieuwing, Idetgenc er bij komt , is , zoowel als wat
wij ontlasten , voor verre het grootfie gedeelte , wrater.
Dc drank, derhalve, dient ook tot eigenlijke voeding en
onderhouding; hoewel R I C H E R A N D denzelven dat nut
niet toekent, daarin de meeste natuurkundigen volgende.
Wij zien liet tweede Deel niet verlangen te gemoet,
-
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Europa , na het Congres van iiken , ten vervolge van
het Congres van llleenen , door 111. D E PR A D T,
Oud - Jlartsbisfchop van Mechelen, naar de tweede
Franfche Uitgave door f onkhr. LI : Baron vara G * * *.
's Hertogenbosch, bij D. Noman en Zoon. i819. In
gr. $vo. XXIX en 397 Bl. f z - i6-:

D

e fnelle opeenvolging der gebeurtenis(n in Europa,
zoowel als der boeken , uit de vruchtbare pen van den Heer
D E P R A D T gevloeid, (wij meenen , dat er na dit nog
wel twee of drie van hem zijn in 't licht gekomen) heeft
het voor ons liggende werk reeds eenigermate doen ver
-ouderen. De aandacht van het Publiek is thans minder
op Frankrijk, dan op het zuiden van Europa gerigt;
men vraagt niet neer, of de terugtrekking van het bezettingsleger uit Frankrijk de rust, maar wel, of niet
de bezetting van Napels door vreemden de onafhankelijk
Europa bedreigt. Nogtans zal een vlugtig over--heidvan
zut van den geest en inhoud dezes werks ons nog aanleiding
geven tot Vele , ook thans niet onnutte , befchouwingen.
De gewezene Aartsbisfchop slaat het oog op Europa
in den beginne van 1819, na het befluit der Verbondene
Mogendheden, die Frankrijk van de i2o,000 man des bezet
onthieven, en aan hetzelve Gene plaats in haar-tingsler
midden vergunden, om het vijftal der lotbefchikkers van,
of, zoo men wil , van het Uitvoerend Bewind over Europa vol te maken. IIij befchouwt eerst dc afzonderlijke
Staten van ons Werelddeel elk op zichzelven , en dan in
betrekking tot Frankrijk.. Zekere hoofddenkbeelden des
Schrijvers , reeds vroeger ontwikkeld, komen ook hier
gedurig voor; zoo als zijn ílokpaardje, de bevrijding van
geheel Amerika , de noodzakelijkheid eener vereeni ing aller Zeemogendheden tegen Engeland, de fchadeiijkheid
des afftands van Polen aan Rusland', van den Neder-Rijn
aan Pruisfen van Opper - Italië aan Oostera' k. Men
vindt hier zeer veel goeds en waars,, maar beisnet met
eerie
R4
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eene gehechtheid aan den ouden Werelddwinger, die alles bederft. D P RAD T is liberaal; d. i. hij juicht,
gelijk alle verlichte, eerlijke en weldenkende menfehen,
deli voortgang van het Conjtitutionéle flelfel, en van de
leer toe , dat dc 1/or/lea om de Volken, niet de J/olken
om de horllen zin; Bene leer, welker miskenning ftroomen bloeds en tranen heeft doen Horten. IIij berijpt te
refit, dat eene getrouwe controle der Uitvoerende Magt
door bevoegde Volksvertegenwoordigers in alle Staten de
Oorlogen bijna onmogelijk, althans veel minder algemeen
maken zou, dan voorheen. En met deze beginfelen prijst
hij niet alleen den grootflen Despoot, den onbefchaamdlien verguizer van alle vrijheidlievende beginfelen en denkbeelden, die federt L 0 D E w IJ r. XIV (bloediger gedachtenis !) in Europa is opgellaan; hij keurt niet alleen zijne
daden , maar zelfs zijn ftelfel goed , hetwelk tot al emeene Monarchij, of liever tot algemeen Despotismus, geleidde, (Dieu dans Ie Cicl , ct Napoléon fir la Terre !)
hetwelk alle vrijheid van denken , ípreken en fchrijven
vernietigde, en zelfs aan de overwonnelingen hunne eigene taal niet gunde. D E P R A D T neemt de verdediging van deszelfs gedrogtelijk Rijnverbond op zich (bl.
104—III), waarvan het grondbeginfel was: de reeds
beflaande Conflitutiën in de onderfiche Bene Staten af te
fchafen , en aan de Forflen ecne onbepaalde heerfchapp
te fchenken. „ Ht zou zoo niet gebleven zijn ," zegt
D E P R A D T: „ men maakt eerst de frellaadje , en dan
„ het gebouw. Hamburg en Rome zon hij niet bij Frank„ rijk hebben willen houden." En de vermetele zeide ,
nog na den Rusfifchen veldtogt : Dat hij geen dorp zou
af/laan, zelfs al honden de Bondgenooten op den Mont
martre! — Maar liet is niet alleen D E P It A D T , die
aan dit euvel mank gaat; de Liberalen in Frankrijk in
't algemeen laten geene gelegenheid voorbij, hunnen ExKeizer als een groot, ongelukkig, mishandeld man te
doen voorkomen. Zoo lang zij dit begintel volhouden ,
zoo lang zij niet onbewimpeld en rondborftig , even als
de vrienden der vrijheid in Spanje, alle gemeentehap met
dien
-
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dien aartsvijand der vrijheid, even zoo goed als die met R oafzweren, fiellen zij zich en hunne zaak
bloot, en bekomen eerre zwakke, kwetsbare zijde, waarvan
hunne doorfiepene vijanden , de vijanden tevens van al wat
de menfchelijke natuur verheft en veredelt, de Ultra's, uitflekend gebruik weten te maken. Deze nemen dan het menfchelijk gevoel, 't welk de gruwelen der Fran/the omwenteling , en van haar uitbroeifel , N A P 0 L E 0 N , verfoeit , te
baat , om tevens alles, wat onbekrompen , liberaal, vrijheid
Godsdienst of Burgerflaat , Bijbelgenootfchappen-lievnds
zoowel als Confitutiën, Protestanten zoowel als voorpanders
der Volksvertegenwoordiging , als nieuw ;g-hcidzoekers, als één
doel met B U 0 N A P A R TE bejagende, ten afgrond te doemen. ivlogt de minderheid in de Fran/the tweede kamer,
Inogt een LA F AT E T T E en andere waardige mannen, aan
welke wij gaarne onze hulde bewonen voor den moed , waar
zij de inkruipingen van het Despotisr.us en Jezuitismus-med
bell:rijden , dit toch begrijpen ! Mogten zij hunne zaak ook
niet ontluisteren, (even als D E P R A D T) door het veroveringsbeginfel in Frankrijk terug te wenfchen , en de herneming van hun eigendom uit het Mu/ens;: te Parijs door de
geplunderde Volken te berispen, of de Franfc'so overwinningen (deux victoires par jour!) in afzonderlijke boekjes op
te vijzelen ! Daardoor wekken zij den argwaan van Europa
tegen zich op; de Kabinetten niet alleen, maar ook vele wel.
gezinclen, worden van hen afkeerig; want niemand verlangt
meer naar die ongenoode gasten.
Doch zoo wij van harte liet Bi onapartismus verfoc jen , als
Bene zamenzwering, niet alleen tegen de flaatkundige, maar
ook tegen de burgerlijke vrijheid der Europeanen , zoo moeten wij , volgens dat zelfde bcginfel , het driculanfchap afkeuren, hetwelk zich (op welke gronden van Natuur- of
Volkenregt, is ons onbekend) de fuprenuatie over Europa,
en de uitfpraak over de bevoegdheid der Natiën aanmatigt,
om hunne Conilitutiën te wijzigen. DE P R AD T toont duidelijk aan, hoeveel gevaar Europa te wachten heeft van Ruslands uitbreiding tot over de IVeichfel en bij de grenzen van
Duitschland, en dat geheel Italië thans, onder den fchijn
van aan onderfcheidene Vorflen toe te behooren (waaronder
echter drie van Oostenrijk/dien huize zijn) , inderdaad ter befehikking van Oostenrijk flat. De latere gebeurtenisfen dienen niet , om de vrees van Europa voor het verlies van desR5
zelfs
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zelfs onafliankelijkheid (d. i, de onafhankelijkheid der minde_
re Staten, behalve de vijf Kolosfen) te verminderen. Rusland
zendt dreigende Nota's aan Spanje , naar liet andere einde onzes; Werelddeels , waarvan het bij geene mogelijkheid iets kan
te vreezeu hebben , en waarover liet zich dus niet behoeft te
bekommeren, maar zulks alleen kan doen uit hoofde van ze kere voogdijfchap, die de groote Mogendheden meehen te mogen uitoefenen het laat Napels met inlegering bedreigen,
wanneer liet zich geene Conftitutie naar Ruslands zin geeft;
terwijl het habinet van Petersburg toch zeer groote oogera
zou opzetten, wanneer Napels van hetzelve de opheffing van
tie flavernij der boeren, als geheel flrijdig met den tegen
Europa , wilde eifchen. Oos--wordigenbfchatv
renrijk laat het bij geene bedreigingen , maar grijpt , ongetergd , tot de wapenen, om Beneden - Italië met zijne troepen te bezetten. Dat Frankrijk, volgens D E PRA D T, geen
deel meer heeft in hetgene ten Oosten van den Rijn en der
.Alpen gebeurt, dat deszelfs flaatkundige invloed vernietigd
is, zou ook bijkans uit de armhartige houding blijken, die
het thans aanneemt. In plaats dat een a o u R n 0 N een' B o u Ra o N, de Oudoom des Ilertogs van Bordeaux , aan het hoofd
eener llrijdbare Natie van 30 millioenen menfchen, deszelfs
Grootvader, die met 7 millioenen menfchen onfchuldig door
de geheele magt van Oostenrijk en Rusland bedreigd wordt,
te hulp zou komen, — voegt hij zich bij die twee Mogend
om zijnen bloedverwant met oorlog — althans te be.--hedn,
dreigen, alleen omdat hij volgens grondwetten , niet meer
willekeurig, regeert. L on E wij it XVIII zou , daarentegen ,
sloor de befcherming der zwakken op zich te nemen, door
Oostenrijk met een leger op zijne grenzen in toom te houden,, door zich met Engeland (hetwelk daartoe zekerlijk niet
ongenegen zou zijn) ter befcherming der Napelfche onafhankelijkheid te verbinden, eene rol fpelen, die het aanzien van
Frankrijk bij alle menfchenvrienden zou doen rijzen,, een
weinig, weder goedmaken van 't geen N A P O L E oa bedorven
heeft , en liet gevaar verwijderen, dat nu van de geheele ontierwerping des Koningrijks der beide Sicilië: aan Oostenrijk,
van de verftikking der vrijheidlievende en verlichte beginfeJeu in Italië , voor Itaatl,.unde en humaniteit, te wachten
11aant.
D E pi' AD T heeft ook in andere opzigten een goed voor
getoond. .Spanje, zegt hij, (bl. _23) wordt met eeae-uitzg
b".00-
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groots omwenteling bedreigd. Doch gelukkig vergist hij zich
in het denkbeeld , dat deze omwenteling droevig en geduc/it
zal zijn. Dank hebben de brave mannen aan het hoofd dier
omwenteling , en de edele geest der Natie , er is geen bloed
geplengd , dan door de Despoten- en Inquifitieknechten te
Cadix, en daar in volle dromen. Ook dat Amerika vrij zal
worden , fchijnt te blijken uit den wapenflilfíand tusfchen
B O_- t V AR en DI OR! L I. o, (dien de eerfle niet zou hebben
aangenomen , zonder genoegzame zekerheid voor de onaf
nieuwe Republiek) en uit hetgene men-hankelijdr
thans verneemt van de overgave der fíad Lima aan de opfíandelingen.
Bij veel ftaatkundig doorzigt voegt echter de gewezene
Aartsbisfchop eene refit Franfche oppervlakkigheid, die de
daadzaken nooit doorgrondt, maar altijd los daarover heen
loopt. Zoo begroot hij b. v. de bevolking van Pruisfen op
za, die van Oostenrijk op 3, die van liet Koningrijk der
Nederlanden op 7 millioenen; terwijl het bewezen is , dat
eerstgemelde'flechts so, liet tweede niet meer dan s8, en het
derde Hechts 5 millioenen heeft. Zulke misrekeningen verzwakken het krediet van een' Schrijver. Maar wat zal men
dan van de volgende zeggen, waar de Schrijver voortrede
dat de vesting Alexandrië aan Oos--nertopdflig,
tenrijk behoort, en aan Sardinië behoorde • te behooren; terwijl dezelve inderdaad Picmontcesck is ? ! (BI. 213.)
De Vertaling van Jonkheer W., Baron van G * * * , is vrij
Olijf. Hij heeft zelfs niet eens overal zijnen Schrijver ver
gelijk op bl. 229 , waar DE P R AD T zegt , dat Eege--flan,
land nog meer excentriek is dan Frankrijk. Dit laatfíe houdt
hij voor eene fchrijf- of drudfeil; daar men toch te voren
laag en breed bewezen had , dat Frankrijk buiten het middelpunt der tegenwoordige Europefche líaatkunde geplaatst
is. Elders noemt de Vertaler zelfs onzen x El N SI us GrootPenfionaris, (Grand-Penftossnaire.) Is liet woord Raadpenfronaris hein dan ten minfie uit de Gefchiedenis des jaars
i -)o5 niet bekend ? — Onder de drukfouten munt die van
Engeland in plaats van Eugcnius (bl. 137) uit.
Ten flotte verwijzen wij den Lezer naar liet Protokol van
het Congres van Aken, waarin dc Monarchen onder anderen
beloven, „ van de naauwkeurigfto inachtneming der b ginfe.
„ len van liet Reit der Volken nimmer te znlic:I afbaa i
de paaf!iankc'ijkhcicí van ieder befluur te uiiea cerbiedig_:I,
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„ gen , en der wereld het voorbeeld van regtvaardigheid en
„ gematigdheid te zullen geven." Uit hunne eigene woorden mogen zij dus beoordeeld worden.

Werken der Hollandfche Maatfchappij van Fraaije Kunflen
en Wetenfchappen. IT/de Deel. Te Leyden , bij D. du
Mortier en Zoon. 18i 9. In gr. 8. 335 -81, f 2 -Io-:
hoezeer onze vaderlandfche Letterkunde verpligt
Ieder weet,
Genootfchappen , die zich, tot haren opbouw en be-

is aan
fchaving , vrijwillig vormden en , onafhankelijk van oenigen
vreemden invloed , ftaande hielden. De Hollandfche Maat
gaat heeds voort , dit lodflijk-fchapijvnFreKufl
voetfpoor te betreden. IIet boekdeel , dat wij voor ons
hebben, draagt er fchoone blijken van. Het behandelt onderwerpen, waarbij de roem des Vaderlands vaak een dubbel
belang heeft; het behandelt geen enkel, dat men zou kunnen
wenfchen hier door een ander vervangen te zien ; en het behandelt die doorgaans alzoo , dat de praktikale handhaving
van onzen letterroem er altlans dubbel mede kan te vre-

den zijn.
Eene bekroonde Lofrede op CORNELIS PIETERSzOON
jI 0 o F T , dien Amíterdamfchen burgervader, in de moeijelijke tijden der opkomst van onze voormalige Republiek , den
vader van onzen oniterfelijken historiefchrijver en taalopbouwer, den Drosfaard van Muiden, door den grijzen D E
K R cv F r , beflaat hier de eerfte plaats. En , verdient die
man inzonderheid openlijk geprezen te worden, n E It R U v r r
verdient niet min zijn lofredenaar te zijn. Hij toont duidelijk , zoo dit anders nog betoog van doen had , dat hij niet
mindér met den prozaftijl , dan met het dichtpenfeel weet
om te gaan. In beide opzigten is hij voikomenliik op de
hoogte gebleven , tot welke de bloei onzer letteren thans
moet geacht worden te zijn opgeklommen; ja, in beide opzigten mogen fchrijvers van mindere jaren, in menig opzigt,
eenc les bij den grijsaard komen halen. De lofrede is altijd
Bene zaak geweest, welke op verre na niet ieders zaak was;
en op velerlei wijze is dezelve aangevat, om ze wèl en gelukkig ten einde te brengen. D E K R U v F F gaat veelal zijnen eigen' gang, en het gelukt hem uitnemend, het beeld
van
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van een voortreffelijk burger, magiliraat en fiaatsman in
o 0 F T te doen onderfcheiden, dat wij met genoegen , ja
met verrukking aaniaren , en niet wel verlaten kunnen , zon
voornemen, om hem, zoo veel in-dernwscht
ons is en voor ons te pas komt , ijverig na te ftreven. Geene aanmerkingen , f echts een paar opkomende gedachten wil
wij hierbij voegen. De eerfte is : of de benaming van-len
rede ook vordert, dat dergelijk een fink in zoodanigen vorm,
bij voorbeeld ten aanzien van de uitgebreidheid , en in zoodanigen ftijl moet vervat zijn, als de openbare voordragt
vereïscht: zoo ja, dan zouden wij van oordeel zijn, dat de
laa.fie eenigernlate anders kon gewijzigd wezen; de volzinnen
zijn in dit geval misfchien te lang, en de geheele aaneen
afzonderlijke gedachten, welligt niet te eene--fchakelingdr
maal onberispelijk. De andere, eenigzins op dezelfde vraag,
maar bij eene omgekeerde vooronderfielling, gegrond, is deze: of niet , door gebruik te maken van de onuitgegevene papieren des geprezenen mans , een uitvoeriger en nog fprekender, nog beflisfender gedenkhuk te zijner eere ware op te
rigten geweest, of anders misfchien nog verlangd mag worcien. In allen gevalle is de weg heerlijk gebaand, het licht
ontítoken , en D E KR U Y F F, als lofredenaar , met zijnen held,
der onvergetelijkheid gewijd.
Eene •gelijke Lofrede op HERMANUS aOERIIAAVE,
door den Gentfchen Hoogleeraar K E s TE L o o T, is het tweede fluit. B 0 E R H A A V E! kan men hem immer te veel prijzen ? maar kan men hem ook zoodanig, althans in eene enkele lofrede , doen kennen en bewonderen , als hij verdient
groot als mensch en Christen zoo wel , als in vele onder
takken van het vak, waaraan hij zich bijzonderlijk-fcheidn
had toegewijd ; flichter,, hervormer en beoefenaar tevens ;
het fieraad en de weldoener niet van eene ('ad of een enkel
Iand Slechts , maar van meer dan één werelddeel. Wij hebben
nogtans deze lofrede met groot genoegen gelezen, en juichen de vaderlandsliefde van den geleerden K E S T E L 0 OP
toe, die het denkbeeld niet kon verdragen, dat ligtelijk een
vreemdeling met de eere zou gaan flrijken, om dezen held
der menschheid , held ter behoudenis en niet ter verwoes*
ting, met de meeste warmte en de volkomeníie hoogfchar.
ring te prijzen. De bijgevoegde noten ílaven al het door hens
gezegde des te blijkbaarder.
Het volgende fink is eene Redevoering, over de vorming

H
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i'an het eiyen karakter (ler Ncdertaadf;he Letterkunde , tei
opening der Alg. Verg. 1317 , door Mr. s IE WE R T s z VAN
REE s E n2 A, welke wij terí^ond met groot genoegen lazen ,
van wege de helderheid, geleidelijkheid en blijkbare gegrondheid der gedachten. Wij hebben hier geene ruimte om dezelve na te gaan. Maar volkomenlijk zijn wij het met den

Redenaar eens, dat er nog eerre zekere onvastheid in de begrippen heersent, omtrent hetgene onze Letterkunde, bij haren tegenwoordigen bloei, of reeds dadelijk is, of Hechts
hoop geeft te zullen worden. En ook wij hoorden, bij al
den lof, door anderen aan dezelve gegeven , fomtijds fpreken van den verkeerden , zelfs van den heer fchenden verkeerden fmaak; doch , wij moeten het bekennen, niet altijd door
volkomen bevicegde en onbevooroordeelde regters , wel eens
door dezulken, die Inisfchien in flaat zouden zijn, het genie
op nieuws onder de geleerdheid te verpletten, en of de Ouden , of de zangers der zeventiende eeuw tot het non plus
uitra en den édnigen weg van behoud , in het vrije en onbegrensde gebied der dichtkunst en weifprekendheid , te 1tellen. Maar, de Spreker heeft al\v'eér regt: het is niet alles
mis ; en met hem roepen wij bijzonderlijk ook onze letterkundige Maatfcheppijen op , om het fchip, dat thans bij
voorfpoedigen wind fuellijk voortfcliiet, voor 1lranden te be-

waren, en in de regte haven gelukkig binnen te brengen.
Het vierde fluk , van dezelfde hand , kan reeds als eene
belangrijke bijdrage tot dit fchoone doel worden befchouwd.
Het is eerre prijsverhandeling ter beantwoording der vraag:

Welk is het ware denkbeeld van dichterlijke OorfpronkelijkIseid ? en welke zijn de nadeclen voor den goeden fmaak in de
Dichtkunst, uit liet ftreven naar eerie valfche of kwalijk begrepen Oorfpronkeli jkheid voos tvloeijende ? De eerfte lezing
van dit bekroonde opftel , toen nog niet met oogmerk om er
eenig verflag van te geven door ons ondernomen, viel minder
gunflig uit. Het is, trouwens, een wijsgeerig onderzoek;
en het moest dit, uit den aard der zaak , wezen. Doch
eenigzins in het midden flaande tusfchen de voorflanders eener
Duitfche Aestetiek en dezulken , die alle wilsgeerige regelen
uit de Poëzij willen verbannen hebben , kwam het ons wat
omílagtig , wat diep opgehaald , misfchien wel wat gezocht
voor. Ook bepalen wij nog niet , of het refultaat niet geuiakkelijker en voor elkeen overtuigender ware voort te

brengen geweest. Oorfpronlcelijlibeid is oorfproiikelijk, en
daar+
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t^aarom kan ze niet overgenomen , niet verkregen worden;
maar wie dit beoogt, die heeft een verkeerd denkbeeld van
dezelve , en loopt gevaar, een monhler, niet Hechts eene
wolk, voor een Godin,. te omhel,.an. Dit is zoo klaar, dat
Let Hechts op de toepasfing aankomt ; maar deze , de prak
als in het vak der opvoeding, des te moeije--tijk,sevn
lijker. Ondertusfehen moeten wij , na nauwkeuriger lectuur , den Meere R EE SE m A de eere geven , dat hij zeer wel
met het gebruik eener afgetrokkene redenering te regt kan.
Zijne bepalingen ,aaneenfchakelingen en gevolgtrekkingen zijn
helder en ordelijk. Het is doorgaans niet zeer moeijelijk,
hein op den voet te volgen; en gaarne volgt men item : want
]hetgeen hij zegt , fchijnt waar en gewigtig, Ook ontbreekt
het niet aan die levendigheid , dien glans en die kleur, welke
de hij!, hoe wijsgeerig -ook , bij de befchrijving dartel hetgeen
tot de fchoone kunnen behoort , fomtijds moet aannemen.
Het laatfte gedeelte , meer toepasfing behelzende , is mede
hoogstverdientlelijk gefchreven. ' ' Gezwollenheid , Gezocht
Zonderling- en Vreemdheid : ziedaar de voornaamile-heid,
wangedrogten, hier befchreven. Hadde het den Schrijver
vrijgeflaan, niet Hechts, als een Profesfor op zijn Collegie,
alles uitvoerig met voorlie`elden te haven , maar ook die vi:
werken van onzer tij& -te ontleenen , er had voorz+cker niets
aan de duidelijkheid • van het betoog ontbroken. Doch gnu
moest hij dit vuile werk (vergeef de uitdrukking!) can
ons Recenfenten overlaten, die er ook al niet veel lust toe
hebben: want onzen lof neemt gaarne elk tot' zich, maar o ze berisping geven ze liefst roet woeker terug. Dank hebbe intusfchen de Maatfchappij en haar verdienflelijk lid volar
deze baak , op welke dichter en beoordeelaar (des noods)
veilig kunnen zeilen!
De Veldlag ven Tf'rterloo , door iv. ME s S C si ER T , niet gonI
bekroond, maakt het vijfde fink in dezen bundel uit. Herzelve is in zeer vloeijende verzen, zijnde coupletten van tien
korte regels , van het begin ten einde toe afgewerkt , cn
geeft ons niet zoo zeer eene breede befchrijving van de actie
zelve , als` wel een poëtisch verhaal van hetgeen, vóór, bij
en na , door vriend en vijand , door hemel en hel , of door
den Di^hítér zelven gedacht en gezegd , gehoopt , gevreesd,
gejuicht oí° getreurd en gevloekt wordt; daar hij 'als eeh Zie
Raat, en overfchouwt al het zigtbare en onzigtbare, bij-ner
dit groote geval. On het nader te doen kentien, moeten wij
-

-
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een gedeelte uitfchrijven; en daartoe willen wij dan toch de
befchrijving der hoofdzaak , zoo veel mogelijk , kiezen.
De firijd vangt aan. — De.dood giert rond.
Wat gruwel van verdelgen!
Wat ítroom van bloed verkleurt den grond,
Dien de aard' niet in kan zwelgen!
Wat llrijders, die het moordtuig trof,
Die, kermend, krimpend in het ftof,
Den dood als uitkomst zoeken!
Wat offers van het wangedrogt ,
Die, bij den laatkien ademtogt ,
Zijn razernij vervloeken!
Als onweérswolken , zwart gekleurd,
Den dag in nacht hervormen;
En, door den rukwind voortgefcheurd ,
Elkander tegennormen:
Dan kraakt de donder van rondom,
En doet, door ratelend gebrom,
Het zwoegend aardrijk trillen;
Dan doet de ontgloeide blikfemfchicht ,
Bij 't flingren van zijn flikkerlicht,
Van angst den fterfling rillen.
Zoo bonzen, op elkaar geflort ,
De breede legermagten;
Zoo buldren, tegen een gehort,
Hun forfche reuzenkrachten.
De donder van het fchutgevaart'
Ontzet de lucht, en plettert de aard';
De pulverblikfem íchittert.
De zwaarden klettren op elkatr,
Bij 't worstlen van de legerfchaar ,
Door woede en wraak verbitterd !
Het komt ons voor, dat de Dichter eene eigene, kennelijke manier heeft, die zeer verdienfleliik is, maar die wij
echter bij nog meerdere onderwerpen en op meer verfchillenden trant wenfchen gebezigd en toegepast te zien, alvorens

ons eigenlijke aanmerkingen omtrent dezelve te veroorloven.
IIij is nog jong in deze loopbaan, en zeker glansrijk begon nen,

VAN FRAAIJE KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

257

tien. Zoo wij evenwel ons hart zullen uitfpreken , dan gevoelen wij cenige neiging, om hem te vermanen, van niet
uitfluitend bij T 0 L L E NS maar fomtijds ook eens bij B 1 LD E RD ij x, vooral K 1 N K E it, en misfchien nog anderen, fchool

te gaan. Verder , naar kleine foutjes te zoeken — neen , dat
doen wij nooit; maar dezelve, gevonden zijnde, Hechts aan
te wijzen, zij thans ter zijde geheid! De Dichter heeft zijne niet gemakkelijke tlof gelukkig aangevat, uitnemend wèl
bewerkt , en tot een fchoon gedenkílnk gevormd: ziedaar
den lof, met welken wij veel liever befluiten.
Wij haasten ons naar liet einde. Dirk d^illemsz desgelijks een dichtfluk , door Mr. F. F RE T s, als Voorzitter in
181! , is het laatfle Pluk. Men kent den held — en dit is
niet gelukkig voor den Dichter — uit het fraaije flukje van
T 0 L L E N s . F R n T S gaat echter geheel zijnen eigen' gang ,
dicht vlocijend , zegt veel nuttigs en fchoons, en hebbe
alzoo mede onzen dank! Het is aardig, dat wij hier juist
dezelfde inaat, als bij MES s c x K R T, aantreffen. Ziehier
een haal:
-

;

,

Hij komt door 't noodgekerm bewogen,
Hij komt, de held, en blij te moe
Keert hij terug, den dood voor de oogen,
En vliegt naar zijnen vijand toe. —
Hij voelt op nieuw zijn moed ontbranden:
Hij reikt gewillig hein de handen
En heft hem op, reeds half gefinoord.
Hij tracht hem 't koude hart te warmen
to drukt hein broederlijk in de armgen ,
Geheel door zijn behoud bekoord.
"treedt cp, kortziende flervelingen!
Vraagt hier, waar grenzeloos geweld,
Waartoe vervolgers u omringen ,
Wier juk u loins onlijdlijk knelt.
I Ïet duister raadfel is ontweven;
De digte fluijer opgeheven,
Die Goddelijke wijsheid dekt.
Ik roem 't bedrijf, dat deugd verbittert:
't Is 't werktuig, waar zij meer door fchitteft,
De heen, die haar tot toets verstrekt.
-
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Opmerkelijk moet liet cellen ieder voorkomen, dat de (lad

Rotterdam zoo veel lieert biigdra ;en , om dezen bu n del te
vullen en te verfieren. Niet f]echts behooren twee der bekroonde Schrijvers aldaar te huis; maar ook de beide prefidiale (lukken bchooïen aan de Vlaas, fchoon het Ii beurtelings niet haar ea (althans voorheen) met den Leydfclaen Rijn
de alge:neene vergadering op hare oevers ontvangt. Dit kan ,
zeker, toevallig zijn, door eene vroegere uitgaaf bij voorbeeld, zoo als wij ons , onder anderen , ten aanzien van een
lick des Iieeren SC H Rii DE iz herinneren. Maar, over het geheel , is toch wel de aanmerking niet ongegrond, dat de letterkundige liefhebberij in A;n/lerdana te zeer verfpreid is, o:n
ergens hare kracht behoorlijk te ontwikkelen. De Klasfe ,
Felix Fileruis , zelfs Doctrine , eerre rl feeling dezer Maat
wat al naeer ! trekt daar elk haar publiek. En-fchapij,en
de fprekers in elk van dezelve, reeds verdeeld, beijveren
zich Inisfchen te minder op hunne (lukken, omdat de beste
toehoorders, zonder verwaarloozing van eigene ftudie althans ,
niet in (iaat alles bij te wonen, er vrij zeker niet gevonden
worden. Er is, bovendien, geen middelpunt voor alle beoefenaars , die eenige verdienfte bezitten. IHier wat en daar
wat ! niet zonder zekere muren des affciieidfels ! zonder eerre
mate van wijsheid hier, van wangunst tiaar, van bedilling elders ! boven welke Hechts fommigen geheel verheven zijne.
Doch, waartoe deze gedachte hier? Tot handhaving der eere
van Amflerdj;n , en waarfchuwing tegen hetgeen haar fchan-

de zou kunnen brengen.
Levensgefchiedenis van J OH iv II A R R I 0 T T en dcszelf Peizen door vier TVerelddeelcn , naar 't Hoogduitsch 'aa C. A.
FICHE It (vis CIIER.) Te Breda, bij W. van Bergen
en Comp. In gr. $vo. Ik' en 256 Bl. f 2 -: -:
Alweder eerie vertaling van eene vertalinng ! Immers , dat dit
boeksken niet uit het Hoogduitsch , maar uit het oorfpronkelijk Engelsch behoorde te zijn overgebragt , zegt de Vertaler
zelf in zijne Voorrede , waar hij den titel aldus opgeeft :
Struggles through Life, exemplified in various Travels and .?dventures in Europe , ^lfta , Africa and America , of i o II N
N A R R I 0 T T, Refident Magi ftrate of the Thames Police , etc.
Londe, III Vol. $vo. 1215--817. Al heeft dan nu een r I-
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^ CH i. R dit werk op Dzvi fch,vo bosduin oi'ergebragt . was dit
toch g3ene reden voor den ] ede2?a1:de1•, oin (indien hie C in 't

:lgemccn eene vertaling verdiende) niet never het oor pronkelijke , dan Bene kopij ter hand te nemen. Doch wij denken, juist om de drie Deren i;z $v'o, dat dit werk Hechts
gene verkort,;ig , een uittrek cl is , waarvan liet ook alle blijken draagt. Deze II A R RI 0 T T toch bezoekt cC11C menigte
landen , en ondergaat eene gelieele reeks van lotgevallen
doch befchrijft alles zeer vlagtig en als] ter loops. Wij ver
zijne togten, van 175$ tot i`p7, naar Noo•d--zelnhmop
,9r;rcriha, (ve:'felleidene malen) de i iddellandfclze Zee , Oûsti:Ji2 en de Yelp ; ti'jch zullen daarin weinig winst voor
Luiden- en volkenï.enn;s opJoen , (gelijk het kleine beftek
ook niet toelaat) maar wel velerlei zonderlinge lotgevallen en
onderhoudende

,

zelfs grappige tooncelen vinden. Ok komen

er verfcheidcne voorvallen !:i uit den zevenjarigen zcct;orlog
tusfchen I';r;elend en i'vei :u7k van 1755 tot r.6_, order
anderen van zekeren i,onten kaper , of liever zee:•oover, met
name Kant. r A't It I C i_ , die zich zelfs eens , voor éénen nacht
van de had Lzs or:zo zon hebben meester gemaakt ; eene zone
derlinge grap te Loston, waar toen (1762) des Zondags nog
niemand over flraat moet gaan, dan Kerkgangers , Doctoren
of Geestelijken , op boete , gevangenis , of gedib'ungeIIen kerk.

gang ; tot welk einde twee Ouderlingen op Eiraat pat9'oZti/ieea'd'°a, en onder anderen een L;zge/sclz Zeekapitein opbragten,
die hen daarvoor 's anderen daags aan zijn boord lokte , een'
roes deed krijgen, en toen , tot drafje voor zijne hechtenis ,
met klingflagen kastijdde. Gedurende x AR r,1 o T 's ver b lij f
in 0ostindi5 (ten tijde van den Oorlog met a vi) E R - A L I iii
1769) heeft hij vcrfclleidcre jagt - anekdoten, die no„ al bij
wegens de dieren van dat gedeelte van dzit' be--zonderh
vatten. in Atsjem, (ilíc.'zou; naar de IIso cie.itf^he uitfprank)
op Siwia'tra, zag hij allerlei wreedaardige firalfen, en ver
afkappen van beenen enz. in i , 5 vrsrig•de-miuktendorh
zich ti AR R 1 0 T T, nu 3o jaren oud , op het land , trouwde,
bedijkte een eiland , en leefde , bij vrij aanzienlijke nlidcieien,
zeer gelukkig , toen brand en daarna overlirooming van zijn
moeijelijk gewonnen erf hem in i791 weder naar zee dreven;
doch nu alleen oin zich in 1lroord 11rc'rika te vestigen. Flier
-

vinden wij dan (thans

reeds

verouderde)

berigten

nopens

de

noordelijke en Iniddelíte Vereenigde Staten. Hij maakte daar op een plan tot het aankoop en van llmr i•ikaanfcke akkers
Sa
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hetwelk echter mislukte , en keerde in 1797 voor goed naar
zijn vaderland, waar hij tot opperhoofd van het Teems-be1luur (the Thames Police, zooveel als Waterfchout?) werd
aangeíteld, en nu zijne rust bleef houden.
Het vierde en vijfde ,Boek, zoo veel als een aatihangf l
tot dit werk , maakt daarvan eigenlijk het belangrijkste gedeelte uit. Het is een verhaal der lotgevallen, ontmoetingen
en daden van I-I A R RI OTT 's zonen , neven en fchoonzonen ,
die, ten deele ook op ons vaderland betrekking hebben. Dien
vindt daarin , namelijk , een uitvoerig verflag van het innemen
der eilanden Amboina , Ternate , B inda en Isle de Fiance in
i8o9 en i8io op ons en de Franfchen. Merkwaardig is no;;
de levendige befchrijving der uitbarfling van den vuurberg
op St. Fincent in 1812 , en Van eene zeer merkwaardige redding uit het dreigendíle doodsgevaar door eene vr•otanv aan
'boord , die , toen alles verloren was, als door eerre oogenblikkelijke ingeving raadde, den grooten en den fokkemast te
kappen, , hetwelk de gewenschte uitwerking deed, waarop
het fchip, midden 'in den grooten Oceaan, met noodmasten ,
fprieten en touwwerk voorzien werd. Ten flotte wordt ons
een zeer onderhoudende en avontuurlijke Zeetogt uit Bufui re, (het .oboe-Schehr van N I EB U Ii R) in Perzië, naar Bombay medegedeeld, waar het fchip , eerst door een' Franfche,z
Kaper, vervolgens door een' Arab//c/zen Zeeroover genomen
in drabii opgebragt werd, het volk met allerlei nocd
en gebrek te worftelen had , en de Kapitein , om eenige ver
te bekomen,, de rol van Dokter moest fpelen -za,chting
waarvan hij niets wist; tot dat zij door eenen T echabiet, die
kennis aan de Engelfchen had, hunne vrijheid erlangden ,
maar nu , op de terugreis , in een eiland der Perzifche golf
nogmaals door de Atabifche Zeefehuimers bijna betrapt waren, en naauwelijks in eene grot beveiliging vonden-: eindelijk bereikten zij , met een vlot , den vasten wal van Per.
zh , en, na nog vele wederwaardigheden, de ftad Bit/hire.
Deze reisbefchrijving herinnert ons op vele plaatfen onzen
ouden eerlijken B 0 N T E K o E, die ook met niet minder groote wederwaardigheden 'heeft te kampen gehad , en zich over
niet minder zonderlinge reddingen heeft mogen verheugen,
De ,stijl der Vertaling is zeer leesbaar,

Ilan-
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T/indclirages, in een gedeelte vain GeIder•land, of gefclzicdkundige en pin2tsbefc;rrijvcnde Befc•,'acu'a'ing :'au rle Omflreken
der Stad Arnhem. Te .iïr;r'c^: , hij P. Nijhoff. i8eo, tri
kl. 8e'0. 149 B1. f t-5
-:

V 'Tien het vergund is , en wie verlangt dit niet? in een aangenaam jaargeti;de, den lusthol' van het oude vaderland, derr
heerlijken omtrek van Ar;nce:;,, te bezoeken, die verzuim
riet , zich te doen vergezellen door dezen gid , die zijne
opmerkzaamheid bij al het meest opmerkingwaardige vestigen
zal, en niet alleen de fchoonl_;eden de: heerlijke natuur doet
opmerken , maar ook menige geI'ciiietl- en o!Id'.^eidlcundi &e bij
mededeelt , waartoe hij de b_ste bronnen had en-zonderhi
gebruikte. Zulk een boekje ontbrak ons nor; wij hebben
het aan den jongden Zoon van den Uitgever te danken, die
zoo aangenaam, kiesch en fmaakvol fchrcef,, dat hij hem , die
meermalen deze fireken bezocht, op nieuws naar foortgelijk
reisje belust maakt , en , door de leerzame herinnering , het
daar genoten vermaak nogmaals en meermalen genieten doet.
Het werkje was de voorlooper cener topografifche'Iíaart , door
den Heer Ingenieur G. J. DI 13 B E T s geteekend , en door de
I-Jeerer VA N B A A R S E T. in het koper gebragt , welke wij
meeeen, dat ook reeds het licht ziet. Dezelve behoeft , zoo
wel als dit boekje , Hechts aanmelding, om de begeerte te
wekken van elkeen, die deze Eireken bezocht of bezoekt;
en niemand zal zich tien aankoop beklagen. Wij betuigen alzoo , in naam van het Publiek , den Heeren N IJ a o r F , Va
Zoon , onzen welgemeender dank.
-dern
De jeugdige Ongehuwde, die eerre Gade zoekt. Ecne Bijdrage,
Eer bei'or•derir:g van eerie naauwkeurige I en:iis aan de huisfe/like Zeden en Gewoonten , den godsdicrzfigen en zedelijkeiz
Denktrant der Engelfchen. Door TJA N N A ni o Iz r.. II Deeles:. Maar den achttienden Enge!! Druk. Te Haarhome,
bij A. Loosjes, Pz. Iragr•.81'o. Tezarncrt 38z Be'. f5- 12rp
e lang, ja waarlijk veel te lang, hebben wij de aanmelding van dit overfchoone werk nitgefleld ; alhoewel het eerie
goedkeurende aanmelding allezins verdient , en misfchien ook
S3
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wel behoeft. Wij willen het maar opregt bekennen , wij heb ben tegen de lezing van de twee, nog al lijvige boekdeelen,
die wij dachten, dat een' roman, en niets meer dan een' roman, bevatteden, vrij wat opgezien; wij vernamen van dit
bock wel veel lots, maar merkten, in onzen kring, op, dat
de meesten , die het werk prezen, hetzelve niet gelezen,
immers niet geheel doorlezen hadden; en meer dan ééne vriendin, die wij naar hetzelve vroegen , zeide ons : „ Ja, het
boek is goed ; maar de gcfchiedenis is vreesfelijk langwijlig
gefchreven :bij het einde van den roman is het huwelijk nog
niet eens voltrokken; en er komen zoo vele perfonen in
voor, dat men, tvil men het verhaal behoorlijk volgen , wel
een lijstje van die alle maken mag, en dan nog loopt men
gevaar, die bij de lezing te verwarren." Daarbij leverde de
vruchlbare drukpers gedurig eenen nieuwen voorraad op ; en
eerst nu kwam ons , bij hetgene wij reeds te lang lieten
liggen, deze Ongehuucde weder in handen. Dan, bij het doorbladeren werd onze aandacht al aan(tonds geboeid ; wij zet teden ons dadelijk tot de lezing , en nu fmart het ons, dat
plaatsgebrek ons belet , door eenè vermelding naar waarde en
een meer dan gewoon uitvoerig berigt, ons verzuim te vergoeden . Het is wel mogelijk, dat het eerfle hoofcíiuk der
Hollarrdfche lezeresfe geen zeer gunflig vermoeden gaf, ten
aanzien van liet verliaanbare en onderhoudende van dit werk ;
want het is er ver van laan , dat alle onze Holland/the Schootien met M IL T O N genoegzaam bekend zijn: dan , wij hebben te goeden dunk van haren goeden fmaak en gevoel voor
het wezenlijk eenvoudige en goede, dan dat wij mecnen
zouden, dat zij de Schrijffler van langwijligheid konden befch;ildigen , bijaldien zij de lezing Hechts hadden voortgezet, Ook vonden wij dat aantal handelende perfonen niet ,
hetwelk ons bij de lezing verwarren kan ; ten zij men iedeie
ontmoeting , met de hoofdgefehiecienis in geen verband , als
daartoe betrekkelijk befchouwd had, en alzoo de gefchiedcnis zichzelven verwarde. De titel leert echter reeds, dat men
hier veel moet verwachten, hetgeen ecniglijk ter bevordering
ier kennis van Ergelfclre zeden en denktrant wordt ingevoegd, Uit dit oogpunt word; dan alles belangrijk; te-belangrijker echter, naar ons gevoel, omdat wij onwillékeurig,
bij al dat bijzondere, ons gedurig meenden teruggeleid tot
a1gemeene befchouwing van der menfchen zeden, karakter
fn ;jc sktroa, De gefehiedenis loopt voor hqt overige zeer
een-
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eenvoudig. De Ongehuwde is een welopgevoed , veriandig
en allerbraafst jongeling, uit den aanzienlijken Rand , die zich,
nadat hij zijne waardige ouders verloren had, eene Gade
zoekt. Op zijne reize naar den besten vriend zijns vaders
bezoekt hij de hoofdflad , en vertoeft aldaar oenigen tijd,
waar hij in iederen kring de opmcr'czame waarnemer is, maar
hetgene hij zocht niet vinden kon. Eene dochter van den
braven vriend zijns vaders was , als 't ware , opzettelijk voor
hem gevormd en opgevoed; geheel dat huisgezin is het voor
beminnelijkheid en deugd , en het kan-beldvanrfi,
niet anders, of hij , die eenigen prijs fielt op echte vrouwe
waarde, moet hein boogstgelukkig rekenen bij zijne-lijke
keuze en uitzigten. Maar deze inkleeding is van het werk
verreweg de minste waarde. Vonden wij ruimte, wij konden
eene uitgebreide bloemlezing geven , van allerlei aard , welker
geur voorzeker zou uitlokken en behagen ; of wij konden de
uitmuntendite lesten en wenken opzamelen voor eene verllandige , zedelijke , echt godsdienítige opvoeding: maar aller bijzonderst mogen wij dit werk aanprijzen, van wege de treffelijke voorftelling van Godsdienst en Christendom ; daar hetzelve , verre vervreemd van den tijdgeest , die, in do hoogere
(landen vooral, maar ook in de mindere, Godsdienst en Wereldz i n maar al te gaarne poogt te vereenigen; en het ook,
evenzeer van onverdraagzaamheid als onverfchilligheid verwijder , den juisten middelweg houdt tusfchen te groote gevoeligheid en enkel koele godsdienftige overtuiging ; terwijl de
krachtige en zuivere zedeleer hier allezins derzclver tleunfel
en kracht vindt in die kenmerkende leerfiellingen van het
Christendom , welke doorgaans maar al te zeer kwalijk worden aangewend, of, uit vreeze voor misbruik, ontkend, of
voor het minst verdraaid en ter zijde gefchoven. In één
woord, Opvoeder, Leeraar van het Christendom , Vriend van
zedelijkheid en orde, .echt verftandig Godsdienstvriend, of
hij , die zoo iets worden wil , en ieder zich voor het goede
openend hart, zal in dit werk behagelijk en verfterkend voed fel vinden; en als hij , op onze aanprijzing, zich met dit
werk bekend maakt, twijfelen wij geenszins, of hij zal ove tuigd worden , dat wij hein eer te weinig dan te veel van
hetzelve hier beloofd hebben.
Mistresf H A N N A ai o RE,, welke de laatfte dertig jaren van
haar leven geheel befteed heeft ter verheerlijking van God en
ter bevordering van het welzijn harer medemeufchcn, en een
S4be-
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beminnelijk voorbeeld geeft van echt werkdadig Christendom
was in de hand der Goddelijke Voorzienigheid een der voor
werktuigen , om , zelfs onder de aanzienlijkfle klas--namfte
fen , meer echte godsvrucht te verfpreiden , en die weldadige
opmerkzaamheid op de geringere volksklasfe op te wekken,
welke thans , gelukkigerwijze, als 't ware aan de orde van
den dag is. Hare gaaf, om hare lezers aangenaam te onder
bijzonder fchitterend. De grootfle Geleerden van-houden,is
Engeland zochten finds lang hare kennis; en zij zelve is,
zonder daarmede eenigermate te pralen , Inct de oude zoowcl
als met de nieuwe talen en letterkunde vertrouwd. De acht
druk van dit werk in het oorfpronkelijke moge , reeds-tiend
bij voorraad, bij onze lezers pleiten voor de waardije, ook
door ons aan hetzelve toegekend. — Mogen zoodanige vrom,
wen, die door geleerdheid en fmaak verdienfien beoogen,
zich naar dit voorbeeld vormen, en bij den lof, dien men
Tiaar toezwaait, zonder blozen over dien lof, aan Nlistresf
n o RE kunnen denken !
`V A A T Z E G R I D BE RTS Z3rilloft , KQmmeedje fen acht
Uitkomflen : rjeucht formeitfelyk om te lezzen. Yn it
Lan-Friesk. Dy oorde, folie bettere Druwck. Druwckt
in to keap to Liauwert , by de Widdou C. L. fen Iltena ,
oppc Kelders. 1820. In 8vo. Met Voorberigt en Aanteekeningen, 140 BI.

D

e tweede uitgave van dit Tooneelfpel , 't welk , in de
Vriefche landtaal gefchreven, voor het eerst in 1712 in druk
verfeheen, is haren oorfprong verfchuldigd aan de belangflelling van Benen geleerden Vies in al 't geen de inilandhouding
en opluistering van den tongval betreft. De inhoud van liet
íluk zelf wekt geen belang , noch door geestigheid van vinding,
noch door fraaiheid van zamenflelling en uitkomflen, noch
door aardigheid van het naive in de uitdrukkingen, 't welk
anders der Vriefehe landtale bijzonder eigen is, Het kenmerkt
zich , integendeel, derwijze door het lompe en onbefchofte ,
Flat hierin zelfs de reden moet gezocht worden , waarom wij
den naam des Uitgevers op den titel niet vermeld vinden ; gelijk
pok de Maker van het flak onbekend is. Als zoodanig had
bet dus wel in het duistere mogen blijvez m,, en achten wij
het
-
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het der moeite niet waardig, van den inhoud verflag te ge
daar een enkele geestige zet, of koddige uitdruk]Qng,-ven,
den arbeid , daaraan befteed , niet zou beloonen. Bovendien
zouden wij gevaar loopen, de kieschheid van het befchaafd
publiek te kwetfen , en welligt aanleiding geven , dat onze
Landgenooten een onverdiend vonnis zouden eirijken over
tien Vriefchen Boerenfland , die , federt eene eeuw, terwijl
deszelfs taal bijna geheel onverbasterd is gebleven, in welgeInanierdheid aanmerkelijk is toegenomen.
Wij zouden welligt de tweede uitgave van Waatze Gribberts Brilloft geheel onaangekondigd hebben gelaten, wilden
wij niet hulde doen aan de verdienflen van den geleerden
Uitgever, die dit 4nkje verrijkt heeft niet lanteekeningetz
en een koorberigt, voor de vaderlandfche Oudheid- en Letterkunde in liet algemeen , en voor de kennis der Vriefche'
Landtale in liet bijzo :der, van gewigt. — Zie hier uit de
Jlaitteekeningen een paar proeven van den trant der behandeling. Wij nemen ze voor de hand op , en geven dezelve
niet zoo zeer als de belangrijkIle , maar als zijnde voor de
beknoptheid van ons beft^_k niet ongefcllikt.
BI. 21. Soeste nu flincken ynne ears habbe? „ Flincken,
d. i. duwarsdrijvi,a` en , tegenkantingen , tcgenfribbelingen. Het
.F,ngelsch werkwoord , uit het dngelfakfrsc i zonder twijfel
llerkomftig, en waarvan ik denk, dirt het Vriesch zelfulandig
woord , hier voorkomende , afftamt , is to flinck , beteeketiende aar fe/en, 7 r;b elen , achteruitgaan. Ook ackteruit(laan , waarvan dan tswtlit the j' incken uitgelatene buitenfporigheden, of baldadigheden , heeten bij G vs B F R T j A P I Ic S, I.
bl. 83. Het woord is nog in Noordhol;and in gebruik voor
fir eken. Zie' IKaraktei fch. , Zeden cv Gewoonten vast Nederl.
117annen en Vrouwen , bij 11 A A S Ii AM p. 1816. I. bl. 331.
In liet Tooneelfpel vindt men cane wonderlijke befchrijving
van een Concert, waarheen men WA A T ZE meêgeileept had,
om zich met hein te vermaken. Bij die gelegenheid worden
Muzijk-inflrumenten aangeduid. Hiertoe betrekkelijk is onder
anderen de volgende aanteekening, b]. 64. Jo neamdent flantive (po,9tivc.) „ Omtrent dit Inftrnment heb ik geene inlichting bekomen. (De Uitgever had in de Leeuwarder Courant van 19 Mei 1820 een bcrigt van zijn voornemen ge
verzoek om opheldering wegens eerie en andere-plats,me
uitdrukkingen , door hele opgegeven , van de liefhebbers des
Vricfchen tongval s te mogen erlangen; welke hein ook, ge
i;jk
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lijk bij met dankzegging in zijn Voorberigt erkent, toegezonc^en zijn.) Ik geloof fchier, dat het tot de thans in gebruik zijnde Muzijk-inf}rumenten niet meer behoort." — Zou
men er geese f'gort van Orgel door moeten verslaan ; zekerlijk toen nog van zeer onvolkomen raankfel. De puysters of
blaasbalgen, en het terbjen mcye fingers, fchijnen hiertoe aanleiding te geven.
Ten aanzien der gewoontes, in 't begin der vorige eeuw in
Vri esland gcruikelíjk, merkt cie Uitgever op , dat (gelijk wij
uit deze l#aatze Gribberts Brilloft lecren) het dragen van
Baard en Knevels en Kragen , immers ten platten lande , tot
dezelve behoorde; dat men, om te trouwen, noodig had een'
Gaarbrief, door eenen Doctor of Procureur te fchrijven; en
dat het haar/emmer Bier, in zeker oud vetkoopers fprookje,
(bewaard door w I N S EM I U S op het jaar 1480. fol. 299.)

Haar/immer Taapc genoemd, eeuwen lang voor grdote lekkernij in Vriesland is gehouden.
Het Voorberigt geeft aan deze uitgave bijzondere waardij
voor zoo verre in hetzelve getoond wordt het verkeerde vaa
een gevoelen , bij aanhoudendheid gekoesterd door tenen der
grootfte en grondigile Taalgeleerden van onzen tijd , den
lieer T. n. WI AR n A, en aan het licht gebragt, eerst in zij xe Gefchic rite der ausgeflorbenen alten Fricfrfc'ien oder Sachfzfchcn Sprac'5c, Aurich I7 L1. , en daarna in zijn zisega-Bticli,
eis 41tfeiefrclien Gefets.buclz der Rustringer, Berlin and
Stettin i So . Deze Geleerde is van begrip : „ dat liet Vriesc7z
n dialect , waarin G 1 S i Ii R T j A P 1 K S zijne heerlijke gey, dichten zong, reeds van voorlang van lieverlede verdween,
„ en nergens meer eenige geringe fporen achterliet, dan in
„ den zuidhoek van Vriesland." Dit gevoelen weerlegt de
Uitgever, door aan te toonen, vooreerst, dat het Boerenvriesch , niet alleen te Ilindelopen en Molqucrum , maar door
geheel Vriesland gefproken wordt. Ten andere, dat dit Landvriesch aanmerkelijk onderfcheiden is van den tongval, bij de
Molquerumers en (lindelopers in gebruik ; waartoe hij zich
beroept op de Taalkundige Bijdragen tot den Yricfclien Tcr,;sval, door FV. WASScNnr:P.GI1, I St. bl. i37, en op
een' hoogst zeldza,uen Almanak op liet jaar 16;'9 , geheel in
net Ilinloopsch dialect vervaardigd door 1 o A N `r: S III I. A r, 1 n E s , toen Rector te Bolsward ; uit welken Abrranalr hij
ene en andere proeve, waardoor dit onweêrfprckelijk geflaad wordt , bijbrengt. Ten derde , dat G Y S is E R T J Ap I r s zijne gedichten niet heeft -efchreven i:: liet Boeren vriesciI ,
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vriesch , dat te Hindelopen en 'Molquerum gefproken wordt.
Voorts , dat het tegenwoordige Landvriesch regtflreeks afkomflig is van het Oudrriesclz , en dat deze moeder in Vriesland beftendig in hare dochter voortleeft, gelijk hij aanwijst
door verfcheidene woorden, uit het 4ltfi•iefifchesWhrterbuch,
in 1786 door den Heer w I A R n A uitgegeven , ontleend ; woorden, welke in het Oud- en Nieuw vriesch of geheel of met
,geringe verandering overeenkomen. Wijders, dat het Landvriesch uit het Oudvriesch door befchai'ing en verzachting
voortfproot, en niet door verbastering, gelijk het Italiaansch,
Spaansch en i'ransch uit het Latijn is voortgekomen. En,
eindelijk, fpreekt hij de ftelling tegen, dat het Landvriesch
nu reeds zoo zeer vermolmd zou zijn , dat het zijnen geheden ondergang binnen kort verwachten moet ; naardien van
het tegendeel ten bewijze kan dienen dit Tooneelfpel van
Waat.,e Gribberts Brilloft , vermits daaruit blijkt , dat het
Landvriesch , gedurende meer dan cene eeuw, bijkans geheel Onverbasterd gebleven is.
Intusfchen erkent de Uitgever, dat er in de landtale , die
op zichzelve van het gewoon Nederduitsch geheel onder
eerre menigte Nederduitfche woorden ingeflopen-fcheidns,
zijn; 't welk ook van de taal, door GvsBEBT JAPIKs
gebezigd, die evenzeer van het tegenwoordige Vriesch als
van het Hinloopsch verfchilt, gezegd moet worden, en 't
welk te minder te verwonderen is, daar zelfs het Oudvriesch
zeer vele woorden niet het Nederduitsch gemeen heeft. Jammer is het vandaar, dat grootere en kleinere in liet Vriesch
gefchrevene gefchriften, waaronder zelfs It libber fen -4agtjen
Tsbrants, of dy Frieske Boer/me, zoo onzuiver, en met onvriesch als overladen zijn. Hetzelfde mag ook , vooral ten
aanzien der fpelling , gezegd worden van een gefchrift , waarvan het eerfle flukje onlangs is uitgekomen, onder den titel:
De boere fchrieuwer oer it nays firn de dey,, oof de boer en
boerinne yn ge/piek mey har boslui, oer ien en ooze dingen
fin dike tyd. Eer fie Stikje. Ta Suits, by P. I3 0 L T K A M P ,
Boekforkaper, 1821 , ' t welk anders niet onaardig is opgefleld , en boven II'aatze Gribberts ten $inzien ven het befchaafde verre verheven is , maar ten aanzien der zuiverheid
van den echten Vriefchen tongval bij hetzelve niet halen
kan. Trouwens , er is , volgens de getuigenis van den Uit
na de gedichten en overige werken van G Y S n ER T-gevr,
JA PIE s niets , 't welk met dit Toonceifpel , te rlcze, op-
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zigte , kan vergeleken worden. Het is te wenfchen , ten einde het Landvriesch zoo veel neogelijk zuiver blijve , dat er
van tijd tot tijd wèl gefpelde, en met betrekking tot den inhoud leerzame flukjes in het licht komen , maar ook vooral
in den rent naïv en en overaardigen trant , waarin deHoogleeràar w A S SE N B E R G u dezelve , achter zijne Taaik. Bi/dr
tot den F uiej ?rrra Tongval, II Stuk, gegeven heeft. Welligt
is deze wensch niet geheel ijdel, daar wij weten , dat er in
Vriesland Liefhebbers en Voorflanderesfen zijn der Dichtkunst, die zeer gelukkig Hagen, zoo wel in het vervaardi,
gen van oorfpronkelijke verzen in het 13oerenvriesch , als in
liet eigenaai:dig overbrengen van geestige ílukjes , b. v. van
BILDERDIJK, NIEUWLAND, POOT en dergelijke.
Wij hefluiten ons verflag met dankzegging aan den geleerden Uitgever voor hetgene hij ons geleverd heeft , en verheugen ons neet hem , dat het fclloon en edel Landvriesch
nog heden op kundige beminnaars roemen mag. Maakte zich
meer dan één derzelven verdienitclijk, ten aanzien van den
Vriefchen Puikdichter G Y s B E R T J A P I K S; met verlangen zien wij het werk van den Heer E P It E as A te gemoet
en wij hopen , dat het getal dergenen slaag zal vermeerderen, die liet vereeuwd Vriesdl zullen bewerken, befcllermen
en opluisteren.
,

Het Berouw. Naar liet Iloogdaiitscla vara A. L A F 0 N T A I N it.
II Deeleaa. Het Platen. Te Am//ordain , bij C. L. Schleijer.
18_o. In gr. 81'o. Te zangen 458 Bi. f4- 16-:

L

ang en groot berouw, over tenen Iuanflag in en tweegcvecht, (broedermoord hier genoemd) niet de flerl.fle kleuren
geteekend. Die les is inderdaad goed , en men kan niet te
fterk fpreken tegen moord en het gevloekt dui 1. Echter deed
in dit opzigt het verhaal op ons Hechts geringe uitwerking.
hIij toch , die zijn' aanflaanden zwager doorflak , doorílak
niet alleen cellen fechten mensch, maar hij deed liet kenneI jk gedwongen, en liet was weinig anders dan noodweer; eigenlijk ooh was llij dc doodflager niet, want de dolleman,
wiens leven hij ontzag, liep in zijnen degen; daarbij was
het duldeloos fàrren de uitdaging voorafgegaan, en wij bewonderen meer liet ongeloolèlijk groot geduld van den braven jongman, clan dat wij hein kunnen veroordeelen, omdat
ein-
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eindelijk dat geduld was uitgeput. Meerder fchuld, minder
dat vero tfchuldigen kon, en de bedoelde les maakte voorzekér dieperen indruk. Maar heerlijk is de aanwijzing: „, Een
tweede moord, zelfmoord, kan hier niet verzoenen. Be„ vrijden ook niet. Maar niet liet eindelijk flerfuur, met
„ God, verzoent alleen dan nog: een geheel leven nu voor„ taan tot geluk van anderen befteed." Deze les heeft de
ongelukkgge, die zich ieder levensgenot onwaardig hield,
dan ook getrouw beoefend. Flier en daar vinden wij daar ook
proeven van; offchoon anders dit BEROUW een roman is contme it faut, d. i. liefde, vrijerij , en eindelijk her huwelijk,
en wel een dubbel huwelijk, waardoor dan ook eindelijk de
gewetensangst bevredigd en de berouwhebbende brave man
teruggegeven wordt aan de mnatfcbappij. Een zoon des gefneuvelden huwde de dochter van de beminde zijner partij,
on welke het tweegevecht was ontflaan, en daarenboven do
zoon vond mede zijne beminde uit hetzelfde bloed. Dit var

de hand van liet verzoenend noodlot! De moord was thans verzoend! De moordenaar zou nu rust vinden ! De Hemel iacli!e !!
Deze foort van zedeleer is pns nu wcêr een weinig lax; maar
in eenen roman gaat het zoo goed.
Hèt fpreekt van zelve, dat beide deze paren engelen van
rnenfchen zijn; dat zij vrij wat hadden doorgeftaan, eer het
einde goed alles goed" werd ; en dat het dichterlijk vernuft van LA F ON T A 1 N E wederom zeer veel goeds en bevalligs , en menige voortre^Telijke opmerking en les , in dit
werk heeft bijeengevoegd; zoodat de vriend van 's mans romans ook dezen als in éénen adem doorlezen zal. Wij erken
gaarne, het boek gaf ons aangename uitfpanning, en-neht
wij beklagen ons de lezing niet.

De Ouderlijke Nalatenfchap , of Brieven van gene zijde des
Graft. Naar het Hoogduitseh van F R I E D R 1 C H G 1 RA RD LT. Te Amflerdam , bij G. J. A. Beijerinck. 1820. 14
gr. 8 vo. 348 Dl, f 3 - 12
-;

E en aanp rijzend voorberigt van den Goudfchen Kerkleeraar
deed ons al aanitonds vertrouwen, dat wij hier geenen roman van den gewonen flempel ontvingen. hij meldt
on , dat hij den vertaler en dxukker tot 1e uitgave heeft
K R o bI

op-
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opgewekt, en belooft aan iedere vrouw en aan ieder meisje,
bij de lezing van dit regt onderhoudend gefchrift, bijna op
iedere bladzijde , leerzame herinnering, welke voor haar, in
hare tegenwoordige of toekomende betrekking , heilzaam is.
Wij twijfelen geenszins, of men zal deze allerguníliglte getuigenis volkomen bevestigd vinden. Zeldzaam vonden wij in
eenigen roman, of zedekundig verhaal, zoo veel wezenlijke
en bruikbare levenswijsheid bijeen , en alles alzoo in den
echt godsdienftigen geest. Of wij wel eenen roman lezen ,
weten wij intusfchen niet; het oorfpronkelijke is misfchicn
geheel niet verdicht. Het zijn brieven, door eene jonggehuwde vrouw, gedurende haar huwelijk , van hare moeder ,
eene zeer verftandige en brave matrone, ontvangen, en waarin dezelve haar dient niet haren moederlijken raad, en ieder
harer gebreken doet opmerken. Deze brieven nu heeft de
dochter zorgvuldig bewaard; en, daar zij gevoelt, dat zij de
opvoeding van haar geliefd dochtertje niet voltooijen zal ,
beflemt zij deze brieven voor hetzelve , en zorgt, dat die
haar dan eerst in handen komen , als zij haar van dienst kun
zijn. Dusverre draagt niets eenig blijk van verdichtfel;-ne
dan, de vertaler heeft, en deed naar ons inzien wèl, er den
vader een hartelijk woord doen bijvoegen; daarenboven niet
alleen, in een nafchrift, het meisje aan den man geholpen,
maar ook, tusfchen de brieven in, den vader zoo nu en dan
derepen doen opnemen; en zulks ter verdediging zijner dier
, te vroeg verlorene gade, welke de moeder, met ver-ba
maar ernítige liefde , geflrengelijk berispte ; en zoo-flandige,
Gene verdediging is, zegt de voorredenaar, eene hulde aan
onze waardige vrouwen, welke zij , wanneer een man de
pen voert, met volle regt mogen verwachten; vooral ; wanneer zij zich onderling even weinig, als de moeder hier hare
dochter, ten aanzien van hare gebreken, ontzien. Hierdoor
heeft dan nu het werk ook meer de houding van gefchiedenis
of verhaal in brieven; en wij gelooven ook , dat het, alzoo
nu ingekleed , nog meer den leeslust zal uitlokken en vol
Wij kunnen derhalve dit werk aan onze Jongedochters-doen.
en Vrouwen, en, zoo als het dan nu gewijzigd is, aan hare
Echtgenooten, mede van goeder harte aanprijzen.

Lui-

LUMEN DCS NOODLOT.

^"i

Ittz;';eta d.°c .Voodi' ,'s. .1 tar het JJlr;ttsclz. Te Rotterdam,
iii / 1\Jcnfing en van Westrcenen ii2o. In gr. avo. 3jy
n
]je vertaler verontfclluldigt zelf den titel. Het werft Ievert ons van dat zooge::aamd Noodlot twee luimen , of liever twee verhalen, die den leeslust aangenaam gaande hou ,!en, en, ja , behalve een klein , wat al te wellustig aeteek nd gevalletje , in het eerie , der zedelijl_ue^d niet nadce1ig.
'Heet eerlte verhaal heeft leiets ten opfcili ft dan den titel vale
het boek . en behandelt de iuimen cues iti,,odlots in cene vrolijke luim ; het geeft de io:gevai 2i1 van ec11en jongen m211SCi1,
diens vroegen , naar te leur gellelden minnehandel ,en Igoe hij
zijne letterkunde, in den heiligen flrijd voor de verlosfiag
van Duitschland, niet den degen vcrtvisfeldc, en zijnen behaalden krijgsroem. Zijne tweede heel of half beminde vond
hij in Parijs ; zij verdween ; onver wacht vindt hij haar wederom, doch ziet haar weder verdwijnen ; eerst lang daai•o
verneemt hij haren dood; en dit is niet ongelukkig, tvart
zijne ecrile Roosje was nu weduwe; en daar hij haar, die
hij toevallig gelukkig gelluwd had ontmoet, en daarom reeds
opgegeven, bij een gelukkig- ongeluk (haar rijtuig was gebroken) in den zwaren rouw wedervindt, zoo íjjeelt fleeri
nu het Noodlot zijne eerfle liefde, en alzoo zijn geluk, op
liet laatst nog toe. — ,To, alt;<< ran IItrheisfleirt, of de St,°oottoci, heet liet tweede verhaal. Het is de bekeering van een'
jongen knappen Advocaat tot liet huwelijk, waartoe hij zoo
n cinig genegen fcheen , dat zijne moeder en vrienden de hoop
genoegzaam reeds opgaven. Maar een meisje met een' ftroohoed gaf hem onverwacht zoodanigen indruk , dat zijn weerzin in gevoel van behoefte veranderde; en nu gedroeg hij
zich clan ook, gelijk zoo menig minnaar, gekkelijk genoeg;
ook fpeelt de ítroohoed hier eerre aardige rol. Dit verfma t
heeft ons tueer dan her vorige vermaal.. ; beide echter prijzen zich aan_, indien men anders Benen roman te zijner uit_
fpauning met genoegen lezen kan; en wij twijfelen daarom
geenszins, of vertaler en drulke zullen bij dit werkje hunne
rekening vinden.

S.-
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Simon van Nantua, of de reisende Koopman. Naar liet
Fransch van M. L. P. J U S S I E U. Te 4 u/lerdarz, bij M.
Westerman. 181.9. In kl. $vo. z16 BI. f r - io-:
den Bode van Thuringen door
E en rare Simon! Wij kennen
Simon gaarne navolgen. Hetgeen hij

S A L Z M A N N; dezen wil
zegt en doet, is wel goed, en nu eI? dan heeft hij ook eenes
,goeden zet; maar doorgaans vonden wij hem toch minder
naïf. Dit echter neemt geenszins weg , dat hij den prijs bij
ko Société pour l'Infth iction élérnen"iire in Frankrijk te refit
bekwam , en ook in het algemeen verflag onzer Maatfchapplj
7'ot Nut van 't /1/gemeen van 1818 lof verdiende, hetgeen
inderdaad geene geringe aanbeveling is. Dc rare Simon van
Nantua is alzoo een nuttig en onderhoudend volksboekje ; en
offchoon men vinden zal , dat hij wat veel overal en in
alles den mond heeft, zoo loopt hij dan toch , als men
hem leest, weinig gevaar, dat hij klappen beloopen zal, hetgeen wij zouden vreezen, dat wel eens het geval wezen
zou, wanneer hij werkelijk onder ons rondliep; waarom wij
dan onze jongelingen , wanneer zij hem in dezen willen navolgen, welmeenend raden , dat zij , even als hij , daarmede
wachten tot zekeren ouderdom , waarin het alleen geoorloofd
is, rits gepaard met eigen' voorgang en gepaste befcheidenheid , de rol van tucht- of zedemeester te fpelen.

liet kleine Rijk der Natuur, of Uittrekfelea der Natuurlijke
Historie voor de Jeugd. 1llet 48 Afbeeldingen. Te Zaltboemel, bij J. Noman. In 12nro. 213 BI. f : houtfnec , en (eenen enkelen poD e afbeeldingen zijn van boterboom
uitgezonderd) alle uit

lijp, den brood- en den
het dierenrijk; onder iedere derzelve leest men een vierregelig versje, en voorts eene befchrijving van het dier. I-Iet
boekje komt ons zeer bruikbaar voor , om daarmede bij kinderen te beginnen , en den lust tot uitvoeriger onderzoek in
het Rijk der Natuur uit te lokken.

BOEKBESCHOUWING,,
.Uien re Z7erlaa/zdelir.gerI van het Genootfchajp tot 1•erdedising van dery Christelïhcn Godsdienst teen rleszclfs
hcc!enda(njJ he reorders , voor den fare 1 S 17. IL In
den 1/enig, h/ de Erven J. Tinerrij cn C. Menfing ets
Zoon. iGiS. In gr . Svo. 1/III Cl) 438 Ll. f 3- Ic -:
-

1

e lang, wij cekcnnen bot , is onzc a nLonciïgïng dew

zer Verfhandelingen achtergebleven , en door een LoeWa l
verzuimd bij het veraag , geplaatst in ons Maandwerk
voor 1820 , bl. 405 env. Daar deelden wij ons gevoc Teri
mede over den arbeid van den I:erwr. D E K r i z n R, n ct
goud bekroond, ove; de Geloofs- en Zedeleer ,9w2 !gi j o.Itel
Pa16lus , ep :1?zf'at'L uit des elft RCdevoe t "7yryP? e*l de i je-

-vera aan do Gemeentera te Rome en Ga/ate. Icier ontmoeten wij over hetzelfde onderwerp een tWeetal Verbande
tingen , die van den ) erw. n. VA N I) r VN I N G E `d c l
an deszelfS AI11btcnoot 0. VA N T R I C tI T A 7. , do
ecrPe Predikkm te J 1oi'ijTc, do andere to I ;akliu ';
here, cat zoor te rogt naar ons oordeel , door het Ge
11ootfcbad der u t;'ave en

silver waardig gekeurd. Want

behaitie derf Crij^l tegen eenen Duitflben 11 e°' `ogg bij ur
iz L 1 z r R , mísfen Wij i_1 het werk zijner Mededingeren
niets , dat bijzonder onze aandacht trok. Voor het overigc , in de bearbeiding van ci -ne en dezelfde floffe , door
kundige Leeraren Uit het hervormd lierkgenootiChap in
çUls Vaderland , bekroond door éénti Veí'gaderi'ng , en acij:C
met den Ecomeel der Theolo irche Faculteit • ver^vachtrel?
iI ?1S
wij , en vond 7 ook , zoo weinig vcrichil , dat wij thuis

Beene re,len hebben tot Gene l) jzondlcre of uitvoeri e be,00rdeeling. Liever verwijzen wij c,nze Lezers tot o.1zeaanmerk ingen t. a. p. • ais die op beide doze ítnkkcn ook
van toepasfing zijn.
IntI!slellen, fchioon wij oi,regtelijk ens verblijden, en
de Schrijvers claarniede geluk tvenfchen , dat, door de
edelas0EKIn SCII, ;$2i. N. ,1
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tdelmoediglleid van het 1laagscli Genootichap, (met refit
te roemen boven de bekrompene fpaarzaamheid, clie e1ders hecrscht) een drietul waardige Mannen liet lof bekend geworden is door hunne welverdiende bekrooning,
meesmuilden wij echter onwillekeurig tegen elkander over
het aantal bladzijden 'letterdrul:s, in liet voorst der iade
ecuwe, aangelegd, om ons Jystematisch bekend te maken
niet een gedeelte van des Apostels leery Wij vroegen
•ons zelven af, of niet in onzen Bijbel de Redevoeringen
en alle de Brieven van Paulus een veel kleiner val, hahaan? en of men niet in waarheid zijne Geloofs- en Ze
beter en bondiger aldaar vindt voorgefleld, dan-delr
onder
den fehoolfcllen vorm ? Eenigzins althans baarïlier
de het ons verwondering, . dat voor een dezer Rukken cíá.
titel van Kortbegrip, ongelukkig genoeg voorvaar,geplaatst was. Maar, wat hiervan zij, liever veroordeelen
wij onzen te onzin tegen flclfelmatige Godgeleerdheid,
waarvan zoo rijk een voorraad in onze boekenlas voor handen is , dan dat wij het gezegde tot verkleining der
waarde van dezen bundel willen opgevat hebben. Wij
ontwaarden toch met genoegen , plat de fmaak eener ge
Schriftverklaring, en het gebruik van nuttige ver--zonde
ken, te lang bij vele Leeraren in ons Vaderland in ccnen
Rillen hock verborgen of miskend, werkelijk veld wint
en be;unftibd wordt. Wij wijten liet ook aan deze ge achte Leeraren niet, dat zij, te naduw beperkt door dos
Genootfchaps vrage , zich .aan de welbekende leer van
Paulus en derzelver opgave moesten houden. Onder het
lezen nogtans van hetgene, op -rond vooral dezer Apostolilche Brieven , tegen Joden en Jóodschgezinden ;erigt ,
aangaande Paulus leer wegens dc verzoening , verlosfinb
en regtvaarcliging van Joden en Heidenen door het geloof
in Christus dood, en uit genade Gods , to bane gebragt
werd, ontrees nieer^ falen bij ons de gedachte, in hoeverre dit gedeelte ener Schrift, die eigenlijke boodlcnap
des vredes , toepastelijk zij op oni.ena leeftijd. Met .één
woord , wanneer worden wij CI,risteuten, en komen wij
alzoo onder het Verbond dier Genade ? Van onze geboort
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teure af ? dan is er ovcrerving des geloofs , en valt liet
denkbeeld, dat de verdicníten van Christus ons eenige
vergeving van zonden hier in den tijd aanbrengen zouden,
geheel weg. Zegt men: later, bij onze overtuiging wegens de Goddelijkheid des Evangelies, wanneer wij erne
hartelijke gezindheid gevoelen , om „ den ouden mensch
„ af te leggen, en den nieuwen mcnsch , die naar God
„ geboren is, aan te doen ;" dan , hopen wij, zal eer
-Faculteit te Leiden, of andere Godgeleerden,-langdc
ons oplosfen , hoe de Kerk bcflaanbaar met zichzclve kan
voortgaan , met aan kinderen , niet aan volwasfenen ,
volgens Paulus leer, den Doop toe te dienen. Men zie
VAN IIEYNINGEN, bl. 123, CII VAN TRICHT,
bl. 224--296.
Wij eindigen ons verflag met eenige aanhaling der woord
den van gedachten Schrijver, op laatstgemelde plaats
voorkomende.
„ Wij zien uit zeer vele plaatfen uit dc handelingen
.der Apostelen, dat Paulus dezulke, welke in Jezus ge
Doop in de Christelijke Kerk in--lofden,r
lijfde, b. v. Hand. XVI: 15, 33, XVIII: 3, XIX: 5
enz." Verder , na gewaagd en iets gezegd te hebben
van Rom. VI: 4, Hand. XIX: s , Gal. III: 27 , komt
zijn Eerw. tot de plaats uit de Romeinen , en vervolgt :
Daar fprcekt de Apostel van den Doop, als erne plegtigheid , die aan allen verrigt moest worden , die op alle
tijden van het Christendom betrekking heeft , en niet ophoudt leerzaam en troostrijk te zijn. Wanneer wij die
denkbeelden van den Apostel voor oogen houden, die
Rom. VI ten gronddag zijner redenering dienen , verfhaan
wij ook den raad, door Ananias aan Paulus gegeven,
Hand. XXII: 26. Ziet doopwater is het zinnabeeld van
de reiniging onzer zielen van de befinetting (Ier zon.le ,
en, geloovig ondergaan , de affclletrng , dat wij rein zijn
van de ftraf der vorige overtreding. Ik kan niet zien,
dat de Apostel daaraan hoogere kracht, in de opgenoemde plaatfen , toefchrijft." Dit toegevende , hoewel het
betwist zou mogen worden, althans met taepasfing op
T
dt
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de eerfle Christenen, blijven darn toch het geloof en de
belijdenis , of bewustheid van vorige overtreding , zo a
onze flui;rede klemt , vereischten in eiken doopeling,
volgens

Paulus.

Gethfeman6. Door n. K L F F F K n r. , T/ieol. Doet. en
eerfle Py cdiker bij de ,7acobi-Berk te Ilambt: g. N(wr
den tweeden Druk nit het Iloogduitsch, door S. F. w IEL I N G , Lccraar bij de Doopsgezinde Gemeente te 11idti.olde, e;iz. Te Groningen, bij W. Wouters. 18_0.
In gr. 8vo. 326 .BI. f 2.- 12 -:
,

Il

e sneer zich, bij den voortgang van waar Evangelielicht , de waarheid ontwikkelt , dat liet einclo n:cric
vdn Jezus leven en ftcrven was : zedelijke verbetering van
het menrclielijk gepacht — zoo veel rijker , icliooncr en
vruchtbaarder iaoct ook de bcfchouwing van zijn lijden
worden. AWant waar verschijnt de inensch meer in zijne
waarachtig;e zcde?ij'.k:e grootheid , dan daar , waar hij hit
hoofd biedt aan fniaad en íinart, en aszoo bewijst, dat
er een hooger idee in hem leeft , waarvoor de wereld niet
hare fi,marten zwichten moet , omdat liet flerker is dan de
wereld'? Het is dus juist zulk een lijden , dat tot het
hart fpreekt , en de hoogere waarheden met ecne kracht
uitdrukt , die Beene nlenfchclijke -taal ooit uitoerenep kan.
En zouden wij dan aarzelen, zoodanig lijden dat aldus
ons overtuigt, met reine geestdrift voor zedelijke vol
bezielt , niet fchaamte over eigene zwakheid en-niakthed
aardsgezindheid vervult , en ons het aanwezen van eene
zaligheid des geestes waarborgt , die niet de wereld niets
gemeen heeft, een verzoenend lijden te heeten? IIet zij
zoo , dat deze benaming uit den Joodíchen 'offerdienst is
medcgebragt in de Christelijke leer; het blijft toch te allen tijde waar , dat al wat ons heiligt ons zedelijk boogcr ileait , ons vervult niet de overtuiging , plat Runs waarachtig welzijn niet berust bij de aarde , maar in de kinderlijke vereeniging met het Opper^vezen , ons inderdaad
filet
,

,
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niet God hercenigt ; en welk woord drukt dele herecni^
ging beknopter in alle bijzonderheden uit , dan : v er zoenirrg
Maar nu zijn wij , Christenen , dan toch ook verplí ;t ,
van deze verzoening, Christelijk te fpreken , en niet Joodsch.
Zoo waar het is, dat, in bovengenoemden zin , het bloed

van

Jezus ons van onze zonden reinigt,

zoo is bet vol-

ftrekt tegen de bedoeling des Bijbels, en doet bij hen,
die met een denkend hoofd naar waarheid zoeken , voor
zeer veel kwaad, wanneer , bij dc prediking van-zekr
Jezus lijden en herven , bloed, ofr en i>er zocning , in
.7oodficliera zin , fleecis op den voorgrond ílaan. En men
kan niet ontkennen , dat , bij alle verbetering van godsdienílige voordragt , dit evenwel nog meer dan te veel
plaats heeft -- ten miníle zoo plaats heeft, dat den hoorder de reine zin dier woorden niet genoeg wordt voor -

gehouden ; hij ,integendeel , („ter verfchooning van menfclielijke zwakheid,” heet het bij den Leeraar , die cr
zelf iets anders bij denkt) altijd nob op zijne JoodschChristelijke opvattingen zachtelijk ter ruste wordt nedergelegd.
Bekend met dit en foortgelijke wangebruiken der lijdensgefehiedenis , en om tot ecne neer doelmatige beziging van deze iets bij te dragen , heeft de Eerw. K L ]_r n K n i; liet werkje vervaardigd , hetwelk wij hiermede
aankondigen. De inleiding vermeldt de voornaamtle mis
welke er bij de overweging der lijdensgefcliie--bruiken,
denis van Jezus plaats hebben ; want de Schrijver acht
liet noodzakelijk, (en zulks zeer te redt) om het, eer
In tot de befchouwin van den heiland in Gethfemanc
overgaat, niet zijne lezers eens te zijn over het fandpunt , uit hetwelk Jezus lijden in het algemeen moet beIchouwd worden. Dezen , namelijk , letten op hetzelve
om zarzdoeninncrr op te wekken, en vertegenwoordigen
zich daarom meest de fchrii,kelijke tooneclen van 's Hei lands foltering. Anderen bepalen zich tot het wo;lderbr,i•c en buitevv,enone, dat de gefchicdcPis vas' Jezus lijden
cm ílerven vermeldt. Nog anderen houden zicli alleen
bij liet laatfle gedeelte van dit lij'en op , hij Jezus dood,
en
'13
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ten deszeli's vey oc-aencic kracht. Allen lof verdient de ge
waarmede K L r F L KK it Rt deze misbruiken af-;inatgdhe,
middelweg , welken hij bij de teregtwijzina-keurt,nd
van dezelve infleat ; zooLlat wij in zijn werk in het geheel geenen beeldf}ormers arbeid, naar dien van den waar
verlichten , bijbelfchen Christen vinden , en die-achtig
Piet fpoor der flelfelleer alleen dijn verlaat , wanneer deze,
naar zijn gevoel, te eenzijdig, of te dor, of te Joodschh
predikt. Zoo , b. v. , heet het, ten aanzien van het
laatstgenoemde misbruik, onder anderen : „Wie zoude,
„ als vereerder van Jezus , datgene , hetwelk zijn werk
„ op aarde als .voltooide en bekroonde --- wie zoude deft
„ dood, die zoo geheel in het plan van God en van Je1 , zus tot heil der nlenfehen lag , kunnen of durven uit„ fluiten van de reeks zijner overdenkingen ? Wie , die
aan de eigene en duidelijke verzekering van Jezus gebef wil tlaan, zoude ooit de naauwc betrekking, in
„ welke deze dood tot het heil en de verlosfing der
, uienfchen Raat, in twijfel trekken of onverfchillig voorbijzien ? .... 0' el.geet echter ook niet , dat dezen dood
„ een gansch verdienstvol , en met denzelven in naauw
„ verband flaand leven voorafging, ---• dat niet eerst in
, de lsatfle oogenblikken van dit leven het lijden des Ver
begon , --- dat Hij , op wicn gij uw bertrou--,losfer
„ wen [telt, integendeel gedurende zijn ganfchc leven op
„ aarde zoo menige verzoeking onderging , en onder elke
„ van deze verzoekingen ten uwen beste zich bezig hield
en onvermoeid werkzaam was tot het groote doel , om
uwe en uwer broederen verlosfin, , dat is , uwe be, vrijding van hit verderf der zonde , het weder verkrij.
,, gen van uwe zeclelijiee waarde en uwe geheele gelukzaligheid te l evorderec_i , die het gevolg is van Gode
„ ivelbehaeci;1 c ge::indhcden en van Benen waarlijk vro„ men, deugd amen wandel. In wel',e betrekkingen gij
hein ziet handelen , overal ziet gij in Jezus den wij s,

zen , vroinen , geheel oiifelitildigen niensch , den ge-

„ trouwen Gotivereerder, den grootnioecliaen, belangt
„ leuzen , c.tx cr+t.o_i.ï verkzamcn , voer liet heil va n
„ vriend
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„ vriend en vijand zich opofFerentlen , elk lijden gewillig
„ dragenden menfchenvriend. En die moest Ilij immers
ook zijn , zoo zijn dood enne ierlicve:lebe_'.ni.lenis zoudc hebben , en de aanwijzingen van deszelfs doe: wcr„ Leiijl: geloof zouden verdie:icn. Waarlijk , aUeen in
„ verband niet het ganfclle leven van Jezus , wordt zijn
„ dood voor ons , wat dezelve zijn moet
„ onzer bcge;aadi in hij God."
Deze aanhaling toont nu ook den geest des wverks aan.
Te féhetfen , te ontleden , ten vcrpligtenden voorbeeld
voor te houden Jezus Goddelijke grootheid, gedurende al
dc tooncelen in den hof, doorlralcnde in alle bijzonder.
lieden zijner houding en zijns gedrags , ten aanzien vari
zijne angsten, en niet opzigt tot alle personen, die niet
hem in aanraking waren --- ziet daar het doel des works.
Dc eeril:e af'deeling bevat : i. Jezus in de eenzaamheid.
n. Hij kampt in hevigen angst der ziel. 3. IIii zocht delf
troost der getrouwe vriendfchap. q.. Hij zoekt verligting;
in liet gebed. 5. 1 Jij erlangt verlir;tii.t, en verilerking valt.
God op zijn gebed. 6. Ilij vindt zijne leerlingen flapen.
de. 7. Hij is ook nu nng bedacht op dc verltcrlkin`; valk
zijne vrienden. S. Hij betoont zaclitmoediglheid o:iitrent
zijnen verrader. 9. In zijn gedrag omtrent ziele vijanden
wordt zijne grootheid zigtbaar. io. Ilij geeft cone zachte
tcregtwijzing aan den onbedachtzamen Iletri^s. t 1. 1 li,^
zorgt voor de veiligheid zijner l.eirlingcn. 12. Zijne kal mc gelatenheid een gevolg van zijn vertrouwen op God
en van zijne gehoorzaamheid aan God. -- Dc tweede af
declin ; bevat kortere overdenkingen , tot de hoofdgebeurtenis betrekking hebbende : t. De nacht. a. De flerrenheniel. ;. De geest is gewillig, maar liet vl,esch zwak.
4. Walen en fl apen. j5. Bidt , opdat gij niet in verzoeking valt. 6. Getrouwe vriendf Asap , aan lidenden bewezen. 7. Petrus. ti. Toeas. 9. Il, heb niemand der genen ,
die gij eiij gegeven hebt, verloren. to. Zal ik den drinkbeker niet drinken , dien de Vader mij gegeven Beeft ?
ii. God is Vader en — mijn Vader. -- Wil kunnen niet
Ontveinzen, dat Clew tweede afdeeling ons minder ter za1:C
d i e.
.

—
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dienende, of ook minder noodig, is voorgekomen. Al`emeene bespiegelingen, toch , over nacht en flerrenhemel,
over waken en ílapen , behoeven juist niet uit de bei^houwing van Gethfemané te worden afgeleid. Wat niet onIniddellijk met Gethfemané in verband (laat , behoort eigenlijk niet in een werk, dat „ Getlifemané" heet; en
wat er wel mede in verband flaat, waarom dat niet in dec
hoofdgebeurtenis ingevlochten?
De ílijl des werks is vloeijend, zuiver, eenvoudig,
kort en klaar. Ieder punt is wèl uitgewerkt ; fomwijlen
dacht ons , wijdloopig genoeg. Ook de Eerw. Vertaler

verdient den lof eener keu ige overbrenging.
$jbeloefening over het Evangelic vara AI-attheas; door
Predii nt te R )Sw➢ijk. Hek
Deel. Li 's Gravenhage , bij de Wed. J. Allart en
Comp . Ié20 . It gr. avo. 455 Bi. f ;- ic-:
H. V A N II E Y N I N G E N,

ZEvangelie,
oo ontvangen wij de veertien laat(e Hoofdílukken vain
met dezelfde keurige vlijt , en met den,

1it
zelfden hartelijken ernst, als de vorige , bearbeid ; en wij
twijfelen geen oogenblik , of dit tweede deel zal denzelfden bijval , zoo niet nog grooteten dan het eerfte , vinden.
Wij prijzen hetzelve althans opregtelijk aan , niet dezelfde , ja nog meerdere vrijmoedigheid, daar wij hetzelve
(liet eerst hebbende doorloopen) ook als een godsdienifig
eesboek voor ons huisgezin hebben beproefd, en gedurig aanleiding vonden tot opmerking van de kunde, het
portcel , en den rcgten flag van gemoedeliike aanwen
welke den waardigen Schrijver kenvlerken. I\7erkten-dling,
wij aan , bij liet eertic deel , dat bij zoodanig huisboek
cie praktifchc aanwijzingen en opwekkingen wel eens wat
ai te bicc lvocr„ waren nitgeloopen , dit is ook bij dit
er_l • onzes inziens , liet geval ; en wij herhalen deze aanuier-

I

1 ne , opdat de Eerw. V A N II E Y N I N G E N, van wiens

Fend wij 000rtgelijl: huisboel- over cenió ander Bijbelboek
ift tier tij(' ook -eer gaarne zonden ontvangen, dezelve
op'
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opmerke. Vooi zekere zeer weinig geoefende huisvaders
moge die uitvoerigheid al eens noodig zijn , de meer geoefenden behoeven en verlangen fechts wenken; en het
is hun aangenaam, dat het boek hun ruimte laat tot uit
gemoedelijke toefpraak bij het voorlezen aan-breidng
hun gezin. En wij gelooven , dat dit werk wel het meest
bij befchaafdere en meergeoefende Godsdienstvrienden,
voor liet huisfelijk gebruik , zijn publiek zal vinden.
Wat onze ándere kleine aanmerking betreft, dat her
boek geheel en overal voor alle Protestanten , zonder onderfchcid, moest zijn ingerigt, zoo is deze aanmerking
op dit tweede deel, dunkt ons, van mindere toepasfing,
en merkten wij nu of dan niet genoegen op, dat de
Schrijver dit inderdaad ten oogmerk had. -Het volgende
is er, onder anderen, eene proeve van: „ Geloof aan
„ God,, liefde tot God, en om Gods wil liefde jegens
elkander, zijn de vorderingen van het nieuwe verbond,
aan welker voldoening het eeuwig zalig•lcven verbon„ den is. Dit verbond is gevestigd op de vergeving on„ zer zonden , ons te weeg gcbragt door den dood van
„ Jezus Christus , Gods Zoon. Dit verzekert onze Heer
„ onmiskenbaar duidelijk bij deze inftelling des Avond
„filet z ij men dan dit verband-„mals."(XVI;48)
en de vergeving onzer
Christus
„ tusfchen den dood van
, zonden einde in de reg t vaardigheid Gods , die de hand,, having z ijner wetten vorderde; hetzij in de behoefte•
„ der menfchen, die zoodanig offer van Gods liefee noo, dig had, om aan dezelve te kunnen gelooven; hetz ij in"
, den aard der vergeving, welke, alzoo dezelve begaat,
,, niet in de klvijtfchelding van willekeurige flrafen, naaar
ira de opheffing van de noodzakel jke en natuurlijke ge,, volgen der zonden, niet dan door den dood eens vaar„ digen zoenofers kon plaats hebben; hetz ij geene deze s
redenen ons voldoen kan; dat nogtans dit verband be„ (laat , moeten wij gelooven , omdat Jezus Christus het
uitdrukkelijk geleerd heeft, die van den Vader geheiligd en in de wereld gezonden is , om ons de groote
^, waarheid te verkondigen , op welke wij buiten zijne

r c 2 H. V A i HE 1 íá`..I N GE N BIJBELOEFENING.

verzekering geen' zweem van hope hebben zouden,
, dat God (ook) den zondaar lief heeft, en hem verge,z vi -, an zijne zonden féhenken wil."
Wij. «en hen onze godsdien[Iige landgenooten niet dit
vocirtreilclijl. en nuttig huisboek van harte geluk.

ikijAe Rerlrvo,'ring ter- opening van d zllgcmcenc
5jnode eter Heryormde Kerk , in het Koningri k der
Nederlanden, gehouden i-n 's Gravenhage , op den 5
7ulij rit 20 , door AN T . VAN DE IN SE, Prédikant
-t Middelburg. Te Middelburg, bij de Gebroeders
Abrahams. I8eo. In gr. svo. II en 50 Pl. f : - i i -

I

n plaats van den waardigen Vader x r, I E G E R, van
Wien in deze Redevoering veel lofs, maar niets te veel
gezegd wordt, werd de IIeer v A N DE I N s n tot Voor
Synode benoeuad. Hoezeer zich van die taak-Eiterd
i en&Iiende te ontdaan, eerbiedigde hij echter het Ko
beluit , en daarin den rvil des Heeren. (!) Dat-'I.inkljt
hij zich door de Leden dier Kerkvergadering heeft laten
overhalèn, om deze Redevoering in het licht te geven,
vërh"eii t ons , als ontvangende daarmede een aangenaam
hewijs van den edelen geest , die den plaatsvervanger van
1, it I r G z It bezielt ; en wij verlangen zeer naar de Redevoering , niet welke door den voortreffelijken i it o at
de Synode gefloten is , Gode dankbaar voor zoo vele echte 1lervorming , door zoo vele Christelijke eensgezind,

beiden liefde bevorderd.
De Redevoering van den Eerw. V A N D E IN s n be.
ketst woorden van waarheid en gezond vertand , zoo als
,!en heilige geest die geeft uit te fpreken tot harten , die
- >-oor Christus en zijne gemeente, door zulke taal, ont„?oe jen moeten in liefde, en geflerkt worden in een werkm en moedig vertrouwen op Hein , boven en nevens
wion zij geen' Meester of Heer kennen.
Na, bij wijze van inleiding , onderfcl_heidene aanmoedigen
^^ en voor den Evangeliedienaar opgenoemd te hebben,
,
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}toerot de Redenaar den Hoogen Bijland des Heeren, al$
de voornaamfle, en als het onderwerp zijner rede, naar
IMlatth. XXVIII: 20. Hij geeft zijn plan niet aan, maar
hetzelve loopt dus af. De grootheid van 's IIeilands belofte , op zichzelve , in haren gewigtigen en wijduitgeflrekten inhoud befchouwd zijnde , wordt dezelve om haze noodzakelijkheid, zoo voor de Apostelen, als voor alle Evangeliediesaaren, als eerie' groote belofte aangewezen,' en , eindelijk, om de magt , liefde en trouw van
Hem, die ze gaf. Hierop wordt derzclver 'vervulling
aangetoond, ten tijde der Apostelen, in de volgende gefchiedenis der Kerk , (waar de lezer naar drie aanteekeningen gewezen wordt, zijnde alleen woordelijke uittrekfels
Uit VAN HAMELSVELD en REICHE) en in onze
Jagen. Dit laatíle is het uitvoeriglle uitgedijd, en moest
het ook. Het wordt met verfeheidene bewijzen geflaafd,
en de gebruikelijke aanfpraken komen hier , zeer te pas,
in. Onder dezelve is die aan den Prefident en Secretaris
der Evang. Luther['che Synode vooral regt treffelijk. He
laatfle deel der Redevoering is eene zoogenóemde toep as-'
felijke befchouwing van den invloed der belangfielling in's Heilands belofte op zijne dienaren in het werk des
Evangelies, ter opwekking ook der gemeente. Die belangflelling geeft kracht aan den hun' toevertrouwden last;
zij is de grootfte aanmoediging tot getrouwheid; zij onderileunt den ijver , en bezielt roet ootmoed en vertrou-•
wen. Dit alles wordt met eene korte opwekking aan de.
Gemeente befloten.
Iets buitengewoons behelst deze Rede nu niet, noch
kunnen wij zeggen, dat zij op den roem van die voor'treffelijkheid aanfpraak heeft , welke men , in vele Leerredenen , thans gewoon is te ontdekken. De taal is zuiver, en deftig — ja, zoo moeten wij het noemen — de
flijl. Doch, dat v A N D E I N S E toch zijne volzinnen
bekorte ! BI. I i , „ Gelijk -- bogen." is er _een van maar
^S regels. Hij zie voorts bi. . : „ D ezelfde opgeeft
opgeeft;
bl. 23 : „ Het laatst -- gekeerd heeft " enz. Hier en
daar hadden wij ook gaarne de bepalingen duidelijker ge zien.
-
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zien. .Vie verflaat terllond dit? „ De grootheid der be.
„ dote wordt vermeerderd door hare noodzakelijkheid in
do behoef'." Verder geven wij den Redenaar in bedenking, of de voorzang, Pralm XCVI: 5 , ( er is driemaal, telkens één vers, gezongen, omtrent welke de
keus wel beter had kunnen zijn) wel eene gepaste aanleiNng•gave , om , in de vooraffpraak , van het gevoel der
xrerpligting aan Jezus, en tot verheerlijking van onzen
i oit volprezen, en eeuwigen dank en dienst waardigen Heer,
te fpreken ? BI. 9 (laat , dat Jezus medewerkt tot de.
Evangelieprediking ; dat is, dat Hij ook mnedepredikt !
Dat VAN aD E I N S a en alle Evangeliepredikers hunne
fending vat ezus hebben, mogt wel wat bepaalder ge.
reg,d zijn.
De gebeden zijn hier ook bijgevoegd, en ze zijn daar
zeker zoo.., gemaakt?
-om

Het godsdierflig Geneve , in Maart 1819. Door A. BO S T,
Leeraar van het heilig Evangelie. Met eene Voorrede
vebn NICOLAAS SCIIOTSMAN, Predikant teLeiier.. Uit het Transen vertaald. Te Leiden, bij de
Wed. D. du Saar. In gr. ávo. XXIV en r Io • M.
I

-.-.

D itniethoekje
dient, om meer bekend te maken, hetgcne
velen wisten, dat, in de Hervormde Kerk

nog
van
Geneve, uit welke, in den tijd der Reformatie, de zooRenoenldc regtzinnigheid uitging, doch waar men, och
lad! federt meer dan Bene halve eeuw, zoo onregtzinnig is geworden, dat uien het rigide I{alvinisme heeft
verzaakt, en gematigder Christelijke leerbegrippen heeft
aangenomen , eene kleine partij is opgeítaan , die tot
de oude regtzinnigheid is wedergekeerd , en zich van hare overige broederen heeft afgefcheurd, luid fclireeuwende over derzelver afwijking, en trachtende , op alle
mogelijke wijzen, profelyten te waken. Als een der eerfte
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fie bazuinblazers en wervers voor deze bende treedt hier
de Eerw. n o s 'r op , wiens voornaam pogen is , de afgedv aaldc Geneeffe he fi i, Ien te overreden , dat hunne
herders niets anders zin (!an dhvaalgeesten, Arianen , Pelagianen, Socinianen , Neologen , die , te` en de flees vara
lion gc;, eter, aan , inbreuken op de waarheid doen , verdraagzaamheid huichelen, als rfchenre7ade wolven in dera
flal zijn ingedrorigen , enz. enz. Wie nu lust heeft , olmm
de jeremiaden van dezen Franfchen Dcclainateur, Sche[umaker en Lasteraar „"ner broederen te lezen , koolre .dir_
boekje. ''ader S C 1 o T a Ai A e ;, dien onze Lezers b eunen , berigt , ons., n ziiie brccde ,Tour 'Pa'C , dat. hij ^c

wie zou daaraan twijfelen ?) zich /e^stclr7 es':'ijl heeft,
toen hij hoorde, dat men hetzelve vertalen wilde, ea
zich heeft opgewekt gevonden , om er deze \"oorrede i.c>.
te fchrijven , omdat hij oordeelde , dat_ men M do hcoc
fening van renen voornamen pligt des Christcndrs1;.s , fiC
ácmcen eiaap Eder H iigen, aanmerkelijk te kort fcldet
ais men zich aan hetgene elders in de Kerk omgaat gie t
laat gelegen liggen , en dat het Nederlandscl publiek groot
belang heeft bij hetgcne te Geneve gebeurt, zoo opdat,
het worde ingeleid in de (kennis der) voorregten, welke
de Hervormde Kerk hier, boven die van Geneve, geniet,
als opdat het, op dat voorbeeld fiarende , leere waken en
bidden, opdat wij niet in hetzelfde oordeel vallen. Het
is wel waar, (dus re tckavelt hij) het ziet er hier zóu
erg niet uit, als te Geneve; do rir,g.'l:: ren en 1ohver1en
der Ilervornade Kerk zijn nod, in goeden Raat; maar meer
Ican zich niet verzekerd houden, dat de listige ondermijnin;en derzelve, die wij voor onze oogen zien, nimmer
;gelukken zullen , ei1 dat Nederland geen Geneve wgelen,
en onze Kerkhaat nimmer zoo bedorven , als cle hare,
zijn zal. De oude man is hiervoor bekommerd, en leg
ale gronden zijner vrees bloot , door , op zijne wijs , te
felietfen , hoe het hier gefcllapen haat. Doch hij beert
vervolgens zijne lezers op, door de aanmerking, d^„ her
,gebeurde te Geneve „ ons leeren ken, hoc msgDig God
:, is , oI het kwaad,, watt eer het zijne hoogte beklom -

)
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men heeft , te fluitdi, cii het licht uit de duisternis tte
doen rijzen." Dit wil zeren , dat er dan fcheurin;
komt. „Ik heb (vervolgt zijn Eerw.) gecne roeping, om
„ de Genevers , die het hervormingswerk aldaar onder„ nemen, te verdedigen, Zij hebben mijne verdediging
„ ook niet noodig; zij hebben zich zelven verdedigd,
„ zoo in dit werkje , als in andere (lukken , die bereids
in de Franfche taal voorhanden zijn. Niemand denke ,
„ dat ik in deze Voorrede de Nederlanders tracht op te
„ wekken en aan te moedigen tot foortgelijke fcheurin-,
„ en affcheiding van de openbare kerk , waarvan zij leden
„ zijn : hiertoe is bij ons tot op heden geent reden , maar
„ wel om te waken en te bidden , dat het God geiieve ,
alle gevreesde gevaren voor het verlies of de verbaste
ring der waarheid af te wenden. Iine fomber men mad
„ meenen , dat ik over de bezwaren van onzen kerkflaat
,, oordeele , ik houde fiaande , dat mijne denkwijze niet
ongegrond zij , en ik geloof niet , dat ik hiermede de
finaadnamen van Scheurmaler of Sectenmaker verdien."
Och neen , Vader s c 1-i o T s M A N Gij wenscht maar ,
(en wie kan dit wraken , als hij van u verflaat , hoc gevearlijk het in de Nederlandfche Kerk uitziet ?) dat God
wil geven, „ dat, zoo er immer in of na onzen lcef'tiid
eerie dringende reden tot hervorming mogte komen , zij
„ dan., even als in Geneve , in haar midden mannen mag
„ zien opflaan, die, bezield niet den geest der Hervormers van vóór drie eeuwen , op het voetfpoor hunner
„ Vaderen van vóór twee eeuwen , voor de zaak. van
„ God (!) pal flaan , en in dien heiligen firijd voor het
geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is, de
„ overwinning over de dwalingen van ongeloof en bijge., loof be:ialen morgen." — Drcvo !
„

ATIKiUTIEP.

27

Aratik, ilick op dc R ecenfiën van D. s c II o T s M A N'
Eerzuil ter nctgedachteI2is v^vt tie Nationale Snode
van Dordrecht, doorJ usTus VAN OLDENILUit( .
Te Rotterdam, b ij N. Cornel. Lz gr. b'yo. 6o lil
-

f:-I2-.

en oude keffer, die lang, op een der bui tenwverkets
E
van Necrlands onverdraagzaam Sion ,hielp vakdl , snaar,
omdat hij niet neer basten noch bijten kola, werd afgelost, en nu het genadebrood eet, floept zich hier uit
zijn hok, om aan meester , die een verdiend pak. flagon
krijgt, zijne trouw te toonen. Arme fokker! wat wilt
gij zonder ftcm en tanden.? Gij kunt niemand fchaden of
verfclirikken. Sluip Iti lletjes heen, c gij flagon of
fchoppen krijgt, en leg u, tusfchen de pootgin van G,bertis, te rust! Gij hebt van baas een fuikje lever verdiend.

Fl E L 0 N 'S Bedevaart naar f'TLzalem12 , (goor F n.

5 T R A U.s S , Schrijver der Kerkklokstooneiu. L7it ï:et
fioogdriitsch. Met Gene Ijoorrede van J. H. VAN n u R
P A L M. Ijle Deel. Te Amfterdarn , bij J. van der
hey. 1820. In gr. 8vs. XXI en 242 BI. f 2-16-:

H

oezeer wij met ongenoegen zien, dat men zoo vr?'vaardig is , om allerlei foort van gefchriften uit het na
onze taal over te brengen, das,-burigDtsehland
onderhavige
ons van harte welkom, daar
het
echter,
door
den
geest, dien het ademt, als dgrrx
hetzelve, zoo wel
den uiterlijken vorm , alle onderfcheiding verdient, eis.,
als eene aangename , nuttige , ja ftichtelijkelectuur, volkamen waardig is, onzen Landt enooten aanbevolen, te worden. Dat een man , als v A N D r IR P A L rr,, Bene Voorzede, ets zijn alom hoog eaehto Ambtgenoot r r. A R i c-
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s E eenige Aariteckeningen bij hetzelve gevocgd hecft.^

is reeds eene groote aanbeveling.
De Heer VAN DEP, PALM beeft, in zijne Voorrede,
Zan het publiek het voornemen te kennen , hetwelk bij
,hem, federt hij aan het beroemde werk van B A R T 11 ^CL MY kennis had gekregen, was opgekomen, om eengin,
Hebreeuwfchen Inacharlis te fchrijven, daarbij een voorHaam perfoon uit liet gevolg der Koningin van Schebi
tot zijnen Anacharfis te kiezen , en dus den lezer in het
luisterrijk tijdperk van s A L 0 M o's regering te verplaatfen. Deze taak , nu, is , op Bene andere wijze , door
STRAuss aanvaard, die eenen jongen ,lood, ten tijde
van den MMakkabe/chen Vorst J. ii v R K A N U S te llexandrië geboren, in bedevaart naar jeruzalem doet reizen ,
en hem in de gelegenheid Peelt, om den toefland der Natie na de Babylonifche gevangenfchap voor te dragen , en
tevens op het voorafgaande tijdperk het oog te Haan;
•terwijl de IIeer V A N D E R P A L M het geheele, en bij
voor het N. V. bewigtige, tweede tijdperk on--zonder
aangeroerd had moeten laten.
Het is wel jammer, dat een man van zulk Benen kcitaigcn finaal: , als v A N. D n R P A L 1i , zijn fchoon ontwerp niet ten uitvoer heeft gebragt. \Vij vertrouwen ,
dat het nog veel meer bijvals zou gevonden hebben dan
het werk van sTRAuss, hoe guníti; VAN Dnr
P A L M zelf ook daarover oordeelen moge , en hoe veel
tofs hetzelve inderdaad, voor zoo ver wij uit het begirt
jcunnen opmaken , verdiene.
Dan , hetgene te wénfchen ware geweest , daarlatende,
en ons , derhalve , bepalende bij hetbene Wij werkelijk
hebben, kunnen wij ons oordeel niet beter opgeven , dan
net de woorden van den allezins bevoegden en , in dit
onderwerp bijzonder, zeer onpartijdigen regter V A N D E it
A L M zelven: ,, De dichting, die de Heer S T R A u S S
ten grondflag van zijn werk heeft gelegd, kan men niet
anders dan gelukkig noemen. Zijn ti E L 0 N, een jong
niensch , onbedorven van zeden , vurig van karakter, in
.eflexandrië, destijds de zetel van Griekfche en Oosterfclle
,
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fchè geleerdheid beide, opgevoed en onderwezen; die
ter regter tijd en uit edele be,inl'elen, de Hellenistifche
{chool verlaten heeft , om zich aan de letter der vaderlij.
ke ti et met des te grootei getrouwheidte hechten ; cn
nu de Be,levaart naar den Tempel onderneemt, om zich
geheel in den zegen van zijnen Godsdienst te baden : deZe I3 F L 0 N is buiten twijfel een belang - inboezemend
per1)ilaadje, en alles kondigt aan, dat hij het gedurig
trieer zal worden , wanneer hij door ondervinding en op.
nlerl:ing zal gevormd zijn tot zulk een' Israëliet, die, aan
liet ideaal van den Heer s T R A 11 S s beantwoordende ,
een echte zoon is van den Vader der geloovi yen. Ook de
keus valt H r_ te 0 N's leeftijd , liet einde der roemrijk regering van j o A N N r S II Y R It A Nit s, getuigt van het
goed oordeel des Schrijvers ; en de perlonen , die nevens
hem teil ton,lcele gevoerd worden , waaronder vooral ook
de Griek To y Ii 0 N , zijn zeer geíchikt, om , en aan het
verhaal ccn' natuurlijken en levendigen aan, , en aan de
voor te íiiellen zaken eerie geleidelijke ontwikkeling te
geven"
Zeer lezenswaardig is ook do Voorrede des Schrijvers ,
waarin hei • onder anderen , zegt , dat de , vooral in de
eedre deden , uitre ]rukte denkbeelden en befchouwingen
niet altijd die van hemzelven zijn , en alle zijne lezers
dringend bidt , om hun oordeel over liet gehcele werk
tot aan liet volledig verfchijnen van hetzelve , met toegevendheid wel te willen opfchorten.
Hoe grout het geheele werk worden zal , hebben wij
nergens vermeldt gcvo inden. Dit ceríle deel loopt van het vertrek van Alc.z rzncir ië tot op de komst aan de grenzen van
Su rië, en is, zeer gepast , in eerli e afieelingen cefplitst,
Bij die gelegenheid wordt, vooral ten nutte VIT den Griek
II v R o N , (le ;eheele ge phi+edenis (' ,-'s Israëlietifchen v)Iks
,
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ren e11 aaI]h.^un en uit d:n Biji*el, Overal hoor; loco del
YC']]lí;C''.hi' en 7e ':d i}}1'el e;i y doch fiolïltt;_ s , zoo als het
ons v(Iorgekoon;C1 , is • niet llil l hj?; genoeg ter leering va;i
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•den Griekfclicn toehoorder.. Zelfs voor den Chrlstenle7er
bleef veel tot opheldering noodig,en hierin heeft del leer
-C L A R i S E door zijne Aanteelieningen voorzien. Deze
Aauteckcningen, achteraan geplaatst, hadden wij wel ge.
lvensclrt in deu -tekst door cijfers aangeduid te zien. Ze lk
. eerre aanduiding, die veel tot gemak des lezers zou hebben toegebragt , laad het fchoone werk even min ontfierd ,
;als dergelijke aanduiding in den Beroemden Alesfala des
J1eereta V A N H A L L, een oorfpronkelijk werk van uitnemenden fnlaak.
;

-

Schets va; vena Jlaat der Oosterfc•he Litteratuur in Ho]land, :;r dc achttiende Eeuw: als Rapport bij de derde Kla.fe van het Koninklijk - Nederland/die Inflituut
uitgebragt , door J W I L L M E T , 1812. In b r. 4/0.
102 131.
.

fluk, ons afzonderlijk onder boventtaandcn titel toegezonden , maakt liet vijlde of laatre uit v.in liet tweede
,deel der Geilenkl'chriften , in de hedendaaglche talen , gran de
derde IClasfe van het Koninklijk - Nederlandfche Inf itnut
van Wetenlchappen, Letterkunde en fchoone Runflen ,
te Anl{lerdanu , uitgekomen bij i I E i' E R en I P E N B tl U; r.,
1820. In de letterkundige ;efcliicdenis dier Klasfe, voor
liet ecrfle deel geplaatst, vinden wij, bl. 1$ en 16 , iets
betreffende deze Schets , het^velk wij allezins gepast re1,enen hier merle te deden : NV;r;rr+rclijks was Ilolland /m clijfd in Frauuirijk, of de toenmalige Voorzitter der Klasfe, de Heer r 0 S S C II A, deed, ter handhaving van de
eer der Ilullandfche geleerdheid , weten/chap en kunst ,
het voor/lel: „ om , van v'e.e deze, de overige Klas/en
van het l;r/litr::.t op te wekken , ten einde ecnen waarach•tigcn plaat op te maken van de verdienflen der hollanders in 1swe/e;lfchappen, letteren en kruipen , tot op het
t jd/lip der inlijving des lands in het Fran/die Keizerrijk." — De Klasre nam dit voor/lel niet (hechts gaarne
tan, maar wenschte, dat aan dcizcl(i b:.docling wegens
haul
,
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haar voldaan zon worden , al ware het ook , dat de r c
andere Klasj€n zwarigheid mogt vinden,-den'crkiszg
Dit vond plaats , en nu wekte zij al hare Leden ter me.
dezverking op , verdeelde het werk onder dezelye , pelde
den aanvang der achttiende ecnw tot Benen termijn , yroe•
,lea° clan van welken de fact niet zou worden opgemaakt 5
en ontving weldra proeven, die haar den besten nitfag
tiran haar ontwerp beloofden. Inzonderheid had zij aan
haar Lill w 1 LL M E T ,een Rapport te danken over de
Oosterfiche Letterkunde, hetwelk , door deszelfs volledig
heil, ndaa)}'keurrgheid, en roemr i,'ikheid voor do eer dei•
Hollandfehe Geleerden , terfionrl cene afzonderlijke r/itgaye zou waardig zin gekeurd, indien desz ells befemmingg
toen geen ander gebruik had gevorderd.
Wij verblijden ons, dat de Klasfe naderhand goedgevonden heeft , dit allerbelangrijkst Rapport in hare Ge
te doen drukken, daar wij ons volkomen-denlzfcrit
vereenigen niet het zoo even gemelde oordeel der Klasfe
over hetzelve , en niet twijfelen , of ieder eenijzins bevoegd regter zal in dat oordeel volvaardig in{tcmmen.
Het fluk begint niet de ztvarigheden te vermelden , die
er zijn in het beoordeelen van de kunde van een Volk, of
der Geleerden van een land, in liet eerie of andere vak
van wetenfchappen , bijzonder omtrent Bene niet zeer al,
gemeen bekende of beoefende weteníchap , nog meer om
trcnt de Oosterfche Letterkunde , en allermeest omtrent
de Oosterfiche in dit land en in liet tijdvak, dat de Schrijm
ver befchouwen wil ; weshalve hij , tot liet rigtfnoer zijner
beoordeeling, zoo wel de gefleldlieid van het land, en de
omflandighedcn, die in dit tijdvak allerbijzonderst wa=
ren , meent te moeten doen opmerken , als liet keeraktes
Ier natie in het oog te moeten houden , en het oogmerk §
met de daarop volgende wijze van beoefening dier weten
welke hier noodig zijn. Veel kon men , in een-fchap,
land als het onze , met I)uitsehland , Frankrijk en Engeland
vergeleken , in dat vak niet verus achtcn. Do achttiende
eeuw, en vooral het laatfee gedeelte derzeive, was ook
verre van gnlnfig tot de beoefening van hotzelvc, Het
•
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bedaarde en langzame in liet karakter onzer Natie heeft
insgel1i'-s aihier zijn' invloed gehad. Eindelijk , in ons
la;i I heeft mea de Oosteríc'le Litteratuur bepaaldelijk tot
beter vcr'Ian 1 tier Bilbelbneken aangewend. Met dat al
im et enen zich verwonderen , dat er in de achttiende ecu•,v
nog zoo veel bedaan en uitgegeven is. Om dit in bijzon
derheden te doen zien , Handelt de Schrijver eerst over
de Oosi rJthe Litte at',a'r in den betaa?dien zin, namelïj , over het I Iebreeu^vsch , het Arabisch , liet Syrisch ,
liet Cïraldae wsch • het Samlritaansch en liet Aethiopisch,
welke men eigenlijk Oosterfiche talen noemt , omdat zij
van denzelLlen eorfprong , en alleen dialekten van elkander zijn; vervolgens over de Oosterfiche Litteratrsur in
den rits b; eicI7erz zin , waartoe behooren de Tzzr.kfclze .
Pc'rzifelaa , 19rmcnifche , Egg ptzf he en Coptifche , Chinefolie, apan/ hc, en eigenlijk gezegde I;zdifche; eindelijk
over de B / eld he Litterat7!nr. — \Vat er dis in ons
land, betrelien_le ieder der drie hoofdvakken van Ooster
Litteratuur , gedaan is , wordt , in eene juiste en ge--lei
leidelil e orde , niaauwheurig opgegeven ; en , als Bene bilage op W. 198 en volg, van de Schets in het tweede
deel der Gedenk alhriften , dat is bi. 62 en volg, van cie
afzonderlijke uitgave , wordt bijgevoegd de korte inhoud
van liet IIan lfchrift van Mr. I S A A K T I T S I N G U,
voorheen Opperhoofd van we;e tIe Nederlandfche Compalgnie in liet Keizerrijk Japan , in welk werk hij de Tijdreken- , Sterre -, Ge`chie_1- , Volk- , Land- en Kruid
Japanners befcln•even heeft.
-kon_ie,z.dr
Zie daar , Lezer ! in het kort den inhoud van deze
uitmantenle Schets , die zoo wel den beleerden Schrijver als onzer Natie zeer veel eer aandoet., en welke men
is eerie foort van Conmmentarie kan beíchouwen op de
f:hoone Latijnfche Redevoering, waarmede de Iioogleeraar zijnen post aan het Amflerdamfche AthenvvLim , op
den 'e6 November l$oq. , aanvaarde , over het belzo«clen van
zle;z clo rlen roem der Holloader•s in de Oo.cserfche Letter;'lzmde. — Jammer is het , dat 'le Schets niet ins -elijks in het Latijn is oprefleld, opdat ook hl,:tenlanclers
z9tI-

SCHETS DER 0©5TERSCFIE TATTERATUUR.

293

zouden kunnen zien, hoe welverdiend zich onze Natie
omtrent de Oosterfche Letterkunde gemaakt heeft; ver
welke veelal door hen miskend of niet naar waar -dientl:,
beoordeeld zijn geworden.
-de
Iets over het Kanaal van Steenenhoek , en over de wei
Ingelanden der Neder - Betuwe, om het-gerinvad
hun opgelegde aandeel, in de kosten van dit Kanaal, te
betalen. Door een' Neder - Betuwenaar. Te 's Gravenhage en '1mflerdam , bij de Gebroeders van Cleef.
In gr. 8vo. 46 Bl. f : - 6 - :
ii en hoogst belangrijk flukje , in eenen zeer goeden
toon van befcheidene vrijmoedigheid gefchreven. Na een
kort overzigt van de gefchiedenis dezer waterleiding , waaruit blijkt, dat zij op voorflel van het 1\Iinist_rie van den
Waterbat, onder goedkeuring des Konings , en zonder
eenige kennis of toefl;emming der Ingelanden van NederBetuwe , is daargeI'eld, toont de Schrijver , dat dit Kanaal voor hen eer tot na- dan tot voordeel verstrekt; dat
niettemin hunne landerijen voor de kosten van hetzelve
zijn gehypothekeerd, almede buiten hunne kennis en toehemming; dat over dezelve eenen jaarlijktchen omslag
van f i 2
per morgen is gelegd , welken zij op voornoemde gronden weigeren te betalen , dien men echter
bij parate executie van hen heeft ingevorderd; dat verder
over dit geheele werk eene Commisfie uit Tngclanden is
aangefteld, die door de vooronderI elde belanghebbenden
niet is voorgedragen , welker raagt vrij groot fchijnt te zijn ,
maar waarvan men de grenzen en bepalingen niet kent.
„ Reeds is daarom , (bl. 24) vóór eenigen tijd , een eer„ biedig Adres , door een talloos (groot) aantal ondertee;, trend , aan Z. M. onzen Koning ingediend, inhouden
om van deze belasting, wegens daarbij-„de:vbrzok,
„ aangevoerde redenen , te worden ontheven, of althans
„ om met flaking van dwangmiddelen te worden begunV3
,, I igd,
-
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,j fligd, tot dat door een gewoon proces zal zijn gedecideerd,
„ of de inwoners van Neder - Betuwe al of niet tot de
„ kosten van het Stcenenhock['che Kanaal behooren te
„ lasten." Daar op dit Pluk tot hiertoe nog Beene dispo
ontvangen , dc dwangmiddelen voortgaan, en de-lties
Neder - Betuwenaars door een' der berocmdfle en kun
ons vaderland verdedigd worden,-digílcRtsern
zal daaruit waarfchijnlijk eene der belangrijktle procedures
ontflaan , die federt lang gevoerd zijn. Wij onthouden
ons dus van alle uitfpraak in dezen ; maar vertrouwen ,
dat elk , die Benig algemeen denkbeeld wenscht te ver
dit, federt 18zo, zoo veel befproken Stee -krijgenva
Kanaal , dit (tukje met genoegen lezen zal.-penhokfc

.seize in noordelijk Duitse/;land, Zweden, Rusland en
Polen , gedurende de jaren 18 r 3 en 1814 , door J. T.
JA m*r S. In twee Dee/en. Ijle Deel. Naar den tweeden Druk reit het I;ngelsch vertaald. Te Haarlem,
b/ de Erven F. Bohn. In gr. Svo. 384 El. f 3 -15 -:
e reiziger komt in den zomer van i813 te Cottenburg;
I
Bene flad , die hij noch van fchoonheid , noch van belang
ontbloot vindt, en de omliggende landflreek ro.-Vijkhed
manesk. Een uithapje naar Trolhrittan en de omliggende
plaatfen werd met weinig kosten gedaan ; de wegen waren uitmuntend , en leidden hein door fchilderachtige flreken, waar echter ook werken van kunst (een bevaarbaar
lapaal, van bijna twee Engelfche mijlen in de lengte, in
c harde granietrots uitgegraven) zijne aandacht trokken.
IjTemiersbzirg was hem opmerkelijk door hare verregaande
°moodc. Udervicella was ongelukkig geworden door den
ondergang harer haringvisfcherij. IIet mcnfchcnras vond
de reiziger klein , zwak en mager , en zoekt de oorzaak
van deze efteidheid mede in de gevaarlijke zamenflelling
der Merle dranken. Teruggekeerd van den uitflap , rust
de reiziger Benige dagen aangenaam te Gottenburg uit.
De Kroonprins is het algemeen onderwerp der gefpreklt en.
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ken. IIij heeft zich zeer bemind geh=aakt, inzonderheid
door do wegzending van den agent van B U 0 N A P A x.
T r , die over de uitvoering der decreten van Berlin en
,1'lrlemn moest waken. Goitenbrirg genoot nu wel een-zijdiye voordoelen ; maar de handel was eene opvolging
van bedriegelijke ondernemingen geworden , waarvan
een erg voorbeeld wordt bijgebragt. Aanmerkingen ovet
den fact van geld en handel in Zweden. Ilelfsn^b'irg's
enz. onbevestigde flaat geeft den reiziger gelegenheid tot
gefchiedkundige aanmerkingen. De betere (laat van het
zuidelijke Zweden wordt inzonderheid toegefchreven aan
de veelvuldige Lutheranen ; die onder G v s T A A F
n D 0 L r aldaar eerie wijkplaats zochten tegen de vervolgingen in Duitschland. De hoogefch&ol van Lund. Reis
over Malmo naar Iffaclt. Komst te Rostock. Gefchiedenis van het regerend huis van Mel kelenb'irg - Schwerin,
Regeringsíleliel van Mekkelenburg. [De f}aat der lijfeigenen in dit land wordt veel te gunílig befclhctst. Er zijn
vele rijke boeren , bezitters van tiitget'rekte landgoederen; snaar deze zijn Beene lijfeigenen. Deze laaatl{e wonen, op de onderfcheidene landgoederen , in , vaak zeer
ellendige , hutten , en hangen van de willekeur des Infpectors af, kriigen flaxen enz.] Dobberen. [Het verwondert ons , dat de reiziger niet geen woord vermeldt het
uitflckencl ingerigt zeebad van Dobberde, dat echter een
'half uur van liet dorp zelf, aan de Oostzee , ligt.] Uitweiding over de Frranfclien te II«;rabzirg. Aankomst op
Brandenbrirgfchen grond, en aanmerkingen over den land bouw aldaar. [Maar Demmin, waar de reiziger ziinen
overgang op Brczndenburgfcl^en grond {lelt , ligt aan de
Jlckkelenburgfi- /ie grens in Z}veed.+ch - Pommeren , niet in
Brandenburg; en uit het cerise komt men dan ook met
den reiziger in] llekkelenbi g- Slrclítz , en vandaar dan
j diaar niet : „ op nieuws"] op liet l3rnrzcleiihur chc groncdgebiccl , van vciks , door den oorlog uitgeputren , (laat de
reiziger een aandocnliik tafereel ophangt, Iser/i/u. Heerlijke bouworde aldaar. Porfeleinfahrijkcn. Smaak in de
holisverfiering. IJzet'finelterij. Reden , waarom de 1 V
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gelfche flaalarbeid voorgetrokken wordt. Pruisen katt
zich niet van manufacturen voorzien. Zaal der ontleed.
kunde , benevens het Mul um voorde natuurlijke historie,
Brandenburger -poort , vanwaar N S1 P 0 L C 0 N de triomfkar had weggevoerd. Potsdam, eene kleine Rad van pay
leizen ; maar in verval. Kozakken te Potsdam. M o R r A v
te Deulrjn. Vrees , welke de naam van N A P o L E o
.inboezemde, Nare toe(l:and van Prulsfci.. Beredeneerd
Vrflag der krijgsgebeurtenisfen in deze dagen. De reizi.
ger gaat over Prentzlaw en Saistwalde naar link/am in
Zwreedsch - Pommncren; bezoekt de hoobe1 hooi te Greifswald , en l.omt te Straalf tnd, Vermelding van fiaatkun.
dige zaken. Komst te I7J1adt , vanwaar de reiziger Zwc.
den dieper intrekt. Gun(Iige belchrijving der lanclareek,
ilie hij doortrekt. Overdekte dokken te Carlscrona. Het
denkbeeld aangaande de zakking van de Oostzee door deli
reiziger wederleg_l, Paleis van C, U s T A A F WA S A tC
yadflena. Linkoping, belangrijk van de zijde der gefchie,lenis. - Schoolwezen, goed ingerigt naar de behoef
armen landbewoner. Eerlijldheid der Zweden.-tenvad
flaat
van den landbouw in de nabijheid van Stoks
.Goede
holm, Schoone ligging van deze Rad; maar de gebouw
wen binnen de lial beantwoorden weinig aan de bekoor
Vreugd over den flag van Leip--lijkhedrom(In.
zig in de ('tad. Fraaije kunflen niet onbcoefend in deze
noordelijke hoofdítad. In het kabinet van natuurlijke historie zag de reiziger eene proef van het voedfel der boe
gewesten , gedurende het ftren;e-renidafgl(c
faizoen; zij bef'Iond in een' koek of brood van Dalccar=
lie, welke uit bootnfchors bereid was. Opgaaf van den
flaat des landbouws in Zweden. Verdere (latistieke aan werkingen van den reiziger. Strafoefening. Karakter der
Zweden. Belangrijk verfla; van den loop der verkiezing
van $ E R N A D O T T E tot Kroonprins van Zweden. VToorfpcllcnd , ezigt, dat K A a E L X[ zou gehad hebben : een
ítakie voor S T I L I,1 N e 's Theorie der Geestonkunde.
Uittrekfel uit de hefluiten der Rijksvergadering van 18 t t,
als grond der flaatsrcgeling van Zweden. Buitengewoon
fel -
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felle vorst, en ttitwerkfelen van died. Voortzetting der reis
naar Finland. Upfal en derzelver hoogefchóol , naar hare inri ti; breedvoerig befchreven. De geest van den Godsdienst
(lapende , en niet aangekweekt door de koesterende warmtc (? 1) van den twistenden fektengeest. S WE DE N B U R G,
de geestenziener. De bedienaars der in het land gevestigde
(Lutherfehe) kerk een zeer eerwaardig ligchaam. Echter behooren alleen de Aartsbisfchop van Up!al en de tegenwoordige Bisfchoppen van Siiegnacs en H exio tot den fland der
Edelen. Er is misfr_hien nergens, behalve in Loge/aid, een
land , waar de geestelijken liet zoo wèl hebben als in Zwe-'
deu. Ostcrby, niet ver van hetwelk de beroemde ilzermijnen van Dannemora liggen: een wijdgapende afgrond van ne
vademen diep ; een arbeid van menfchcuhanden , gedu--genti
rende vijf eeuwen. De reiziger daalt er in af. Dit jaar was
wat nimmer gebeurd was , dat de grootc zeeruimte
van het Iluj, hetwelk de groef der Ilcendfche eilanden aan
de westzijde van Zweden affcheidt , gebeclenil was toegevroren , en de reiziger komt van Cur' :am tee 1r'de naar 12ckers. Kort verflag van den Baat der dclfflo, H g in Zweden.
Met oc ?J/end voet aan ;and te zetten , '"vond zich de
rElL,, . or cit. ,'renzen van het Ru,y/'' P_ijk. Komst te Abe,
'n vernieding van hare Univerfiteir. f) voorbeeldige waar nemin r1: bij de Finnen maakt , dat men burgerlijke bekendma'•ingen ,► iet beter dan va._ .i ' ^fel doen kan. De
Finseen zijn met hunne verandering van beheufcher niet ontevrcaen , en hebben er ook reden toe. Helling fors.
Verecre reis , onaangenaam en ^am. TYybiargg. Bouwtrant
en bleeding, reeds _Aziatifcen oorfprong getuig*ende. Dc
dorpen, die den reiziger nu voorkwamen , wa<en van weinigberiuidenis; want al , wat in Rasland niet voor vermaak en
grootheid wordt aangelegd, is inderdaad Petersburg
noemt de reiziger de fchoonfle had der wereld , en den
eeruien indruk, Welken zij bij liet intreden naakt, onbefchrijfbaar. Het s P L T r R's bedoeling te buiten gegaan ,
dat Petersburg zoo groot werd door don toevloed van vreemdelingen, dat de handel van zijn eigen Rijk daarbij zonde
afgekort worden. De reiziger meent , dat Ruslands inwendige
toehand deszclfs vermogens en wasdom tegenwerkt , en de ftaatkunde niets van hetzelve te vreezen heeft. De redenering
hieromtrent is belangrijk en laat zich hoores. In Rushiii,l zijn
llechts twee ftanden: adel en (laven. De bezittingen van enV 5
1;'-

J. T. J 4

S, "IZE IN NOORDELIJK DTTITSCHLMTD , M.

hele perfonen zijn van eene voorbeeldelooze uitgebreidheid;
maar ook de vertooning van grootheid is daaraan geëvenre.
digd , althans er niet beneden. S C+t e R e ME TOF liet , bij
A L EX A N D F.
krooning , den weg uit de hoofditad naar
zijne landgoederen (ioo werften, 22 uren gaans) met lichten
bezetten , ten gevalle der I o,000 gasten die hij • op dit feest'
genoodigd had. Ilij bezit ten minfee I25,000 (laven. Vain
deze menigte lieden worden er gemeenlijk 6óoo gebruikt to
huisfelijke dienften. [De Schrijver • is zeer •belangrijk over
bet Rusjfche flavenwezen.] Vier foorten van Haven. De beambten des Gouvernements worden flecht beloond ; vandaar ,
dat alles veil is voor fooijen, en, zonder deze, geen regt of
veiligheid in Rusland te krijgen is, gelijk twee fterkfpreken.
de anekdoten bewijzen. In alle werkzaamheden van flag
heerscht losheid van beginfelen. Veel beoefening der fraaije
kunfien in Petersburg; maar lieden van wetenfchappen en letteren door die van den hoogeren ftand niet zeer geacht. Die
voor geene broodwinning behoeven te zorgen, worden ook
flecht opgevoed. Maar het vrouwelijk geflacht wordt bij de
opvoeding niet Bene mate van oplettendheid behzndeld , die
juist het tegendeel is van de verwaarloozing der andere fekfc.
Er zijn vele liefdacíige inrigtingen in Petersburg.

Kort Ye;flag van den zsvaren Brand te Paramaribo, Hoofdplaats der Kolonie Suriname ,, op den

21 Jan. 1821 voorgevallen. Benevens eene Kerkelijke Redevoering, uirgefproken den e^r•ficn 7,onu',a3 ,uj deze ramp, door u UI) EN MA S1
lit A N, P; ej aart bi> de Hervormden aldaar. Te Av flerdam , bij G. S. I. éeneman van der Kroe. 1321. in gr. Svo.
.

.
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e algemeene inhoud van dit Rukje is reeds bekend, er;
wij gevoelen geene 'roeping om daaromtrent in bijzondere be
fpiegelingen te komen. De befchrij ving , hier van den brand
gegeven, iaat oils in het onzekere. omtrent den oorfprong,
zelfs omtrent het huis , waar hij allereerst is ontslaan, en
maakt nok van de brandfpuiten, welke in het moederland bij
zulke gelegenheden eene groote rol, fpelen , geen verder ge.
wag , dan dat derzelver bepaald verblijf mede is afgebrande
omtrent den voortgang, daarentegen , is de fchrijver zeer
naauwkeurig; zoodat enen, met eenen goeden platten grond in
de hand, en nob beter met eigene kennis van de gelegenheid
der
-
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der flad, den loop der verwoesting zeer juist zou kunnen
nagaan. Het omverhalen van nog niet aangeflokene gebouwen
fchijnt eindelijk wel hes middel geweest te zijn , waardoor
de voortgang werd gefluit. Zoodat er van de 1382 huizen,
benevens driemaal zoo vele achtergebouwen , en vele openlijke gettichten, zekerlijk een goed deel , maar toch niet alles, in het geheel 400 gebouwen zijn afgebrand, en de fchar
de berekend wordt op f 8,000,000 aan deze , en nog f 3,000,000
aan goederen, benevens f 5,000,000 aan papieren, te zamen
f i6,000,000. Eene verfchrikkelijke fom , bij welke de alhier
ingezamelde penningen , fchoon men daarover nog al tevreden
fchijnt, bijna geheel verdwijnen. Ondertusfchen is het toch
ook alles welligt geen zuiver verlies , daar althans bij het verloren gaan van kustingbrieven enz. veelal moet vooronderíleld
worden , dat de fehuldigen oneerlijke lieden zijn , en dan
zelfs geraakt immers het voordeel flechts in andere handen.
Achter dit welgefchreven verflag, waarin wij flechts hier
en daar een woord vonden, dat ons vreemd luidde, zoo als
Engels voor pannen of tegels , volgt de leerrede van den Eerw.
MA S MAN, niet met het oogmerk vervaardigd om ooit het
licht te zien , maar in een kort , woelig en aandoenlijk tijds
om, volgens opwekking van de Re--belkijngrat,
gering, zich en de gemeente ootmoedig voor den B11erhoogflen
te vernederen, en Ilern openlijk te vereeren. FIij bezigt daartoe Luc. XIX: 41 als tekst , en fpreekt met waardigheid en
warmte, tot flichting, bemoediging en vertroosting. Op de
verdeeling en orde, ja, zou men aanmerkingen kunnen maken; ook fchijnt op eene enkele plaats een gebrek in de
woordvoeging te zijn , dat ligtelijk herfteld ware, zoo de nuteur zelf de uitgave had bezorgd. Doch wie ziet hierop in
dusdanige omflandigheden? Wij gelooven gaarne, dat de
voordragt veel uitwerking heeft gedaan , en lazen zelve het
luk met genoegen. Ondertusfchen hangt zijn Eerw. een
klein tafereeltje op van de Paramaribofche zeden, dat wij
wel niet voor een locus communis of gewone uitdrukking van
geestelijken ijver zullen moeten opvatten, maar integendeel
niet een treurig en zorgvol oog aanfchouwen. Wij wenfchen
hartelijk met den prediker, dat deze en andere tuchtigingen,
in den gezonden zin dezes woords, tot bekeering zullen leiden, gelijk wij ons met hem in het heil verheugen, dat der
kolonie nca overgebleven is. Moge ook zijne leerrede het
ecu en ander nog verder bevorderen 1
Jaar.

M. STUART
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7,a1ar boer rt van het Koningrijk der Nederlanden , door al A Ri• r N u s s T U ART, Gefciedfc•,'zrijver des Rijks. 1815. Ilde
Stuk. a":6. 1—Jude Stuk. Te ilmjlerdam, bij E. Maaskamp. iet. en 18ao. In gr. 8vo. f iq.
-:-:
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STUART blijft onvermoeid voortgaan in zijnen voor
Schrijver en Lezer meer nuttigen dan aangenamen arbeid eener
verzameling van echte hukken, algemeene en plaatfelijke
voorvallen en bijzonderheden, federt de fclicpping van ons
Kóningrijk in Nederland voorgevallen. Men gevoelt, dat zulk
een werk , minder dan eenig ander, voor ontleding of uittrek fels vatbaar is. Wij zullen dan ook Hechts kortelijk van deze onderneming zeggen, dat dezelve in eerre arithmetifehe
progresfie fcliijnt uitgebreider te worden, (het jaar 1814 had
één, X815 heeft twee, en í8t6 drie ftukken; wij twijfelen
echter, of de voorraad voor 1817 vier Eiukken zal opleveren)
en den voorneamien inhoud 'der voor ons liggende vier ftukkeu
opgeven. Gelijk het eerfle fluk van i8í5 de buitenland/die
betrekkingen van den Staat en de wonderbare uitkomst van
het lot van Europa bevatte, zoo is dit tweede geheel aan
de binnenlandfche zaken toegewijd, behelzende vooreerst alles, wat tot herziening, vastftelling en invoering der Grond
voor het geheele Koningrijk der Nederlanden gebeurd-wet
is ; die Grondwet zelve'; de plegtige inhuldiging , en den eed
des Konings op dezelve; de buitengewone Vergadering der
Staten- Generaal te Brusfel, en het begin der gewone in 's IIn ge; de overeenkomflen niet Cr•oot-73;•ittanje wegens de afgef}aane of nog terug te ontvangene Volkplantingen . voorts allerlei binnenlandfche befchikkingen, (vooral het belangrijk
Reglement op het hooger onderwijs , en de daarop gevolgde
benoemingen) en eindelijk letterkundige berigten wegens onderfcheidene geleerde Genootfel appen ; waarop dan zeer ge pastelijk volgt al hetgene betrekking heeft tot de terugre -•
rir.g (vooral niet teruggav e) der onderfcueidene voorwerpen
n lenst en wetenfchap , in 1 „95 en later door de Fr•nrzfc%en
ir IVczlerlemdf ,'ae Kabieetten, Kerken enz. weggeroofd; eindelijk nog oenige gemengde berigten.
liet jaar s8z6 begint met de gelukwenfehingen, toebereid
huwelijk des Kroonprinfen met-IU:cneplg•tihdva
dc P:infc .an P: sl cd, en al de feesten, daartoe betrekke-
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lijk, te Petersburg, te Berlijn en in geluel IV', erla,zd.
Daarop volgen de buitenlandfche betrekkingen met de Frcr.fe,ie ballingen , met N A P 0 LE ON ; de gefteldheid van zaken
in Frankrijk, die nog altijd woelig bleef; de oorlog met de
Barbarijfehe Mogendheden , en de doorluchtige overwinning
op den elften Augustus ; alsdan een uitvoerig verflag van de
tweede en grootere helft der merkwaardige Zitting van de StatenGeneraal , waarin onder anderen voorkomen : de wetten op de indirecte belastingen (bij den oorfprong te heffen), op de Convocijen en Licenten (het geheel nieuwe flelfel en Tarif, waarmede
de wet van r7a5 werd alfgefchaft); liet verbod van buitenlandfche
Negotmatiën , zonder bijzondere vergunning des Konings ; de nieuwe wet op het Muntwezen, en die van vijjlronderd geelden
op het aantasten en beleedigen van vreemde Mogendheden.
NIen ziet dus , hoe belangrijk alle deze onderwerpen waren,
en dat dezelve, de gewigtigfte belangen van den Staat betref
natuurlijk een groot gedeelte des eerften deels van-fend,
1816 moesten beflaan , waarbij nu nog komen de raadnlegi
gen in de nieuwe Zitting, te Brusfel geopend , over het b:u
get van 1857 , liet voorftel va•i den Heer Y ] 1 c :; u , tot ver
uitvoer van granen , enz. — In liet tweede ftuk-bodvane
van 18 i 6 vinden wij de Ordonnantiën van Z. M. , gedeelte
genomene befluiten der Staten- Generaal veroor..-lijkdore
zaakt, onder anderen op liet patentregt, de indirecte betastingen , in- en uitgaande regten, de oprigting der militair
fchool te Delft, en andere befchikkingen wegens den dienst,
enz. Vervolgens ontmoeten wij hier alles , wat behoort tot de
overneming onzer Volkplantingen in Oost- en Westindiën. --In het derde fink des meergemelden jaars vinden wij de
maatregelen der Regering omtrent de fabrijken , het r,=ionoj/
lie , aan de nieuwe , zoogenoemde kunst - cer,ieratfabrijh veleend ; het Reglement op de inrigting van het hooger onder
Zuidelijke Provinciën , waarbij de drie Hoogefchc--wijsnde
len van Gent , Leuren en Luik worden ingeield ; diet omtrent het ouderwijs in de Latijofc!ie feholen , on cie kweek
voor onderwijzers te Haarlem , de herfleliin; der Aka--fchol
demie van Wetenfchappen en fraa.ije Kunflen te Brusfel, en
het verflag van den Commisfaris- Generaal voor bet openbaar
onderwijs . werkzaamheden , die van een' voor ^eeldigen ijver
onzer Regering voor de vorming en opleiding des opkomenden geflachts to, kundige en verftandige tiaatsburgcrs , en her
bevorderen der kunflen en weteufchappen in 't al?emecn ,
ge-
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getuigen ; terwijl s omtrent dien zelfden tijd , een Duitsch
Vorst het fluderen aan alien , die niet r,ru /del , of zoorlg
van gejludeerden , waren , ontzeide ! — De Schrij ver v ermeldt vervolgens. kortelijk nog de werkzaamheden aller geleerde Genootfchappen, en den voortgang der kunften in 't
algemeen in ons Vaderland , gedurende 1816, en gaat alsdan
tot de kerkelijke zaken over, Wij vinden hier dan het alge
Reglement op het beheer der Hervormde Kerk in het-men
honingrijk der Nederlanden, de tegenfiribbelingen daartegen
door de klasfis van Amflerdam , de opening van dc eee
Nationale Synode, het Reglement van kerktucht bij de I Iervormden, en meer andere befehikkingen van dien aard.. Het
boekdeel eindigt met de befchrijving der buitengemeene weèrsgefteldheid , door plasregens , overfiroomingen en een' fehier
voorbeeldeloos kouden zomer, welke den oogst deed misluk'
ken, en gelegenheid gaf tot groote armoede, doch ook op
nieuws tot betoon van de weldadigheid der Natie.
Men ziet dus , dat dit werk een uitvoerig Repertorirrrn
blijft , niet alleen van de befluiten der Wetgevende Magt, de
daden der Regering en de flaatkundige voorvallen, . maar ook
van andere merk^cardigheden, in dit Koningrijk, of in bLtrekking tot hetzelve, voorgevallen, (waaronder ook de dood
van beroemde mannen behoort) natuurlijk gefchikt noch
beflemd voor cene gezette doorlezing, maar tot raadpleging,
waartoe ook iedere Afdeeling met een moed Register voorzien is
-

Bijzonderheden t:it de tijden der O:nu•enteling, gedeeltelijk
ten onderwerp hebb'nde den toefiand en de betrekkingen
van Nederlitml in het jaar 1798 ; als ooggetuige bijeenverzarneld door LOMBARD DE LANGRES, in der tijd Af•
gezant van het Franse-'z Directoire bij de Bataaffche RepztG7iek•. U ,iet F; aesc.', vertaald. 7e 's Cravenhage cri
A;nficrdam , LIi de Gebroeders van Cleef. 182o. In gr. 8ve,
IYen 423 B1. f 3-5-:
ontvangen hier een boek , grootendeels in een' luimigen
11ij1 gefchreven, door een' zeer 1!ichtigen, oppervlakkigen,
doch tevens onmiskenbaar goedhartigen Fraf:schrnan , een gewezen lid (ier Rcgtbank van Casfatie, en Afgezant van het
Fran/èhe bij het N(dcrlandjche Uitvoerende Bewind , na de

Om-
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Omwenteling van in Junij 1798, tot kort. váór de landing
der Engel/then in 1799. Nogtans bepaalt zich dit boek geenszins tot dat Gezantfchap , maar deelt vele weteuswaard;je
bijzonderheden ook uit de vroegere jaren der Omwenteling
mede , (meest in zoo verre die in verband Ronden met. den
Schrijver) en zelfs uit de tijden des Keizerfchaps ; Inecdoten , die de Schrijver gelegenheid had, bij de bronnen op te
fporen. Er komen hier wel Benige dingen in voor, die men
gereedelijk zou kunnen misfen; b. v. de Latijnfche-jongensgrap van den Schrijver, die met een geestelijk gewaad in een'
biechtstoel gaat zitten , en zoo de geheime gefchiedenis eenex
vrouw afluistert , of andere Latijafc,'ze - fchoolitukjes , of zelfs
de zoogenaamde Hollandfche Roman van F A U w E J. en B EW E R N E , die volftrekt niet de niinfle locale kennis van I1.91.land onderftelt , en bijna als bewijs zou kunnen optreden,
dat de Schrijver nooit in Holland moet geweest zijn : — dit
alles behoort wel volftrekt in geen boek over de Framfche
Omwenteling; maar het is toch zoo aardig, zoo luituig ge
dat men het, eens begonnen zijnde, achtereen-fchrevn,
wegleest , en niet gaarne zou misten. L o n-Inn R D blijft
altijd de held, en het middelpunt der Gefchiedenis. Te Langres geboren , op de fchool te Chaumont onderwezen , doet
hij ons den braven Geestelijke, Pater u A R B E, hartelijk lief.
hebben ; doch , uit deze fchool te Parijs gekomen , welke
toonieelen openen zich dáár! Wij zien de gruwelijke Sep.
tembermoorden , den deugdzamen r a r. B a naauwelijks aan
den dood ontfnapt, den Schrijver zelv' in levensgevaar, en
niet moeite in het fladje //illeneuve voor een tijdlang bei ei.
ligd , doch , om de overal naar flagtoftèrs rondfnufTelende ,Tz;cobifnfche bloedhonden te ontgaan , naar zijne geboorte;iad
Langres geweken , waar het nog vreesfelijker toeging ; naar
Yilleneuve teruggekeerd , en door R o >z E s r I i. I: it r's val van
eene onophoudelijke, doodelijke beklemdheid , die hein bijna
tot zelfmoord gebragt had , verlost. Vervolgens kwam hij in
het Departementaal Befluur der Opper-llfaz nc te C';razea^ c -,i ,
en werd daarna (zoo als wij reeds gezegd hebben) lid vara
het Hof van Casfatie, en tusfchenbeiden, door een zeer zonde .
ling toeval , (indien al het hier , op een' vrij ro;nanesken toon,
verhaalde geloof verdiene) Gezant in Holland. Eer wij onzen
Schrijver daarheen verzellen , onthaalt hij ons nog op een aantal
Anecdoten , fomnige boertig, en blijken dragende van de kraste
o..kul:de der magthebbers onder het fcllrikbewind , (zekere
-
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P IE R R L C H OP E M E N T kwam in doodsgevaar , , omdat mets
uit Parijs tegen verdachte perfonen, als pierces d'ackopensent,
fieenen des aanjioots, gewaarfchuwd had) andere aandoenlijk,
gelijk de Gefchiedenis van s o P H IA (bt. 188) , andere , die
met de Fran/eke Omwenteling niets gemeen hebben, en, zoo
al niet waar, dan toch aardig uitgevonden zijn, zoo als van
den oneerlijken Jood, door den Keizer van Marocco gefopt , enz
De Abt D E PR A DT komt er beter af dan de Abt MA I' R 1'.
Van P I C H E G R U wordt ,niet vele omflandigheden, aangetoond.,
dat hij wel degelijk reeds in 1795 met den toen nog gebannen
Koning geheuld heeft ; maar hij wáá tevens zoo belangeloos ,
dat hij ioo,000 kroonen, hem door de Bataaffc&e Regering
aangeboden, toen hij in geene ruime ttmiiandigheden was i
weigerde. Het is zeker , dat hij zich in de gevangenis niet
gedood heeft, maar vermoord is. Naar Hol14 d werd L 0 MB AR D voornamelijk gezonden , om den EX- Directeur" VA iv
LANG r v van het fchavot te bevrijden, hetwelk gil ook
door de bekende Amnestie bewerkte , NB. door m:dde' va aan
dc Reprefentanten eene pijp te prefenteren en telf snede te
roken. (De Fran/cue Afgezanten hadden toen wel andere
wapenen, dan pijpen tabak!) Hetgeen hij verder vnn /lol•
land zegt, is doorgaans zoo befpottelijk, dat wij den Lezer
en ons zelve zouden vervelen, met hem alle de onwaarheden en ongerijmdheden op te disfchen , die hier voórkomen,
Dus flechrs enkele Haaltjes. Bij zwaren mist vallen fomtilds
I; e- ie vierhonderd menfeken , in ééne Rad en in éénen enkelen nacht, in liet water, en verdrinken, (hi. 271.) In
fonimige {treken van IÏo11'rnd (blijkens den zamenhang de
Zeeuufche eilanden) is liet klimaat zoo moorddadig, dat
men er op zijn veertighe jaar voor oud gehouden wordt,
b!. co. (heeft de Schrijver misfchien iets van Batavia booren luiden?) In de breken , aan overhroomingen blootgefteld ,

durft r!e in'conc; zitha naauwrlijk.s aan den frap overgeven,
ei heeft dag en nacht eene fchuit aan zijn huis vastliggen,
oen te kunnen ontfnappen; dit gelukt hein echter niet altijd,
(bi. 2; 2.) liet oude vertelfeltje van liet mesje , dat aan
de zolderin der Bergerg wordt opgehangen, en van de daar
volgende fnijpartij , cene gewormte , die misfchien vuoir-op
6o of nicer jaren plaats had, wordt hier als een nieuwtje weder opgewarmd , (b i. e6.) L' idc s verandert een meisje zoo
lang in 't openbaar van beguniligde minnaars , en houdt gemeenfc'.Iap met lien, tot zij hij een' derzeIven zwanger wordt;

dale
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sas: wordt die gelukkige in zegepraal door geheel het dorp
rondgevoerd. (Hier ligt zekerlijk weder het kweesten ten
grondtag, maar onkenbaar door de bijhangfelen.) In Noor•d-

holiand hebben cle meníciheu tucce hrzize;a, Waarvan zij er een
ílechts driesndlen in 't jaar openen. (Hier wordt eene deter
tot huis gemaakt.) De goede man heeft vrij wijn boven de
herbergen zien flaan, en maakt daaruit op , qu'on fait ici de
vrai vin , mits een uur te voren gewaarfcliuwd ! ! ! Dc lieden zijn roet pillen bePrllát, en met wijnkoopers en wijnhui
ook (bl. 2'9) ; doch dit is eene figuurlijke uitdruk -zen
dokters en apothekers houden daarin , volgens-king,watde
hem , het werk hunner handen gezelfchap; d. i. het krielt
van 1re;j7ellers der gezondheid , (en hier is misfchien wel wat
aan.) Tot onderhoud der wegen , werpt de Reiziger Hechts
geld in Bene opene fchaal , en die fchaal wordt nooit beutolen. Men heeft dus geene tollenaars noodig, (bl. 2$6.) Van
de roode baaijen onderbroeken , welke onzen Schrijver zulk
een' weerzin tegen de Hollandfche Schoonen inboezemen , (die
waarlijk den lof van een' Franschman Wel misfen kunnen)
zulten wij wclflaa.nshalve niet fpreken , zoomin als van derf
CRONDM,kAlc der holland/eke Regering , die maakt, dat de
Mogendheden net hetzelve handelen , als een Prins met een'
burger. Met Frankrijk hebben de Mogendheden in i8ig
moeten handelen , als een befloleuc met een' Roover , dat nog
wat erger is; en had men fechts in 1713 met dien ouden
gaauwdief,, L 0 D £ Wij it XIV , zoo gehandeld , gelijk onze
bziro,ezlijke II E I N s I u s wilde , dan zou men der wereld nlis-

fchien veel bloed en tranen befpaard hebben;
De Heer L 0 M GA RD D E LAN GRE S , bedenkende, dat hij
2oowel homme de lettres als Afgezant is geweest , vlecht nil
in zijn verhaal de reeds boven aen eulipte, wat het costr'UUsn
betreft , -eheele.:al mislukte vertelling van F A U WE L en n E tv E R NE in , twee halfwilde vrienden , die in den tweeden
Engelfclzen Oorlog (1665-1667, blijkens de aanhaling van
D E r. u I TE r.) in de duinen woonden. Onder de his orifc'ze

mistlagen in dit verhaal is ook deze, dat B E WE R NE , door
een Deensch fchip opgenomen zijnde , naar 4ltona gebragt
wordt, hetwelk toen — nog naauwelijks beflond, althanr,
nog geen' zeehandel dreef. Maar vijgeboomen in dc duinen,
boog en pijlen in de zeventiende Eeuw, en het voorbijlóopen van den Haag, tot Rijswijk toe , wanneer men van Sclievenin.en een' dokter gaat halen, zijn nog wel wat erger,
BOEKUESCII. 1821. N o, 7.

(xo^j
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(zoo als dok de Vertaler reeds met een woord heeft aange•
merit.) NB. Sc 1zeieniiigen is vol^ens dezen tlfsera^1t, die
een ^'gans' in den F-Iaag heeft g' eoo,ar?) ,'oo2•mai,ls een aanNierrjsjk dorp ge;vecst, doch thans bijna geheel door de golven ver^ zivo!g en

Maar hoe komt liet nu , dat , in weêrwil dezer tastbare
onwaarheden , die ons elk oogenblik het boek met verontwaardiging doen fluiten , wij liet telkens weder opnemen , en lezen
tot het ten eii-de is ? Door den flul. Deze is luchtig , vioeijend, fomtijds echt luimig en geestig, en draagt den f'empel
der welwillendheid en openlia tigheid des Schrijvers, die menigmaal verkeerd kan gezien , ook mengmaal ve;tk erd gehandeld hebben , doch nooit opzettelijk heeft willen bedriegen; die zichzelven niet beter vertoont dan hij is, maar
zeer dikwijls aan deugdzame, edele gezindheden regt laat
wedervaren. Een en el flaaltje daarvan zal onzen Lezeren
niet mislagen. Na zich verontfchuldigd te hebben , dat hij ,
gelijk zoo vele anderen , in fpijt van den, eed, aan de Republiek gedaan , op de eerfile aanvrage ook aan den Keizer den
eed dcnd , gaat hij dus voort : „ Maar, omdat ik een zwak man
geweest ware (ben) , volgt daaruit , dat ik Benen man van moed
geen regt zal mogen doen? Ja , onde r allen was RI o L s de
eenige, die den eed weigerde. TIij was een Republikein even
als ik , die het niet veel ben; maar den eenera eed tegen den
anderen te doen , hiertoe kon hij niet befluiten. Rio L S,
van een ziekelijk geflel, had voor zichzelven en voor ecne
oude meid Hechts Boo livres inkomílen , welke een klein erfgoed, dat tweehonderd uren van Pai -ijs , als een kluizenaarsverblijf, tusfchen het gebergte begraven lag, hein opbragc.
Zijn traktement was voor hem iets aanmerkelijks ; hij zag
zijn traktement niet meer. Zijne ambtgenocten, die zijne
verdiensten achteden en hemzelven beminden, konden hela
met bewegen — R I 01. S , bedenk u wel ; RI 01. s, gij loopt
in uw verderf RI 0 L S , gij hebt niets. — Ik heb niets , antwoordde R I o I. s, ik heb niets ! Dat is gaauw gezegd: ja
wel heb ik iets; ik heb mijn geweten. Ik heb aan eerie
Republiek trouw gezworen , en ik voel mij niet clerk genoeg
om trouw te zweren aan een' Keizer; ik ga near mijne rotfen. -- Hij ging er heen , want de meester joeg hem weg.
Eene nuttelooze llrengheid; het voorbeeld was niet befinet,

.
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Wil men weten, hoe onze Schrijver over cie Ridderordes
detikt?
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cjeokt ? men hoore ! „ Ondertusfchen heeft het van mij afgehangen, om ook eene trits van ordesteekenefi aan mijnen
overrok te kunnen dragen, en ik heb Beene poging gedaan
om met dien flralenglans te fchitteren. Bij de eerfle uitdee•
ling der flerren van het legioen kon ik, als oud dip,omaat. ,
mijnen minister, den Heer DE TALL r YR AND, voor mij
doen opkomen. Te allen tijde heeft hij mij achting en zelfs
welwillendheid betoond; hij zou mij zeker op de lijst gebragt hebben. S CHIMMELPENNINCK was groot - kanfelier, VA N D E R G o E s groot - trezorier van de orde der i•éunie. De eerfte had eenige genegenheid voor mij , de ander
was mijn vriend; niets zou die I Ieeren gemakkelijker geweest
zijn, dan uit het fchepel een mostaardkoren te mijnen behoeve te laten vallen. Voeg hierbij het teeken van de lelie,
dat men voor niets weg gaf, dat van de gouden fpoor, hetgeen men voor drie ftuivers hebben kan, en dat van den
Holfleinfchen leeuw, hetwelk voor drie blanken verkocht
wordt; en ziedaar, de zoon van. een' postmeester flonkert
als een geltcrnte !"
Openlijk (en dit doet hem waarlijk eer aan) erkent deze
gewezene Afgezant der Fr•anfc;ie Republiek de fchreeuwende
mishandelingen, die zich reeds in 1798 het Franfche Lefluur
tegen Nederlaidd veroor!oofde, en vergelijkt de opgelegde
fchattingen met die, welke de Turk in zijne pachaliks doet
heffen, verhaalt de tailooze kwellingen over Flisj{ngen , de
onbefchaamdheid der Franfche kapers, die onze koopvaardij
zeegaten wegnamen , liet kleeden en reeden des-fchepnid
geheelen Franfchen legers, hetwelk men achtervolgens naakt
hier heen zond , liet vetmesten hunner Generaals , Oorlogscommisfarisfen , enz. (bi. 261.) Van den IÍeere VAN DER
c o E s, toenmaals Minister van buiteulandfche zaken, fpreekt
onze Schrijver op den toon der grootfte hoogachting en der
innigfle vertrouwelijkheid. (Maar wie of toch wel die Oostesas ij kfc,'ie Minister is , dien de Heer v A N D E R c o E s door
zijnen invloed en 's lands geld deed afdanken ? T H U 0 UT int
-mers
niet? Konden wij toen zoo iets doen ?)
Bijzonder belangrijk is het laatfte gedeelte des boeks , de
4nccdoten wegens B U O N A P A R T E, zijne komst aan 't bewind, den dood des IIertogs VAN E N G H IE N, 's Keizers
regtsgeleerde kundigheden (hij had in eene provoost, uit
'verveling , de Pandekten , het éénige boek , dat daar toevallig
was , beítudeerd) , het huwelijk met MA RIA L 0 UI S A (door
X2
he
-
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het 0steouijkfsJie hof zelve gezocht en aangeboden ; iets,
waartoe dat kabinet zeer wel i,l lla.t is enz. In één woord :
niet al de gebreI;en, waarvan dit boek krielt, zal niemand
zich de lezing van hetzelve beklagen. De vertaling is uit
geen fabrijktverk. Alleen merken wij op , dat-munted,
Tablier , voor LA F ON T A IN is gebezigd , ,bi. 176) geen fibelboek , ]naar een fabelboom is , en te kennen geeft , dat die
Dichter even zoo gemakkelijk en van zelve fabelen voórtbragt, als b. v. een appelboom appelen. Natuurlijk moet
dan ook dc daarop volgende regel van den kronibeen vermeld
worden : dat liet een anecdoienboon; was.

kI E Rai A N N I B 0 S S C 11 A Poëmata &c. D. i. Latijnfche Gedic'ttett van 11 ER M A N B OS S C li A, uitgegeven door deszelf Zoon P E T R U S B o s s e It A. Te Devoter , bij A.
J. van den Sigtenhorst. z sao. In gr. 8ro. f2- : -:

D

e Heer P. B OS S CU A heeft den minnaren der oude Letterkunde eenen aangenamen dienst bewezen , door de Latijn
gedichten van zijnen waardigen Vader in liet licht te-fche
geven. De Vader , die dat voornemen had opgevat , en ongeveer halfweegs gevorderd ti'as in het herzien en bijeenverzamelen zijner gedichte t pag. 78) , werd door den dood
verhinderd daarin voort te gaan. De Zoon draagt dezelve op
aan zijne twee Broeders , in eene aandoenlijke en vel„e(telde
aanfpraal:. Jammer, dat die aanfpraak door eenige drukfouten onteerd wordt. tlierop volgt eene voorrede van den
Schrijver zelven , welke veel wetenswaardigs bevat. liet
waren ons dierbare woorden , omdat liet de laatfee woorden
zijn van eenen man , die , in de beoefening der letteren , tot
eer des vaderlands , grijs geworden , verklaart , dat de Latijn
potzij niet uit dien algenleenen band der oude weten-fcle
kan gerukt worden , zonder dat alle er door be--fchapen
nadeeld worden. De jeugd van B o s S C lI A viel in oenen
tijd , toen deze (tudie in groote tere was. B U R MA N N U S
SECUN1)US ICCId10 nog; 1VETSTEIN, VAN ROIJEN,
SCIIRA1)ER, VAN SANTEN, DE BOSCH ell RU ARDI
bloe,dcn. Tijdgenooten van B 0 S s C Il A, V A N K 0 TE N, N oD E L, V A • N OM M E RE N en anderen, traden in dezelfde loopbaan, en gaven proeven hunner vorderingen in 't licht. B o sSCIIA
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s c n A wachtte daarmede wat langer , en 's mans Mufa Dawas, gelooven wij , zijne eer(Ieling. De gLdichten,
tot ftantkundige gevoelens en verdecldheden betrekking heb
Ilfeifa Davent:•ierca voorkomen, zijn hier-bend,ic
wijsfelijk weggelaten. De miulle zijn op Amflerdamfchen
bodem voortgekomen , waar het in het verkeer met H. D
B os Cu , voor iemand , die de Zanggodinnen kende , onmogelijk was te zwijgen. De ged:chteu van den I-leer B o ss C II A zijn in twee afdeelingen geiplitst, van welke de eerv^'ist:•iaca

ftc Caelia five lujus jureniles behelst , de tweede ldiiiiiot-is

eetatis carmina ; beide naar het voorbee;d van de meeste aan
Dichters. Wij zeggen ons oordeel alleen met deze-zienljk
woorden : B o s s Cu A was ook als Latijnsch Dichter zijns
waardig, en heeft den roem van ons vaderlànd in dit vak
íiaande gehouden. Het is hier de plaats niet , en het ver
een te lang bétoog•, om dit door beredeneerde voor--eischt
beelden te bevestigen. Wij hebben gegronde hoop, dat
den verd:enftelijken than Bene waardige hulde -zal worden toegebragt in de gefchiedenis der Latijnfche Dichteres van de
Nederlanden; gelijk de fleer u (E U F F T hem die hulde reeds
heeft toegebragt in den Parn,r1us Latino - Belgicus , door he
Volgende Epigram;

Sic opere in medio me deferis, tiptime n o s s C tI A I
.iWateriern in"ito te mini da.aque no^'am.
Netnpe jaces, et, quos vivo tibi fpargerc nati
Speraram , flares jam tnutulatt:s babes.

Bloemlezing uit de beste Schriften der Nederinndfc /te Dich•
tets van de iade tot en wet de 18í1e Eeuw; door L. C.

v r SS Cu r It. Ijle Deel. Te Brusfel, bij F. J. Iiublou.
1820.

D

In gr. 8vo. 227 Bi. [ 2-8
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e Iloogleeraar s ie c r N n t r it heeft eeiien wezenlijken
dienst aan de Nederlandfche Letterkunde bewezen, door de
uitgave van zijne Proeven van Nederduitfchc Dichtkunde uit
de zeventiende Eeuw. De uitgezochte dichtflukken, welke
hij ons in dezen bundel mededeelt , hebben alle eene meerdere of mindere waarde ; men kan dezelve , ook nol„ heden ,
met genoegen lezen, en verfcheidene dezer gedichten hebben
zelfs
t 3
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zelfs eer .e voortrefFel ijkheid , welke hen boven den ti?d ver
heft , en de bewondering der latere nakomelingfchap ten vol
le waardig maakt. Die bundel is eerre wezenlijke bloemlezing. Zoo men er Bene aanmerking op wilde eiaken, zoude
men misschien kunnen zeggen, dat er uit dien hof van dicht
Eeuw misfchien nog wat al te veel-ítukenvad17
bloemen uitgelezen zijn. Dan , het is hier de plaats niet,
onze gedachten dienaangaande nader te ontwikkelen.
Zoo loffelijk en nuttig de onderneming van den Leydfchen
Hoogleeraar was , zoo vreemd en ondoelmatig kwam ons die
van den I-leer v I s s c n R voor. De verzamelaar der Bloem
waarover wij hier handelen , biedt ons , voorwaar ,-lezi.:g,
in dit eerfie Deel , alles behalve bloemen aan ; verre het groot.
fle deel der dichtftukken, welke hij hier-,levert, zijn eer distels , waarop het oog met ongenoegen nederziet. I Iet is niet
mogelijk. dezelve met vermaak te befchouwen, evenmin ale
men cenige aangename gewaarwording zoude kunnen hebben
uit de lezing van onze oude Kronijkfchrijvers. Het verwon,
dert ons derhalve geenszins, dat de verzamelaar Beene ruimere inteekening heeft ontvangen; zijne klagte dienaangaande ic
ongegrond : niemand toch laat zich gaarne distels voor bloe
men in de handen floppen ; en hij had zelf behooren te weten, eer hij zich ten uitgever maakte van gedichten , die in
den nacht der vergetelheid' bedolven zijn en bedolven ver
te blijven, dat daarin niets aantrekkelijks , niets be--dien
koorlijks was te vinden voor het tegenwoordig Nederlandsch
publiek , hetw.k op keur van goede dichtflukken , als het
ware , verlekkerd is. Deze aanmerking heeft alleen betrek
dit eerie Deel , bevattende dc zoogenaamde bloemen-kingto
uit de Dichters ,adie vóór de vermaarde i; de Eeuw bloeiden, niet name: J. VAN 'IA RLAND, .MELIS STOKE,
-

ANNA BINS, CORI.'ELIS VAN GIIISTELEN, KARi:L
VAN MANDER, COORNISERT', SPIEGHEL, EVERART

$ ic , R A Ar en verfcheidene andere tuinbekende Rijmelaars ;
want zij verdienew waarlijk den edelen naam van Dichters
niet. Het boek valt voor ons open op bladz. 193. Aldaar
deelt ons dc verzamelaar een proefje mede uit Gene oude
Nederduitfche vertaling van den Razenden Recland van AR tosTo, door zekeren EVERART S I C E R A M, Juwelier te I3rusfel , uitgegeven te Antwerpen in 161. Men befluite uit dit
proefje gerustelijk tot dc overige bloemen, welke deze Bloem
bevat:
-kziu
Wacht
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Wacht u Van die gefrifeerde Adonis , die in de blom
Van hun icugdige iaren , foo gelobt geen en ge(treken
Want als een vier fijn fij van flroy, cenen lichten drom.
Dat uyt blust (kleyn van froffe) eert wel is ontileicen.
Gelijck den hate wort vervolcht van den iager dom
Door hitte door coude , door grachten , door beken.
Voorts maect kleyn werck van die hem laet vcrrasfeo,
Alleen den vluchtenden Naes fijn mocylijcke pasfen.
Soo doen oock dele vreijers (hout Merck) alfoo langhe
Als ghij hun lusten breydelt, en ongefen hout u kaert;
Beminnen , eeren fij u , en dienen alfati ftranghe
Als toeflaat die hem dienstbaar maeckt tot gepaert:
Mier plucken fij de palmt (laes) ghij valt in bedwanghe
Eu van vrouwe die ghij weert, maeckt ghij u een maert
Want ongeoorlofden toelaet, liefsverfmachting, doet
En te veel vrijheyt (out fprecewoort) verachting, broet).

Ware het niet , dat wij vreesden onze lezers te zeer te
Zullen vervelen, wij zouden hun een groot aantal dergelijke,
alleronaangenaamst riekende bloemen uit dezen bundel kunnen
aanbieden.
Wat de verzamelaar eigenlijk bedoeld hebbe met deze uitgave,
valt moeijelijk te begrijpen. De gedichten, die hier voorkg.
men, zijn , voor verre liet grootfl:e gedeelte , van alle dick
terlijke waarde ontbloot ; de bundel wordt dus zeer oneigenaardig eene Bloemlezing uit de beste Medeulandfche Dichters
genoemd. Wij zouden onzen naburen een zeer dacht denkbeeld van onze Dichtkunst geven , indien wij hun deze ge
als bloemen , als liet beste uit de werken onzer-dichten
Dichters, wilden opdisfchen. Wij protesteren met allen nadruk
hiertegen ; wij hebben in onzen dichthof andere bloemen , die
beter rieken, en kunnen ons hier, voor het begin , beroepen
op de keurige verzameling van den Hoogleeraar S IE GE NEE
E r. ; terwijl wij voorts, van de Dichters der tegenwoordige Eeuw, er zouden kunnen opnocnietl,, wier voortbreng fels in fchoonheid voor geene andere van vree oden bodeni
behoeven te wijken. Maar juist deze fehoone bloemen vinden wij hier niet , en wij zullen die waarfchijnlijk in de vol
Dealen, waarmede de ongelukkige Inteekenears be--gend
dreiigd worden, ook niet aantreffen. Ziehier one redenen.
De bloemen uit de fchriften der Dichters van de 17de
Eeuw zijn met zooveel finaak bijeenverzameld door s i EX4

Gr. Ia

SI!
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wiens bundel in de handen is van elk, die Ne.
derduitsch leest en de Nederduitfche Dichtkunst bemint , dat
bet niet waarfcnijnlijk is, dat de verzam&aar van den tegenwoordigen bundel iets beters uit die fchrifte» zal kunnen te
voorfehijn brengen. Men kan dus van dien kant niets anders
verwachten dan eene herhaling of nadruk der reeds uitgekipte gedichten , of eene nalezing van hetgene door den Leydfchen Hoogleeraar vergeten mogt zijn. In beide gevallen is
filet te vreezen , dat de verzamelaar , na den keurigen arbeid
Van s IE GEN B E E K, een onnut werk zal verrigten.
Maar de onderneming van den Heer vi s s c lí E It ftrekt
zich ook nog uit tot de Dichters van de 18de Eeuw. De
bloemen, welke uit de menigvuldige dichtkundige voortbrengfels van dat tijdvak te lezen, te verzamelen zijn, kunnen
waarlijk niet zeer groot in getal wezen : want hij , die niet
Jen haat onzer Dichtkunst eenigzins bekend is, weet, dat de
18de Eeuw, over het algemeen , arm is in voortbrengfels van
uitftekende dichterlijke waarde. Wij zeggen , in het alge
want wij erkennen gereedelijk de' groote verdienflen-ren;
van de VAN VARENS, de FEITHEN, de BILDERDIJKS
en de LA N NO Y S , en wij weten zeer wel , hoe vele bloemen cr uit hunne fchriften te lezen zouden zijn. Maar jammer is het , dat liet heilig regt van eigendom , waarop de
Heer v 1 s s c n E It gewis even min als iemand anders inbreuk
zal willen mnttken, hem zal beletten, die bloemen in zijnen
bundel op te neren ; en distels , gelijk hij ons in dit eerfte
Deel geleverd heeft , kunnen wij wel ontberen.
De eer der natie vordert , dat men zich openlijk ve,'klare
tegen liet oordeel, dat, inderdaad , door deze onnutte verza3neling, over onze Dichtkunst , die zulk eersen trap van volg
naaktheid bereikt heeft, geveld wordt; liet is die DichtLunst fchandvlekken , wanneer men gedichten , als in dezen,
bundel voorkomen , voor bloemen opdischt.
De verzamela;Ir laat het eerfie Deel voorafe;aan door een
eefcb eiIuodig Oi'erzigt der Nederla;idfclae Letterkudde in de
43áe, a4de, inde en 16de Eeinv. Wij hebben hierin niets
;iangetroili n, hetwelk uit de fchriften van VAN w i,l N, EO l's
D E v R in s en anderen niet reeds aan elk bekend is ; en de
Wijze van voordragt , de cénige verdienfle , waardoor zich
deze arbeid kan ondcrfcheiden , is niet van dien aard , dat zij
oen hoog denkbeeld van den fmaak en dc taalkennis des ver.
mclaa s ken doen opvatten. Men oordeele uit het begin ,
hetGEN S EE It,

,
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hetwelk aldus luidt: „ Even zoo als de oorfprong van gehee•
„ le volken en sectien gewoonlijk met eenen ondoordringbaren
„ fluiter bedekt is , liggen ook de eerlle fchreden caner taal
niet zelden in eene zee van nevelen gehuld," enz. Wie
in deze dagen zoo kan fchrijven, een werk met zulk eene
tegen alle regelen van taal en flijl aandruifchende zi:ifnede
kan beginnen, doet, naar ons oordeel, beter, zich niet te
bemoeijen met het uitgeven van fchriften, die noch tot eer
der natie, noch tot roem van den verzamelaar kunnen verftrekken. S I CE R A n7 had gewis beter gedaan, zoo hij zich
te Brusfel had bezig gehouden met het zetten en fchoomnaken van juweelen, dan met het overbrengen der fchoone
verzen van A R I 05 T 0 in de allerellendigfle Nederlandfche
rijmelarij ; en de Heer v I s s C I3 E R , die ook te Brusfef
woont , en die in zijne voorrede berigt , dat zijne onderneming eigenlijk geene fpeculatie is , zonde , naar ons inzien ,
ook beter gedaan hebben , zich tot den dagelijkfchen arbeid
van zijn beroep of ambt te bepalen , dan zich tot een verzavelaar te maken van distels, die hij voor bloemen uitvent.
,

Jeugdige Gedichten van G. o UT n u v s. Te Franeker,, bij
T, J. Tuin&ra. 1820. In gs•. Bee. XII en 172 BI. f 2- £f -.
0 Als men mij Hechts het veniasn fchenkt, en de lans, die
„ ik zelfs nu nog door mijne Mufe nooit verdienen kan, ge„ heel achterhoudt, heb ik alle reden, om mij over het uit.
, geven van dit bundeltje geenszins te beklagen." Wie zoude zulke heufche pretenfie niet met heuschheid beantwoorden ? R ecenfent wil althans niet anders , dan Do. o UT H U Y S,
dien hij hier voor 't eerst ontmoet, tevreden fieUen, en,
wat hens betreft , betuigen , dat deze Gedichten naar de vers
vulling der op meerdere gegevene hope hem doen verlangen.
Wie zoude het ook in zijn hart durven hebben, om iemand
liet genoegen te bederven , van zelf een blijvend gedenkteeken te flichten van hetgene hij , in de onbewolkte dagei
jeugd, -van zijn I5de tot zijn 2211e jaar, deed? want
o UT x t) vs nadert nu reeds liet vij fde kruis , en deze Gedichten, zegt hij zelf, die echter nooit over zichzelven tevreden is, zijn meer dan bloote rijmeltaal. Met zijnen Kerkeraad den Koning begroetende , wilde hij die ontmoeting
X5
ver-
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vereeuwigen voor hem en zijne dorpelingen, door vrijheid te
verzoeken, om dit bundeltje, met welks uitgave hij (hoe
ongelukkig kan fomtijds zelfs een man worden !) zoo lang
was zwanger geweest , aan hein te mogen opdragen ; en dit
is hem dan ok te,ftond gelukt. IIet fpijt ons wel , dat Do.
o UT H c vs , die als kind reeds verzen maakte , wiens jeugdi.
ge Zangflor meer dan rijmeltaal fprak, wiens uïtfpann;ing
blijft , de bazuin van liet E^'angelie, nu en dan, met dc luit
van T a n r, i n te verwisfe:en , zelf bekent , dat hij nu nog
zoo weinig is vooruit geraakt , dat hij nooit, in dit vak , lof
kan behalen ; maar ons dunkt , dat kan bijna het geval niet
wezen , als wij deze jeugdige Gedichten laten gelden , wat
ze waardig zijn. Zoo de bewijzen korten, die hij leveren
gaat, dat hij voortgegaan is met de beoefening der poëzij ,
zal, hopen we, onze gunflige verwachting bevestigd worden.
Waar, laat ons niet te veel rekenen op een' tweeden bundel
van latere Gedichten : want vooreerst is de Predikant van
14linnertsga een man van veelvuldige letterblokkerijen, niet
van de gemakkeiijkfte foort, en bevracht niet levenszorgen ;
en, ten andere , het hangt van fommige uitzigten af, die
hem, gelijk zoo vele anderen, geheel kunnen mislukken,
wiens lot bijna altijd Bene gefladige worfteling was met gedurige tegenkantingen en teleurflellingen. Nu , zoo lang als de
an nog leeft, die er in 1793 al zoo bleek uitzag, naar
wiens wangen toch het oogverrukkend hagelwit der zachte
lelieblaren evenaarden , (adres aan Fyllis , bi. 72) en wier nu
het leliewit reeds op den fchedel dreigt te komen, (Voorrede , bi. 7) is er toch hoop.
En dan houden we ons verzekèrd , dat wij doorgeer rund,
^roch geen lam , dekt sin likmat of dat tobt , zullen geftoord
worden , en dat geen geklemd beekje zal fpoeden op fulpenen
voetzolen. Ook geloeven en hopen wij niet , dat Domirae,
even als •toen hij zijne intrede deed in een Studenten - dichtgezelfclrap , nu nog Jclloi'ah's liefde zal verkondigen , die
,den Godmensc.'z aan het kruis hechtte ,'oor docmelingen ;
want, zie! al tilde hein dan de ginst van die oude Tantes , die nu geërgerd zijn mogen over den Student, die
hare malle fatbelgroil, ri t, Igen var: den dors i» era tijd noemt en
bij rottenkruid vergelijkt , (bi. 74) ja al verhief hem ook
dier mannen gunst , die zoo menig Domirae, tot teleurfielling
van zoo vele verdienflen , kan opheffen, nog zoo hoog in
ecre , dan zouden wij toch foei! zeggen. Wij geloovcn verder
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u Y s, tot God biddende , aan der

Goden heerlijk bruiloftsfeest (en, hoe heerlijk ! de kelen der
Serafs maken daar muzijk !) zal denken, (bl. 88) of, ons
wijzende op het einde onzes geloofs , toeroepen: „ Dan
heerscht ge , als eens konings zoon, niet uw broeder , op zijn
troon om zijn bloedvergieten," (bl. 95.) Dit gelooven wij
niet, omdat deze jeugdige Gedichten daartoe reeds te veel
uitmuntends boven Bene menigte van dien naam behelzen, en
zich, zelfs niet als jeugdige Gedichten befchouwd ,van vele
zijden gunilig aanbevelen.
Geene geringe waarde ontleent deze bundel van hetgene
aan de nagedachtenis der Hoogleeraren S C H I. I D I U S H. A.
$CIIULTENS, BROES en HOLLEBEEK is toegewijd,
en hetgene ieder, wien die nagedachtenis dierbaar is, met
dank en lof van o U T H U Y s ontvangen zal. Verder vindt
men hier nog 35 mm of meer uitvoerige Ilukjes van onder
aard en waarde , van welke niet weinige aan de-fcheidn
Liefde zijn toegewijd ; vier navolgingen van HOR A T I U S,
en eene van o v I D 1 U s; eene Romance twee voor Yriendenrollen ; een gelegenlie:dsvers aan 's Dichters ouders , op
hunne zilveren bruiloft; drie, naar aanleiding van gewijde of
ongewijde gefchiedenis , en voorts op den dood van een'
Yriend; van een Zoontje eens hriends ; de Lente ; het Landleven; de Nacht ; de Morgen ; het Genoegen ; de ware 4del ;
het Geweten; Klagt an Mycon; (geestelijk gezang) en de
Yriendfchap. Wij durven den lezer verzekeren , dat hij hier
niets zal aantreffen , dat des jongelings aanleg tot een' waardigen wedijver in de baan des dichterenroems niet gunf}ig
bewijst, en niet, zoo als wij te kennen gaven, tevens bewijst, dat het wel zeer te bejammeren zijn zoude, indien
het zoo naar waarheid , als nederig , van O U T H U Y s gezegd
ware, dat de Man nooit, als Dichter, lof kan behalen, dien
toen niet alleen de Jongeling verdiende , maar die nu nog —
en dat zegt, na zoo veel tijdsverloop , en bij de thans billijke
onvoldaanheid met het middelmatige, wat meer — aan deze
jeugdige Gcdichteb , over liet geheel , niet mag onthouden
worden.
;

;
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Ilet 1{1orgeurood, Met Bijdragen van

E. E H R E N B E R G,

F. STRAUSS, FANNY TARN OW, LOUISE BRACH31ANN, 0. II. GRAAF VAN LuBEN,

eft

anderen. Uit-

gegeven door A. G E B A U F: R . Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. 1820. In gr. 8vo. 243 Bi. f2 -10zonde, op den titel afgaande, niet meenen , dat het
Jlorgenrood het hoofdonderwerp in dit boek ware, en de Bij
der genoemden eene toegift behelsden? Doch van het-dragen
Morgenrood ziet Bien verder niets , dan op het titelblad , en
de Vertaler had wel eens de redeij dezer benaming mogen op.
geven. Die anderen, behalve de genoemden', die Bijdragen
geleverd hebben (tot?) , zijn de oorfpronkelijke'Uitgever,
de Barones nE LA íM0TTE FOUQUÉ, IiEILMAN ei
C. SV. SPIE K K.

Elk zijn fmaak ; en den Vertaler eens toegeftaan , dat men hier
woorden

van eenen zuiver godsdienftigen zin en eene blanke

deugd vindt , oordeelt Recenfent echter, dat de titel van het
boek en de genoemde namen , hoe zeer de Vertaler zegt ,
dat een en ander aanbeveling genoeg is, en menigeen, juist
daardoor, zich voor dit werkje moge laten innemen, niet veel
neer zijn , dan een rijk befchilderd uithangbord, maat — dat
eene misleidende begeerte opwekt. I-let is One en anderen
200 gegaan. hoe veel goeds men, overigens, hier vinde ,
de vertaling was waarlijk wel geene behoefte , dan misfchien
voor de fchrijfjeukte, of....
11'len treft hier twintig Rukjes aan , van zeer onderfcheidene grootte en waarde: van C E B A U E R heeft men er zes ;
I. De Liefde. V. Niet hier, daar boven is ons Vaderland.
VI. God in de Natuur. IX. Tivee Brieven aan mijne Vrienden. XIX. De afvallende Bloc/ems. XX. Droombeelden. Van
den Graaf V A N L E ii B G N (op het titelblad L u B E N) heeft
men No. II'. Het Geheim der Smart, en XIV. Demoedige
Liefde. S T R A U s s heeft gefchreven :• III. Iluiswaartskee•
ren ; IV. De Stillen in den Lande , en XI. Het AVoórd. Van
tic Barones I) F. L A nl OTT E F O U Q u m is No. VII. Gedachten eenex Geloovige. Van L o U I SE B R A C t[ al A N N No. VIII.

Paul Gerhard. Van r. n R E N B E It G vindt men No. X. Op
1Ic,i,e1^'aartsdag, XII. In de Lente, op eenen morgen, en XIII.
Zo den Ilcr fst , op eencn namiddag. I I E I L M A N geeft No.
-
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XV. De Zaatfie woorden van den H. Johannes ; (hieraan heeft
men de titelplaat te danken.) No. XVI. bevat de Geloofsbefc,'iotivirage;a van r n N NY T A R tN o W. (Dit (luk bevat bijna
zoo vele plaats als de XIV eerfte , en zal vervolgd worden.
Dus een tweede Deel. Maar , waarom (laat er niet op dcii
titel van dit boek : Ee; fle Deel? Om dezelfde reden, om
welke er al die mooije namen (laan s — opdat ge zoudt koopen!) No. XVIII en XIX, Onjcrfelijkheid en Godsdienst,
zijn van c. w. s r r f it E R.
Poëtifche of fentimentele Mengelingen over den Godsdienst,
zouden wij haast dit (lukje duiven betitelen, en, had het
zoo geheeten , het veelvuldig oppervlakkige , dat bier tusfchen niet weinig overdrevens , of zullen wij zeggen tusfcheaz
de uitwafemingen van een' overgehaaideu geest van zoogenoemde religieusheid, in (laat, zoude zoo niet gehinderdhebben. Staven we ons oordeel
No. r zegt ons : wij moeten liefhebben. Menigeen heeft
niet lief, om ondervondene terugfcooting. Ach ! hij trof het
hart nog niet aan, hoe ligt ook te vinden, aan hetwelk zich
zijne liefde zoude kunnen koesteren. Vraagt uien nn , waar dat
haï•t is ? Men wordt gewezen naar de brieven van Johannes. In
dezelve hoort men de (lom der liefde, die ons hart met oenen
ijver zal bezielen, voor wiens vuur elke ijskorst wegfineit;
want, „ waar gij een koel hart aantreft, daar zult gij ne
„ willen verteederen, en aan dat hart vastklemmen , aan het„ welk gij eene meer dan aardfiche zaligheid genoot, en nogg
geniet." Of elk dit woorden van gezond verfrand zal noemen , den zamenhang van zoodanige redenering inzien , ent
het doeltreffende gevoelen zal ? — dat 's een andere vraag.
Het Geheim der Smart, daarin gelegen, dat zij den mensclz
de bron der vreugde doet ontdekken , zoude beter zijn uit
Graaf behaagd , om zich minder ge--gevaln,hdt
heimzinnig en meer Evangelisch -helder uit te laten over hetgene Paulus noemt droefieid naar God. Dan had men niet
gelezen : de fmart is eerre mengeling van genade en boete,
die NB. den mensch onverJèhiliig op het geluk doet neelerzzen,
dat de wereld hem geven krap.
De vier volgende flukjes (te zamen beflaan ze nog niet
acht bladzijden) zijn fraaije uitdrukkingen van ware en lieve
gevoelens. Stichtelijk ! Voor het godsdienflig gevoel , aan
alle Christenen gemeen , en bekend genoeg.
De Gedachten eener Geloovioe zullen voor de meeste geicovi-
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vilten wel wat al te verheven zijn , om te befe:fen , wat de
Gravin telkens mecue. Voor zulke ge_loovigeu namelijk, die,
bij het noemen van :Lto>. de van God isigelelde Sakramenten (bl. 30), over liet licit der wereld zich verheugen, bij
hetwelk zij Hechts twee heilige inflellingen van Hem , wien
zij alleen zoo noemen , zien kunnen en behoeven. Deze,
alleen door het Evangelie verlichten, fpreken ook eene gansch
andere taal , dan dat zij de Barones zouden kunnen nazeggen,
at zich het ongefchapen al in eene menfchengedaa-nte ver
heeft , waarin God , reeds van het begin af, (wanneer-tond
begon Hij ?) befloten had den zetel der zeifbewustheid te
vestigen. Dit verftaan zij niet eens.
Paul Gerhard. Dit is een Romantisch gefchilderd tafereel
van de goede uitkomst voor een' man , die God meer gehoorzaamde dan menfchen , en wiens lied was: „ Beveel den
Heere uwe wegen; Hij zal het maken." Op hetzelve volgen
twee brieven , de een van welke , hoe weinig zamenhangend
belangrijke bedenkingen bevat aangaande de aloudheid , befchouwd als voorbereiding tot nieuweren tijd. Hier is iet
echter vreemd genoeg , te lezen : „ Zweefde niet de Gecst
„ Gods, eer nog het fcheppingswerk voltooid was, op de wa„

teren, en zou hij zich dan naderhand zoo geheel aan her

„ menfchelijk geflacht hebben onttrokken ? " enz.
De drie f ukjes van E 11 R EN B F. R G zullen den vrienden
van dien Schrijver wel voldoen. Tusfchen dezelve Raat er
een: „ Het LFoord," van ST R A U s s. In hetzelve vonden
wij verhevene , vooral voor den Godsdienstleeraar belangrijke , denkbeelden ; maar — niet allen eerbied voor den Schrijver der Kerkklokstoonen ! — veel kwam ons onbekookt , en
het ganfclie opbel verward voor. Zoo leest men: „ Er gaat
„ gewis geene ziel verloren , die , vroeg of laat, eenen aan
drang gevoelde , om haar licht voor anderen te laten fchij--„
Pen
, (Gods woord te doen kennen , is dit , blijkens het
r
voorgaande) want zij moet het licht van boven ontvangen
„ hebben , en de Heer leent geen licht , maar geeft het." —^
Verder: „ Gods werken zijn Hechts verflaanbaar door Gods
„ woord. Men zou de fc'hepping het ligchaam, het woord
„ de ziel kunnen noemen. In het begin was liet woord, en
het woord was God, (bij God) en God was het woord.`
hoe toch die Schriftplaats hier pasfe ?
De demoedïge Liefde is een zoogenoemd tafereel van eene
-fuprafine Roomfche vrijerij en huwelijksverbindtenis tusfchen
-
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tone fchildersdochter en eenen fchrijnwerker i en tusfehen
hare vriendin en een jong Raadsheer, die voor de eerfte, na
dat hij de andere al gevrijd had , liefde opgevat, en voorhaar
en hemzelven een paar bidbankjes bij den fchrijnwerker
had befteld. Het komt echter in de kerk (hier Gods bedetain
genoemd) heel anders uit. Ons is dit verhaal , hoe ook opgefchikt , al heel kinderachtig voorgekomen ; en hoe het in
dit boek eene zoo ruime plaats verkreeg,, mag men raden.
Zonderling volgt hierop een tafereel van den dood van den
Apostel Johannes , nadat hij de Christelijke gemeente alleen
met deze woorden : „ Kinderen ! bemint elkander! " toegefproken had. Dit verhaal laat zich met genoegen lezen.
Maar wat zal Recenfent zeggen van de Geloofsbefc'rouwingen, die nu , in zes brieven , volgen? Dat 4de1eid zoo Theologisch en Emma zoo Philofophisch over den Godsdienst fchrijven, zal zeker niet eiken man bevallen, veel minder der gods.
dienflige vrouw, die dit boek, op den titel af, in handen
nam; maar — waarom is toch zoo veel waarlijk onverliaanbaar in een boek , dat een' zuiver godsdienuligen zin en blanke deugd bevorderen zal ? Daarenboven , 4dellteids man, Renatus , die, als voorvechter eener ílrenge doginatieke geloofsleer, de dooding van alle begeerten predikt, moge aan Steir,fels, met wien Emma fchijnt te zullen huwen, zijn onderrigt
mededeelen aangaande zijne Philofophisch - Theologifche Dogmatiek; zoo diepzinnig, als men denken kan, zijne orthodoxe gevoelens , in wier voordragt de menfchelijke' rede als
zeer onbeduidend wordt ten toon gefield , beredeneren, —
wien zal het niet ergeren, van de D;ieëenheid(!) als een volkomen onmiddellijk uitdrukfel van het wezen der Godheid,
niet als drie in een , maar een in drie , gepraat te vinden? Wie
verflaat het; daar, na eene zoo langwijlige, bijsterzinnigregtzinnige redenering, van onze verlosfing door Jezus
niets duidelijks gezegd wordt, of het moest dit zijn, dat,
door de toegevendlle en innigile vereeniging van het oneindig
reine met de phyfifche natuur , de fchuld , die den zonda$r
drukt , in zegen , en Gods geregtigheid in genade veranderd
is? Maar - mogelijk zal Steinfels den man antwoorden, die
zijne vrouw,, Adelkeid, reeds had leeren inzien, dat men,
om te geldoven, naar de infpraak van zijn verfland niet luis.teren, moet. Als dan dat antwoord maar wat confequenter is ,
dan hetgene Adel/l eid, welke aan Emma, in eenen om vele
redenen lezenswazrdigen brief, geklaagd had over haren toeStaud
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fund in din kring harer vromen, van deze vriendin ontling. Wat dunkt u, Lezers ! (Lezeresfen fluiten wij hier
vooral niet uit) van dat meisje, dat de Goddelijke openbaring voor een middel houdt , dat God aan her menschdom
dat ee,zs zijne kinderjaren had, gaf, om Hem te leeren kennen, zoo als men aan een kind een fchoolboek geeft, om
lezen te leeren? Dat van de Drieëenheid en onfterfelijkheid te
gelijk fpreekt, als van bewijzen, dat de eenvoudigfte waar
rede eens voor het kinderlijk verfland nog een ge--hednr
zag der openbaring behoefden? Dat, een oogenblik darrna,
niet weet , gedurende hoe vele eeuwen dc Bijbel (also dat
woord eensluidende ware met Openbaring) voor ons nog zulk
een leerboek blijven zal ? Dat terfiond de Goddelijke natuur
van Jezus zoo bcfchrijft, dat geen redelijk mensch kan be
fef en , hoe zij zich zoo onbijbelsch verheven over de Drie
heeft uitgelaten?—Ach 1 voor wie is toch dit boe?:?-enhid
!W'Ien Nebbe toch voor Bijbel en Rede, en voor het kostelijke hart van zoo vele lezenden , wat meer eerbieds , en ver-.
fchoone hen van zulke Gcloofsbefchouwingen !
Dc Rukjes van s r i E ICE it zijn beide fchoon. IIet eerfle ,,
c'e Onfezfelijklzei,d, bovenal. Ja! dat is taal des harten, die
het verf'cand o ertuigt , en liet gemoed heiligt.
De afvallende L'loefems vallen Lier zeker af, en de Droom lzeelden, met welke dit Morgenrood eindigt , (men heeft reeds
te zeer de vreemdheid der fchakering gezien , om zich te
verwonderen) zouden bekoorlijker en heilzamer kunnen zijn ,
indien de geest, rut welken ze oprezen, niet van de koor
hemel , en de Heilige Drieëenheid op haren-knapjesid
zetel , en liet fuel f 1, dat van de heldere fterren valt, zonder
brand te veroorzaken in het koren , g, d;•osmd had.
Recenfent ontkent geenszins , dat dit Morgenrood hein wel
eens prachtig voorkwam, ja dat hein fomtijds deszelfs gloed
en licht verrukte ; maar, over liet geheel, vond hij liet vrij
beneveld, en niet zelden moest hij uitroepen: het is hier nog
nacht! Misfchien bewijst dit alleen aan Vertaler en Uitgever ,
dat hem de vaak in het oog zat. Dit heeft hij dan met meer
gemeen; maar — wat is het dan toch jammer, dat die niet
is kunnen verdreven, dat het geeuwen niet is kunnen belet
worden, door menfchen, die zoo bij de hand zijn, als zij ,
die ons dit Hoogdnitfche lamplicht — neen , morgenrood moet
het heeten — bezorgden , alsof wij niet in Raat waren , de
luiken te openen , om te zien, dat het bij ons ook dag is t

J3OEKBESCHOUWING.
Kern der Leere van Gods honingrijk, volgens den inhoud der Lii e fche Gef chiedenis; door Dr. j. j. H E s s.
Uit het Hoogduitsch : me; een Foorberigt vara w. A.
V A n H E N G E L, Hoogleerawzr aan het 4 henaum 11lustre te linflerdam. Te Anferdarn, bij J. van der
Hey. 1820. In gr. Svo. LXXVI en 419 Bi. f 4- in -:

B ij oils va juriste
?erlandsch Publiek , dat op redelijken Godsdenkwijze

over de Bijbeihehc Gefchiedienst, en
Oenisfen , prijs heft, is de naam van x E s s alreeds federt bijlans enne halve eeuw met lof bekend , en hij enne
voorname vraagbaak geweest van velen onzer voortrcWelijkhe Leeraren. Bij de uitgave van dit werk verfchijnt
nogmaals die eerwaardige _Ian met dc vruchten zijner
pen in ons midden, om, met den kalmen en hartelijken
ijver , en eene gezonde Lcere , hem zoo eiben, nogmaals
liet gezag of de waardigheid van het heilig woord der
Openbaring te handhaven tegen den hedendaagfchen wanfinaak van fomuiige Duitfchers , wier fchaamtelooze floutbeid der wereld poogt op te dingen, dat menig fprook
en fabelberigt in de aloude oorkondcit des Bijbels wer--je
den opgedischt. Ontvangen wij den grijzen Zlvitfer , in Ne
met die befchaving en hulde, waarmede men-dorlai,
weleer in het wijs Athenne den achtbaren ouderdom vereerde, welken het krijgshaftige en woeste Sparta daar.
enteben met finaad en minachting durfde bejegenen. Trouwens , liet zal en kan H it s s onder ons aan geenc Lezers en Beoefenaars van dezen zijnen op nieuws bewerk
arbeid over Gods Koningrijk ontbreken , althans nu-ten
hij onder het geleide van onzen beroemden Landgenoot,
den Amílerdamfchen 1loogleeraar v A N H it N G E L , in
onze moedertaal in het licht treedt. Immers , wat anders
iemand ligt vermoeden kunde , of deze Kern niet voor
een kortbegrip , een uitti elfel of de pit Hechts-namelijk
Y
waROEKBESCH. 1821. LTO. .
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ware van bet vroegere en federt lang bij ons bekende
ituk des Schrijvers van gelijken naam , zal dadelijk weg vallen op de gedachte , dat , indien al 11 E s s , ten minf{e VA N 11 E N G E L Beene tpijze ons voorzetten zoude,
waaraan het wezen en de geur van nieuwigheid ontbraken , oftchoon dezelve in voorkomen en zamenflelling
den Icilijn en vorm hebbe van een voormalig aangenaam
geregt. Wij hebben er dus weinig van te zeggen ; niet
bij mangel van floffe, die wij onzen Lezeren konden aan bieden, maar dewijl velen hunner zeker overtuigd zijn,
dat het herhaald onderzoek en behandelen van reeds gedacht onderwerp door H E s s (daar hij zich in de hoofd zaken gelijk blijft) veeleer door Christenen verdient in
hunne binnenkamers getoetst, dan door ons beoordeeld
te worden met Genen losten pennetrek. Ilet nieuwe en
oor1 ronkelijke, welk men ontmoet in deze ICe112, is
door den Schrijver zelven aangewezen in zijne Inleidimr,
bl. XXV—XXiX , van te wijden omvang om door ons
hier ingelascht te worden. Liever, en om dc waarde
des boeks te kenfchetl'en voor de zoodanigen onzer Landgenooten , die zulks van ons verlangen mogten , zullen
wij deze woorden van den allezins bevoegden Regter
VA N 11 E N G E L de onze maken , gelijk wij die Volkomen toeftemmen : „ Men behoeft de gefchillen , welke
er lieden ten dage over den Godsdienst gevoerd worden ,
naauwclijks meer dan bij name te kennen , om dit boek
neet wezenlijke belangftelling te kunnen doorlezen. I let
is gewis erne fchoone proeve , om alle Gods raadslagen
en leidingen, niet betrekking tot liet menfchelijk geflacht,
van den aanvang dezer wereld af tot op het einde der
dingen toe , onder één g ezigtpunt te brengen , en als
fchakels van áéne keten niet elkander te verbinden.
Het zoekt derhalve te gelijk over liet verledene , liet tegenwoordige en het toekomende een' glans van licht te
verlppreiden. IIet verrast menigmaal door vernuftige en
tevens natuurlijke ophelderingen van Bijbelfiche gezegden;
ophelderingen, die het wel eens over die gezegden alleen
door derzelver plaatfing in den juister zamenii ang verlp ei t.
-
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fpreidt. In één woord , het is een werk , waaruit belden, geletterden en ongeletterden , mits het laatstgenoemden maar aan godsdienílige betchaving niet geheel hapert, veel goeds leeren kunnen. En al vindt iemand in
fommige begrippen, ja zelfs in deze of gene hoofiidenkd
beelden van den Schrijver geen behagen; de nuttigheid
van het overige zal hem ongetwijfeld voor zijne aangewende moeite rijkelijk beloonen."
Zoo erkent V A N H EN G E L, zoo erkent ook de Re=
cenfent , dat hij in allen deele niet met den waardigen
H E s s kende inítemmen. Maar eenheid van gevoelens ,
waarvan men oudtijds droomde , toen onkunde in de
Kerk den firoeven toon gaf, is federt lang bij ons voor
eene herfenfchim aangezien in zaken van wijsgeerigc of
godsdienflige befpiegeling. Wij durven dus niet befcheidenheid, en onderwerping aan beter oordeel , een paar
bedenkingen hierbij voegen.
Is het wel zoo ten volle uitgemaakt, dat in de vermaarde plaats , Jo. I: i enz. , van de rchel)ping der wereld door het Woord, of den losut' , gefproken wordt,
gelijk zulks H E S S en velen niet hem willen ? Zijn er
ook niet, die beweren, dat de Evangelist, aan het hoofd
zijtier Levensgefchiedenis van Christus , veeleer aan de
fchepping of herfchepping der zedelijke were/cl zal gedacht
hebben ? Men beroept zich op eene toefpeling op Mozes verhaal , en drukt de woorden év i p xH , in den bcginnc.
Aan den anderen kant , evenwel , blijft de vrage overig ,
welken zin Yoarnes daaraan hechtte ? hoe zij elders bij
hem voorkomen, met name in zijnen I Brief, H. I: r ?
te opmerkelijk , om niet vergeleken te worden door onbevooroordeelden.
Meer raadfelachtig nog, en met een ondoordringbaar
duister omgeven , zijn de befpiegelingen over de toekomst ,
waarin zich x E s s , op dc onzekere uitipraa.k der Profetifche tale afgaande, misfchien te veel toegeeft. Inzon-.
fierheid liefkoost hij, als weleer c u r, C E L L,E u s en
anderen , de gedachte van een duizend/aug rijk., onder
Christus op aarde te verwachten. Vermetel ware het
Ya
mis-
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misíchien , den Grijsaard ílellig te wederfpreken , inzonderheid daar hij met ons den opgang der B belver fpreiding over den aardbodem , en andere merkwaardige ver
onzen tijd, beleven mogt, en zijne zaak-fchijnelva
met geene mindere klem van fchriftuurlijke bewijzen en
redenen aandringt, clan weleer die Godgeleerden (*) in
vroegere eenwen vermogten te doen. Wij laten dus gaarne de zaak onbeffist, en maken er daarom ílechts eenige
melding van , dewijl hij onder anderen op des Heeren
Gelijkenis van het onkruid , dat niet de tarwe opwast
tot den oogst, (Matth. XIII: 24 enz.) bij herhaling hier
aandringt. Deze toch heeft, zoo wij achten, geene bellisfende kracht om het bedoelde befluit te Raven; en de
geheele voordragt zoo wel, als het woord van Jezus ,
(vs. 30) behoudt even goed en volkomen klem bij die
onbetwistbare en duidelijker leere der Schrift : „ Het is
„ den niensch gezet , eenmaal te derven , en daarna riet
„ oordeel." Want omtrent elk gedacht der Christenen ge
treurige crvarenis , dat goeden en kwaden door--tuigde
een vermengd hier op aarde wonen , en van de Voorzie
worden tot den dag der regterlijke fi hei -nighedfpar
hunne verfchijning voor Jezus , komende-ding,ofva
op de wolken. des Hemels.
Doch laat ons dit verfla; eindigen , opdat wij niet febijnen mogen , kleine zwakheden te willen opfporen in een
werk, dat , ook naar ons oordeel, zoo veel voortrefi'eiijks
en fchoons heeft , als de naam van x E S S alleen genoeg
is om te beloven. Het ftichte dan , onder Gods zegen,
bij een aantal Lezers , geen minder , maar meerder ge
deugd en zaligheid, dan de vroomheid des Grijs -lof,
-ardsvn
zijnen arbeid zich ooit voorfpellen konde !
(*) Men zie, behalve anderen, s T. CU R CE L L zE i Opera Tlaeol. Lib. V. Cap. 23 , of B. IV. H. 23 van deszelfs
Teologifche Werken , alwaar men , op fchrifturrr•lijke gronden ,
vooral niet minder , dan bij den waardigen r-i E s s , eenerlei
gevoelen vindt voorgefteld en aangedrongen. Jammer is het, dat
de verouderde Nederduitfche vertaling van gedachten arbeid
des Re,noniiranrfchen 1 loogleeraars niet meer berekend is naar
den ílijl en finaak van onzen tijd.
-
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De eenentwintig eerfle Pjalmen, ter (lichting van Christenen bearbeid, door T. E. ME BI IJS, Predikant te
Beers. Te Groningen , by J. Oomkens. 1818. In gr.
8vo. VIII en 235 Bl. f I - 16 - :
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et is waarlijk een groot voorregt van onze dagen , in
het oog van hem, die den Bijbel ,als de Goddelijke bron
van onze Godsdienstkennis , weet te waarderen , dat er
niet weinigen zijn , die , door hunne Handplaats in de
maatfchappij tot eene meer bijzondere Pijbelfludie geroepen, die onfchatbare boeken voor de gewone Christenen
verftaanbaarder, belangrijker, nuttiger en flichtelijker
trachten te maken , en dezelve dus , beter dan voorheen,
aan liet weldadig oogmerk der Voorzienigheid, die dezelve ons in handen heeft gegeven , te doen beantwoorden.
Onder dezulken, die daartoe hunne loffelijke pogingen aanwenden, behoort ook de Derw. T. r. M E B I U s , door
zijne bearbeiding der eenentwintig eerfle Pfalmen ter ifichting van Christenen. Geen boek , toch, van liet 0. V.
is er , hetwelk , van onheugelijke tijden af , meer gefehikt
is befchouwd, om het ware godsdienílige gevoel op te
wekken en aan te kweeken. Den inhoud , dus , van deze
dichthukken beter te doen verflaan , in derzelver geest
dieper te doen indringen , derzelver fchoonhcid meer te
doen gevoelen , en derzelver lezing en overdenking tevens aangenamer en nuttiger te doen worden; dit is,
voorzeker , eene onderneming , die goedkeuring , lof en
aanmoediging verdient. Of nu del-leer ar r B i u s daarvoor,
in alle opzitten , berekend zij , althans of hij , door de bewerking der 21 eeríte Pfalmen , al]ezins aan onzen wensch
beantwoord hebbe , hierop durven wij niet volmondig ja
zeggen. Wij twijfelen wel niet , (en dit is inderdaad geen
geringe lof) of vele Christenen zuilen meer in dit Pluk kunnen
vinden , overeenkomilib het oogmerk des Schrijvers, dan
in eenig antler werk , in onze taal over de Pihimen uitgegeven ; maar, dewijl hij zelf, in zijne Voorrede ,betuigt,
dat elke befchcidene aanmerking , waardoor de bearbeiding
y3
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der volgende Pfalmen verbeterd kan worden , hem hoogst
aangenaam zal zijn , willen wij hem deze ééne al emeene.
bedenking , welke wij op de inrigting van zijn werk te
maken hebben , met beícheidenheid mededeelen. Zij is
deze: dat wij wel hadden gewenscht , de kortheid en bondigheid , over liet geheel genomen , meer betracht te
zien. Veelal heeft hij de Pfalmen , of gedeelten derzelve, eerst vertaald en dan omfchreven. Waarom zich niet
liever, alleen dáár, waar het noodig was, bepaald tot
het invoegen van weinige woorden , met andere letters
gedrukt. Ook konden , behoudens de duidelijkheid , vele der ftichtelijl:e aanmerkingen merkelijk verkort worden , en zouden daardoor in kracht meer winnen dan
verliezen. Er is in liet algemeen , naar ons inzien , te
veel omtiagtigheid in dit werk , hetwelk , indien het op
denzelfden voet voortga , te veel uitdiien zal voor een
fljchtelijk huisboek, alleen over de Pfalmen. Van bijzondere aanmerkingen over 's mans opvattingen hier en daar
we@rhoudcn wij ons : deze zouden toch voor het vervolg
niets baten , en ons verder doen uitweiden , dan ons be
1}ek gedoogt.
Specimen hermeneuticum inaugurale in locum ad IIebr.
IX: 14 , quod—pro gradu doctoratus—publico examini
Thbmittit A. L. V A N D E R B 0 0 N ME s e H. Lugd.
Bat. apud S. et 7. Luchtvaars. i 8zy. 8vo. X, rol pag..
f I-2-:

De

Heer vnN DER Boo N MEscii, die zich reeds
met veel lofs heeft bekend gemaakt door zijne, op de Lcidfche
HIoogefchool, met goud bekroonde Verhandeling over het
Lied van Zacharie , Luc. I: 67-79 , in liet jaar 1817 ,
werd met alle reden door zijne Leermeesters aan die
jroogefchool aange[poord, om naar de Doctorale waar
te (taan. Uit de groote-dighenGolcrid
menigte floffen , welke hem tot dat oogmerk te behandclen voorkwamen , niet wetende , wat hij zou kiezen ,
vervoegde hij zich tot den beroemden Hooglceraar v n N
-
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s T ; en , daar deze hein aanraadde, zich tot liet
een of ander gedeelte van den Brief aan de IIebreën te
bepalen , koos hij die plaats uit I Ioofdit. IX: 1.4 , alwaar
van Christus gezegd wordt , dat I Iij , door den eetawigen
V00R

-

Geest, zich zelven Gode onilrufe! k opgeoferd heeft.
Over deze duistere en moeijelijke plaats haan eerst voor
aanmerkingen, in welke, oordeelkundig getoetst,-lopige
en om gegronde redenen afgekeurd wordt de lezing hei
ilgen , in plaats van eeuti>>igen Gees;. In vier IIoofddec.
Zen loopt, vervolgens , het ttuk af. In het eerde wordt
gehandeld over de oudere opvattingen van die plaats ,welke lezing men dan ook volgde; in het tweede , over de
latere uitleggingen ; in het derde, over de nieuwe uitleg
vierde, eindelijk , behelst eene proeve ter ver--gine;ht
betering der uitlegging, door N 0 E S S E L T voorgedragen. In deze - proeve wordt de uitlegging van dezen
Duitfchen Geleerde aangenomen, (loch met andere gronden gellaafd. De uitlegging komt hierop neder , dat men
het woord Geest moet nemen voor het zoenober, door
Christus volbragt , hetwelk dus genoemd wordt , omdat
het zoo volkomen en in alle opzigten zoo volmaakt was,
dat liet datgene uitgewerkt heeft, hetwelk alle de zoen
onder de Mozaïfclie huishouding niet konden te-ofers
vege brengen , namelijk de verzoening van alle zonden.
Dit woord wordt wel nergens elders in de H. S. in dien zin

-

gebruikt; maar, daar ieder Schrijver toch iets bijzonders
heeft , zoo wordt het hier zeer gevoegelijk gebruikt , in
tegenoverflelling der Levitifche zoenoffers , voor zulk een
Zoenoffer, hetwelk de ziel van cle fchuld en dc firaf der
zonden verlost. Eeuwig wordt het genoemd , omdat liet
van Bene altoos voortdurende kracht is ; in welken zin
het woord eeuwig meermalen in den Brief aan de Hebreën voorkomt, zoo als lIoo,dfl. IX: ao en XIII: 20..
Deze opvatting wordt voorts hierdoor geflaafd , dat deze
plaats, dus opgevat, alles in zich fluit, wat door den
geheelen Brief heen gezegd wordt over de voortrenlijkheid van Jezus zoenoffer boven alle de offers der Mozaïfche wet. — Wij weten niets , niet eenigen grond ,
teY4
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tegen deze uitlegging in te brengen, en hebben in deze
geheele Verhandeling de voldingendfie blijken gevonden
van des Schrijvers vlijt ei welwikkend oordeel.
Uitgezochte Leerrede;:en over vrije Jluiën. Door F. v,
R n I N II A R D, in zijn leven Aorinkl jk Gt perhofprediker te Dresden , enz. Naar het Hoogduitsch. Te
Lee„harden, bij J. W. Brouwer. In gr. Svo. s7o

BI. f

2

-4-:

D e verdienfl:elijke

Vertaler dezer Leerredenen, de Eerw.
vindt aangaande dezelve
genoeg
bekend zijnde) niets
(n E I N 11 A R D'S verdient 'cell
bijzonders aan te merken , dan dat zij over vrije flof en
(niet over de , anders in Duitschland bij de Luterfchen
gebruikelijke, vaste Evangelietekflen) zijn.
De eerfle leert , dat de gefchiedenis, als getuige der Goddelijke regering , in ramp/poedige tijden , de beste troosteres is. Tekst Ps. CXÍX: 52. Dat zij ons, namelijk,
in fchiinbare toevalligheden, wijze oogmerken; in fchijnbare onregelmatigheid, bepaalde orde; in fchijnbare fraf
fclooslyeicl, ftrenge bedreigï;i y°; in f hijnhare hardheid,
weldadige oefening; in fchijnbaren ondergang, het begin
eerier betere eeuwige voortduring wijst. — In de tweede,
naar Ps. CII: 26--29 , houden troostr ji e blinken op de
onveranderlijkheid ven God bij de veruitI'eliuig van al het
vergankelijke den lezer bezig. Die onveranderlijkheid , na
leert ons , dat de wisfeling van het vergankelijke-melijk,
geen werk is van het toevat, geene onregelmatige vanorde ; dat zij niet tot vernietiging leidt , maar veelmeer
voor redelijke wezens ontwikkeling wordt, voor pligtmatige werkzaamheid winst aanbrengt , en bij den dood
da overgang is tot een beter , eeuwigdurend aanwezen. -Ili dc derde , waarin de Prediker , naar Amos V: 14 , 15,
aanwijst , dat, bij de pogingen voor het alg eneene welzijn , rye zorg voor ware celel/gd en godsvrr,cht de hoofdzaak zijn en blijven moet, beroept hij zich, z°. op het
oor-
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oordeel en de uitfpraken van alle de genen , welke hier
verdienen gehoord te worden ; 2o. op het voorbeeld eii
de lotgevallen aller volkeren ; 3°. op liet ontoereikende
van alle andere pogingen ; en op de opmerking , 40. van
de zekerheid en kracht , waarmede deugd en godsvrucht
het algemeens welzijn voortbrengen en bevorderen niet
alleen , maar ook verzekeren ; terwijl, ten laatfle , zij de
éénige en onmisbare voorwaarden van den gebeden bij
hulp van God zijn. — De vierde-flandegh
bevat eene broederlijke tcrcgIwijzing voor hen , die ten

aanzien der Godde/the ±'ereldregering in gevaar zijn
misvattingen te koesteren, Ps. LXXVII: 7 -15. Zij moeten bedenken, dat hunne bcfcliouwing altijd per('oneel
en eenzijdig is; dat deze eenzijdige en onvolkomene befchouwing bij velen door het gevoel van zeker lijden ncg
neer verdonkerd is geworden ; dat; Gene beíchouwing der
Goddelijke wereldregering , bij welke wij omtrent haar
dwalen zouden , in eene openbare tegenkanting is met
alles , wat Rede ,en Schrift van Gods eigenfchappen Iceren , en de ontkenning cener Goddelijke wereldregering
even zeer in teben[lrijdigheid is niet de getuigenis der
gefchiedenis in het algemeen; terwijl, ten laatfte , de
verkeerde befchouwing van hetgeen gefehiedt inzonderheid door de merkwaardigfte leidingen van God wordt
wederlegd en verbeterd. — Dc vijfde, 2 Kon. XX: i-6,
fchetst eens waren Christens gedrag bij eene onverwacht
verlenging zins levens. Hij moet haar refit beoordeeien,
namelijk , als eene onloochenbare en onverdiende wel
haar aannemen niet nadenkenden ernst en niet een-da;
dankbaar geroerd hart ; haar gebruiken tot voortgang in
verbetering van hart en leven , tot algemeen nuttige werk
zijn beroep ; zich nieuwe verdienden ver--zamheidn
werven in zijne verbin-dtenisfèn , en godsvrucht en deugd
inu te meer onder de tijdgenooten zoeken uit te breiden. —
De zesde en zevende , zijnde twee Kersfeestpreken , ftel.
hen voor; de eerl're naar Jo. V: 1 -4 , de groote ge.
wigtigheid (ii iclatigkeie) , waarom niet; het groote ge
foortgelijke Germanismen, als ook Hougduit'èhe-wigt?(
Y5
woord.
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woordvoegingen, ontficren deze vertaling no- wel eens
meer) der leer van de menschivording (les Zoons Gods voor
ons geloof; en de tweede , naar 2 Jo. IV: 9-11, het
gewigt van die zelfde leer voor onzen wandel. Wat hot
eerde aangaat , zoo is _gezegde leer van het hoogfle gewigt voor het geloof aan de waardij der Evangeliiche
waarheid, die daardoor uitkomt als de volkonenlie en
toereikendste Goddelijke openbaring; terwijl zij wijders
in een onafl'clicidbaar verband (laat met den hoofdinhoud
der Evangelifèhe waarheid , welker bedoeling door liet
geloof aan gezegde leer bevorderd wordt. 's`en aanzien
van het tweeue , toont R E I N H A R D , dat deze groote.
leer aanfporin,;en behelst , die onze traagheid , en opwekkingen, die onze zwakheid zoo hoognoodig heeft; terwijl zij ook die. geestdrift verwekt , zonder welke niets
groots kan uitgevoerd worden. — De acht[Ie Leerrede
bevat overdenkingen over de zegepraal der ware Gods'ereering óp aarde. Wij leeren hier die zegepraal kennen , al's cenc , op liet allerduidelijkst voorzegde , met
de volmaking van den Godsdienst heeds verbondene ,
voornamelijk: door het Evangelie van Jezus bewerkte
ook

door

andere oorzaken bevorderde,

en [feeds

voort -

gaande verandering , welker befchouwing ons moet opwekken , en van invloed eiorden op ons leven en gedrag. — De negende Leerrede , naar Ps. XXXVII: ii i , beantwoordt dc vraag : hoe ziel, dc vrome deugd te

gedragen hcbbe, wanneer der ondeugd alles Jchijnt te gelukken ? Gene oordeelt refit, en íchat liet geluk der boozen niet hooger dan i liet waardig is ; zij onthoudt zich
van alle nijdige ijverzucht, en fielt haar vertrouwen op
God, middelerwijl zij hare pogingen voor het goede verdubbelt ; zij hoopt op regtvaardiging , op onderfteuning ,
op overwinning. — Dc tiende betoogt , dat er geen an-

der middel is , om Gods vei ei'^rlb u te erlangen , dan
ware verbetering, Jel. I: Jo—co. Namelijk , alle , louter uiterlijke , rodsdieniligheid is zonder waarde ; zelfs
de inwendige is ontoereikend; de betrekking, die dc ware verbetering tusfchen God en ons daarltelt, is onontbeer-
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heerlijk; en Hij zegent alleen den grondig bekeerden in
tijd en in eeuwigheid. -- De elfde of laat[te Leerrede,
eindelijk, bevat, naar Ps. CXI, opwekkingen tot een blij
behendig prijzen van God. De eerfle opwek-moedign
ligt in de werken Gods , die zoo groot, zoo on--king
berispelijk, zoo weldadig zijn. Eene tweede is de wijze, waarop de werken Gods tot Rand komen: zij worden uitgevoerd met helderblinkende klaarheid , in heilige
orde, met eene uleeds gelijke , rustelooze werkzaamheid.
Fene derde opwekking wordt ontleend uit onze eigene
behoefte om God te prijzen : het is voor ons liet waar
-digflenhtza
werk.

W. G 0 E D E's Vlagazijn van en voor Ledenden en Rampfpoedigen, of Bi/dragen te hunner onderrigting, opwekking, bemoediging, troost en hulp. If/en Deehh
ede Stuk en Aden Deels ifte Stuuk. Te Groningen,
bij W. Wouters.. Ier, gr. Svo. Te zamen 361 M.
f x- i6-;

D edatweinige
aftrek van dit Magazijn zal wel de reden
ons het vervolg nog niet ter hand

zijn ,
kwam , in
a8rS beloofd, en waarmede dit werk zou gefloten worden, bijaldien hetzelve bij ons lezend publiek Beene betere aanbeveling vond. Wij hebben hierop , tot dusverre, ter vermelding, vergeefs gewacht , en kunnen niet
ontveinzen , dat dit ons leed doet, daar het werkje zoo
veel goeds bevatten kon , en werkelijk reeds bevat. Geldgebrek bij hen, voor wie `het vooral gefchreven wordt,
zal wel eene voorname oorzaak zijn ; en de opwekking
aan de niet aan geldgebrek lijdende ínenfchenvrienden,
om het gratis uit te reiken , had welligt geenen genoeg
zamen invloed. Is clan het aantal der zoodanigen daartoe
te gering ? zijn er dan te weinige rijken , die menschlievend zijn? en is het waar, dat de meesten , die kunnen,
niet willen geven ? Wij gelooven, dat de ondervinding
dit logenfiraft. Dan, de weldadigheid onzer rijken , en
voor-

W. G0EDL, MAGAZIJN.

vooral van den talrijken achtingwaardigen middel(tand,
bij welken weldoen behoefte is , wordt, door den grooten ligchamclijken nood van zoo velen , anders gewijzigd ,
en hunne penningen gaan weg ter verzachting van zoodanige ellende , die door geen boekje verho]pen wordt.
Hier komt nu bij , dat dit Magazijn voor Lijdenden niet
in deszelfs geheel voor iederen lijder gehikt is : een of
ander dokje daarin ware, in dit of dat geval, voor een
of ander huisgezin, een woord op zijn' tijd, en alzoo een
weldadig gc(chenk , bij hetwelk, daar en in dat geval
het overige minder belangrijk is. Eindelijk — dit is
waar — wordt het gevoel door het gezigt der ellende
meerder en flerker gewekt; terwijl het opzettelijk aan
een gefchrift voor lijdenden dan eerst bijzon -kopenva
uitlokt , wanneer men zelve in lijden is. Intusfchen-der
is er de ellende , weldadige Rijken ! al ziet gij dezelve
niet; en zoodanig boek kan u in Raat hellen , om liet
lijden door raad en troost te verzachten , waar geene dadelijke gift raden of troosten kan, en u tegen u zelve nakend lijden voorbereiden.
Uit liet eerlte ftuk is onze Lezer met het doel en de
inrigting van dit werk , vertrouwen wij , genoegzaam bekend gewonden, dan dat wij het nu, bij de onwaarfchijnlijk gewordene voortzetting , bij deze algemeene opwek
-king
niet zouden laten berusten.
h i elsch Ilandboek in de Zickcnkamer, of leere en troost
van de II. S. voor b—ci zeen en (ervenden. Door w.
u s n v r It, te Marburg. (Uit het Hoog(luitsch ver
Te Rotterdam, bij M. WVijt. iSao. In gr.-tald.)
,

8tivo. XI? en e33 L!. f a-4-:

,, Le Leeraar, de Drankbezoeker moge eenen gerui„ men tijd aan liet ziekbed van den lijder doorbrengen;
„ maar , desniettemin , heeft de zieke daarna in zijnen toe„ (tand al wederom tocfpraak , opwekking , befliiring en
vertroosting noodig ; ja zelfs fomtijds is het gevoel
7,

zij-
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ziiner behoefte daardoor opgewekt en vermeerderd ; er
„ moet voor dat gedeelte der Christenen , die opgebouwd
„ wenfcl:en te worden , nog meer gezorgd worden, dan
„ voor de gezonden in allerlei levensjaren en flanden gezorgt! is." Ten volle beamen wij dit zeggen van een
J-Ioogduitsch tiidfchrift, in de voorrede voor deze vertaling van het werkje , waarop het doelt , aangehaald. De
vrome geest , waarin het geftcld is voor „ lijders van on„ derfcheiden aard — zieken, die van tijd tot tijd iets
„ lezen kunnen , en vooral voor degenen , die zieken eii
„ zwakken oppasfen en deze] ven iets voorlezen moeten; oolc
„ voor mcnfchen , die vreezen dierbare panden te zullen
„ verliezen, of door den dood verloren hebben," (zie
de voorrede) verdient dankbare achting, en mag voor
de nuttigheid van het boekje ten waarborg ver{Trekkgm.
De Vertaler zegt , te geven , vat hij vond , en zoo a'
hij het vond; tot omwerken , waarvan hij , en mat regr
zegt , dat men gemakkelijker fpraekt, dan dat I en el eere
goede proeve van geeft, betuigt hij ;eenren tijd, en ooh
geene toereikende bekwaamheid , gehad te hebben. I lij
is voorts, inzonderheid ten aanzien van dc overbrenging
der dichtflukjes, befcheiden genoeg. Dat van b1. o. tit
zao weinig of nits voorkomt dan bijbeltekf{ en, veronifchuldigen wij minder met die omflandigheid, dat de Bijbel niet in alle ziekenkamers voorhanden is , (want hij
kan het zijn , en waar geene behoefte naar zijnen inhoud
is , daar zal oren ook dit boeksken niet nahouden) dan
met die , dat de keus der lezing dient geleid te 'vut
inhoud der hokjes zijn menigvuldig; dais-den.Form
is er keus genoeg, naar de behoeften. De hoofdafdcelingen zijn : I. Bibelsch onderhoud voor kranken en fier,

'p enden. II. Eenige plaatfee der H. S. , tot onderui' jzin_y
en vertroosting van zieken en (ervenden. III. Ilet ziek
ondertri zing en verbetering. IV.-bed,confhlva
Overdenkingen , gebeden en liederen van Benen kranken.
V. Dc dood.

Ida; ir1
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Handboek tot de Leer der Teekenen van Gezondheid en
Ziekte (Senaiologia medici) , naar de beste Schrijvers
vervaardigd door A. ar o L L , Doctor in de Genees
Geneesheer te Negen.-kunde,z.;pratf
Ife Deel. Algemeene Leer, (Se;niologià genera/is.) Te
Gorinchena , bij J. Noorduyn. 182o. In gr. Svo. XV
en 455 B1. f 3 -16 - :

D
e leer der teekenen is ongetwijfeld een der bewigtimfie
gedeelten van de geneeskunde , en zij onder

onze kunst
wie het aan de kennis van vreemde talen ont--broeds,
breekt , zijn den werkzamen en geleerden Nijrneegfchen
Geneesmeer dank fchuidig , dat hij de moeijelïjke taak heeft
op zich genomen , hun daartoe eene gefchikte handleidine
te verfchaffcn. \Vant , íchoon cie fchrijver , in dit werk ,
neen ander plan heeft gehad , dan , hetgene door anderen
reeds was bijeen ebra t, na Beni c fchifting, in een Ne
gewaad te flekcn ; fchoon hij , zelfs in zijne-deruitsch
VOOrdr agt , G RUNER en S P RENGEL geheel volt,
en fomwijlen woordelijk vertaalt , — vermindert dit da
waarde van zijnen arbeid in 't minst niet, en de inlas
ook van minbekende en van eigene waarnemingen -fchi,ng
de keuze en fchikking van liet gevondene dragen duidelijke blijken van belezenheid en oordeel.
De voorrede maakt ons bekend met het plan van dit
werk. I letzelve zal in drie deelen beflaan , waarvan dit
eerfee de algemeene leer der teekenen bevat, dc twee
overige aan de bijzondere leer , of leer der onderfcheidingsteckenen der ziekten , fetniologia fpecialis f. diagnostica , zullen worden toegewijd. Het zij ons vergund ,
tegen dit plan eenige bedenkingen in 't midden te brengen. Zij , voor welken de fchrijver voornamelijk arbeidt ,
zijn zelden in Raat , groote onkosten voor hunne boekerij te doen , en , tot drie deelen uitdijgendc , zal hun dit
werk vrij hoog te flaan komen , en daardoor waarfchijnlijk minder lezers vinden. Ook weten wij niet, waartoe
zoo..
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zoodanig eerie bijzondere leer der teckenen dienen zal.
.Hetgenc daarin voegt, behoort men in elk goed handboek tot de praktijk der geneeskunst te vinden : de ondcrícheiding toch der ziekten , zoo als zij den arts aan
het ziekbed voorkomen , is zuiver praktisch. De femiotica moet alleen de veri'ehijnfelen leeren verflaan, die
men daar vinden zal; zij moet lecren, wat men, ten aan
uit geneeskundige ervaring-zienvadrlbtkis,
en natuurkundige kennis kan opmaken. Hiervan moet
men in de praktijk gebruik maken. Onze fchrandere
B O E R II A A v E heeft dit reeds duidelijk bepaald, en zoowel de fenziotica , als therape , tica , als deden van de
inflitutiones inedicce befchouwd, en als zoodanig afgefcheiden van de praxis mneclica , (ilphor. a & 6.) Eiudelijk zijn in femiologia fpecialis en diagnostica niet dczel ale leerfiukken. Er is zoowel , in den geest van , den
fchrijver,, ook eene diagnostica rrnverfalis , ala eene anan;nostica en prognostica f ecialis. Nuttig zoude liet zeker
zijn, de regelen te bepalen , het zij uit wetenfchappelijke
grondbeginfelen of uit geneeskun:lige waarneming afgeleid , volgens welke men de ziekten , en vooral gelijkvormige ziekten , duidelijk kan en moet onderfcheiden. Nuttig insgelijks,, dc voornaamtlee en meest met elkander
overeenkomende ziekten naast elkander te ílcllen, en naauwkeuri; , in haar geheel beloop , te vergelijken. Van her
laatfile hebben w z c H M A N N , Sc HMALZ en anderen
eenige proeven begeven ; omtrent het eerfile is nog wei
maar dit behoort tot de fenaiolog. gever. -nig;efchd,
In dit cerfte deel dan vinden wij • na eerie inleiding , waarin de beginfelen der wetenfchap ontwikkeld worden, de alge
-menlrdtck.Iezvisnwhofdaeclgen gefplitst , waarvan de eerste over de leer der gezond!
lieidsteekenen loopt. Hier volgt rit o L L geheel den Iloo,l.
c t. t; N E n; bcfchouwtwcnde eerst de gezondheidsteekenen,
die de leeftijd oplevert , vervolgens die uit de verrigtingen of werkingen des ligcbaams worden afgeleid, daarna
die van de befchouwing van liet temperament en van dc
uiterlijke gefteldheid das ligchaanis afïian In , en eindelijk
rleu
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den f'aat tusfchen gezondheid en ziekte. Dit laatfle geeft
een' gereeden overgang tot de befchouwing der eigenlij
ziekteteekenen , welke hij in twee klasfen rangschikt;-ke
die, welke uit de verrigtingen des ligchaams opgemaakt
worden, en die, welke in het uiterlijk voorkomen zilte.
baar zijn. Elke dezer klasfen is een hoofdftuk toegewijd, hetwelk dan in verschillende onderafdeelingen ge
fplitst wordt: In deze verdeeling volgt M 0 L I. , over
het geheel, wederom G R u rr E R , waarvan hij ook de
korte letterkundige opgaven , niet een' enkelen lateren
fchrijver vermeerderd, heeft overgenomen. In de be
fchouwing der teelenen zelve , naar derzelver verfchillende beteekenis, volt hij meer s P R E N 0 E L. In deze
befchouwing gaat hij meestal dus te werk , dat hij , bij
elke nieuwe reeks van teekenen , derzelver bronnen aan
bepaalt , vervolgens kortelijk-wijstendrzlvg
befchrijft, en daarop de beteekenis van elk teeken terfond laat volgen. Theoretiíche befpiegelingen en ver
heeft hij, met opzet, achterwege gelaten. Dit-klaringe
verwondert ons minder , dan dat wij zoo weinig over de
manier, waarop deze en gene teekenen, b. v. die uit
den pols , uit de pis enz. , moeten onderzocht worden ,
de voorzorgen , daarbij te gebruiken ;t enz. opgeteekend
vinden. Maar , ook zoo als dit werk nu is , zal het door
hen , die de geneeskunst beoefenen , met vrucht kunnen
geraadpleegd worden.

Reizen door Klein - Azië , 1lrmenié en Koerdistan, ge
jaar ((Je jaren) 1813 en 18I4, beneve;as-danihet
Aanmerkingen wegens de Krijgstogten van Alexander,
en den Terugtogt van de Tienduizend. Uit het Engelsch van j. II. K I N N E I R, Kapitein in dienst vara
de 0. I. Maatfchappij , en Plaats - Majoor van het
Fort St. George. II Dee/en. Te Rotterdam , bij Arbon
en Krap.. In gr. Svo. Te zamen 577 Bl. f5- I8-:
I<lein - lizic, deze lusthof der Aarde, de wieg der
Griek-
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Griekfche befclhaving , het ílrijdperk der helden van H ou s en de geboorteplaats van hunnen ,Dichter, het
tooncel der daden van X E N o P HO N en A L E x A ND E R, is in latere dagen zelden door Europefche Reizigers , althans niet met de vereischte aandacht, bezocht.
Wanneer wij T 0 U R N E F 0 R T uitzonderen , zoo is de
ligtgeloovige P A U L L U C A s (wiens fabelen thans op
hare regie waarde gefchat worden) de Cénige , die , tot
de helft der achttiende Eeuw, cenigzins uitvoerige berigten omtrent dit land heeft medegedeeld. C H A N D t. E R,
door genoegzame kennis der Ouden veel beter tot waar
toegerust , bezocht Hechts de westkust (liet oude-nem
Ionia), en bepaalde zich meest uitfluitend tot liet zoeken
naar oudheden. P o c o c K E heeft zekerlijk goede berigten medegedeeld , maar , vooral in de binnenlanden , nog
zeer veel ter bezigtiging voor latere Europe%he Reizigers
overgelaten. Wij mogen ons dus verblijden , dat (laatkundige betrekkingen (de vrees voor N A P 0 L E 0 N's
plans tegen Indië) den geleerden zoowel als onverfchrokkenen Kapitein K I N N E I R eene reis dwars door dit
fchoone land deden ondernemen , waarop hij , met het
geoefend oog eens Gefchiedkenners , de oude gewesten
Bithynie , Galatië , Phrygië , Kappadocië , Cilicië , Syrië j
Cjprus , Pamphilië , Lykaonië en Myfië bezocht , en zoovel haren ouden als tegenwoordigen haat opnam. Ene
tweede reis in 1814 (waarvan ons echter de aanleiding
niet gemeld wordt: N A P O L E O N was toen reeds gevallen, en dus voor hem geene vrees) volgt een' geheel
anderen weg, door Bithynië , Paphlagonië en Pontus,
langs de zwarte zee, tot Trebifonde (Trapezes); vandaar zuidwaarts , dwars door het vasteland, en over
het gebergte Taurus , de vlakte van Erzerocrn , Armenië,
Koerdistan, Mefopotamië en Asfyriè, tot de Perzifcho
golf. Bij deze reis is , ter opheldering ; eene uitmuntende Kaart gevoegd, die niet alleen de twee reistogten van
den Schrijver , maar ook die der tienduizend Grieken onder XENOPHON, van ALEXANDER, Keizer juL I A N U S en H E P. A K L I U S tegen de Perzen aanwijst,
BO.EK$BSCH. TS21. N0. S.
Z
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en dus voor de oude Aardrijkskunde wezenlijk van belang is , daar naast de nieuwe namen ook de oude geplaatst zijn , in zoo verre de Schrijver die uit zekere berigten, of meer of min waarfchijnlijke gisfingen, konde
opnmaken.
De moeiielijkheden, door den Schrijver geleden, waren zeer groot, en getuigen van de ellendige Regering,
waartoe deze weleer zoo bloeijende ftreken thans zijn ver
Dezelve zijn of de prooi van hebzuchtige Pacha's-valen.
of mindere Opperhoofden , die , hoewel niet flout genoeg
tot affchulding van liet Turk/eke juk, ongeiraft de
onderhoorigen plunderen, om hunne verbazende opbrenb
flan te Aouficsntinopel te kunnen goedmaken, of van roofzieke, genoegzaam onafhankelijke benden, dc Turkornannen en h"oerden, die, op de wijze der li-abifche woestijnbewoners , met hunne kudden rondzwerven , of zich van
het berooven der Reizigers gcnéren. Door die Satrapen,
door deze horden, kan in Klei,, - Azië, gelijk in het gebede Turkfche Rijk , geene nijverheid tieren , kunnen er
geene duurzame inrigtingen vastgelteld worden, daar niemand eigendom heeft, het gclicele land aan den Staat behoort , de landbouwer zoowel , als de fledeling , die eenige blijken van welvaart vertoont , teríl ond in liet oog
loopt en aan aFperfing blootflaat , uit welken hoofde dan
ook ieder zorgvuldig zijne bezittingen tracht te verbergen. Gelieele ífreken liggen woest, of zijn niet digte
wouden of moerasfan bedekt. Jammer is liet, de vrucht
landouwen onbebouwd en eenzaam, of Hechts tot-bare
fchuillioeken voor Roovers misbruikt te zien. Onze Reiziger, hoewel van eenen firmnan of vrijbrief des Turkfchen Keizers in den besten vorm voorzien , miste in
zulk een land niet flechts te meerivalen de noodigfte ge
hij kwam dikwerf zelfs in le--makenvorfp;
vensgevaar ,waaruit hij zich nogtans altijd door kloek beraad wist te redden. Zijne reis is in den vorm van een
dagverhaal , met opgave zelfs van alle de aftanden der onderfchcidene plaatfen , hetwelk in de lezing fomtijds eenige vernioeijing, eentoonigheid en langwijligheid brengt,
die
-
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die men door een' anderen vorm, b: v. het opgeven
flechts der voornaamfle gebeurtenisfen en plaatfee, had
kunnen voorkomen. Dit gebrek doet zich echter minder
bespeuren in liet eerlle Deel , waarvan de laatftc Hoofd
vooral zeer onderhoudend zijn. Zien wij korte --íluken
lijk derzelver inhoud.
Eerst verzeilen wij den Schrijver , uit liet hoofclkwartier van Keizer A L E Y A N D E R, over Toeenen en door
longare, naar Konfantinopel. De berigten over deze
landen, die flechts ter loops doorreisd werden, zijn
fchraal. Eene opmerking, door den Schrijver gemaakt,
te midden van een betooverend oord in liet gebergte Hremus (verkeerdelijk II^cneus geteeld) , trok onze aandacht.
„ Indien enen den Grieken vrijheid en onafhankelijkheid
„ aanbood, en eenige moeite in het werk flclde , om
„ hen van de fchandelijke boeijen te verlosfen , hoe ligt
„ zoude het Turkfche Rijk naar zijnen ondergang fpoe,
„ den ! " Vele der nieuwe Reizigers zijn niet van dit gevoelen , en achten de diep verbasterde , kruipende Grieken
niet gefchikt voor de vrijheid. Docli hieromtrent zal men
liet wel met onzen Schrijver eens zijn , dat ieder menfchenvriend , ieder vriend van het fchoone en goede,
wenfchen en bidden mag om eer;' fpoedigen val van die
ellendige Turkfche Regering, welke nu vijf Eeuwen lang
tegen alle befchaving en volksgeluk den oorlog voert, en
voor de landen , over welke zij den ijzeren fchepter zwaait,
Bene ergere kwaal is , dan de pest , die zij begunfligt. —
De Schrijver , die reeds eenmaal van Bagdad te lande
naar Konflanfinopel gereisd was , befloot nogmaals KleinI; ië door te reizen , en wel de minst bekende en bezochte gedeelten. Hij rigtte daartoe den weg op Nicea
(in deze vertaling gedurig Nice genoemd), waarvan hij,
gelijk ook van de volgende plaatfen, de oudheden en de
gefchiedenis kortelijk befchrijft, en den ouderen met den
hedendaagfchen toeband vergelijkt. Meermalen haalt hij
daartoe den voortref Blijken Aardrijksbefchrijver S T R Ais o aan. Vandaar ging de Reiziger naar het oude Phrygié , oudtijds in Pacatiana en Palustris (niet Pacationa en
SklustrIs, gelj k op bl. 40 in deg tekst ftaat) verdeeld;
2 a
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zag de wieg der OttomannifcI e heerfchappij , de tooneelen van de zegepraal der Kruisvaarders , cn kwam ver
te Angora, voorheen 4ncyra , waar T 0 U it N F--volgens
7 o it T met zoo veel welgevallen nog het bloed zijner aloude landgenooten , de Galliërs of Galaten, meende te
belpeuren. I Iij roemt dc vele blijken van heerlijkheid,
die deze Stad toen nog vertoonde : onze Reiziger vond
die reeds zeer vervallen , en werd er herbergzaam door
ten' Venctiaa;zrchen Arts (Eiigeljchen Conful) behandeld , doch zeer norsch door de Turken , die hem- half
en half voor {lion hielden. Van Angora ging de reis door
het gebied van een onafhankelijk Tarkomansch Opper
A e WA N o c L u, hetwelk zeer aanzienlij--hofd,scrl
ke landitreken omvatte , (onder anderen de groote Stad
Tocat , hier verkeerdelijk Tacat gefpeld.) Dit Opperhoofd
trachtte het geluk zijner onderdanen , hunne veiligheid en
welvaart , te bevorderen ; doch zijn Rijk duurde niet
lang ; reeds op de tweede reis Van K 1 N N it r it vond hij
hetzelve gedoopt. In de Stad Oescat was de Reiziger bij
denzelven ten gehoor. Deze , en de meeste Aziatifchc
beheerfchers , bewonderden N A P 0 L E 0 N , die zekerlijk
aan hunne begrippen van grootheid en kracht zeer goed
beantwoordde. Vanhier ging cie reis naar happadocië ,
en wel naar dcszelfs Hoofdilad Kaïfarië of Cefaréa ,
eertijds Jllazaca , aan den voet van den hoogen berg
Ai-gis of llrgel s , weleer een beroemde Koningszetel ,
en thans nog liet middelpunt van een' uitgebreiden
koophandel , maar walgelijk door dc aftchuwelijktle mor
Schrijver vond hier meer Armeniërs dan-fighed.D
Grieken: de laatfle, vooral de landbewoners , zijn niet
een' ingekankerden wrok tegen hunne tirannen bezield,
en rijp tot den opfland. — Van Cefarëa af flrekte de weg
zuidelijk door het Tat.rus - gebergte naar het oude Cilicië
en de vlakte van Tar/2's, van welke Stad , bet Vaderland
van den Apostel P A u L u s , die met Athene , dwiochië
en 1'Ic.ranclrië in befdiaafiie letteren wedijverde , thans
geen vierde eieer overig is. De naanwe vlakte bij Is%zis,
waar Al. It X A N D It it D Alt 1 us overwon , wordt niet
bij de Stad .,ƒy s, zoo als D'A N V I L L r mccnde , maar
ten
-
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ten zuidoosten der bogt van Scm:Jcroen of Alexandretts
gevonden. Dit 11exandrette, voorheen eene ftapelplaats
van Europefche kooplieden , is thans een visfchersdorp ;
de handel, (fchoon zeer aanmerkelijk verminderd) die er
te voren was, wordt thans over Latakia (Laodicea) gedreven. Onze Schrijver bezoekt daarop het aloude ver
Antiochié ('Jntakia) met hare bevallige omflre--marde
ken en het nabijgelegene Daphne. De Stad is binnen hare
muren thans voor geen zesde bebouwd , en de bevolking,
federt de Romeinen tot nu toe , van v jfmaal honderd dr1izend op tienduizend zielen verminderd! Te La!akj
ging de Schrijver naar Cyprus fcheep , door Bene hevige
ziekte in zijn plan belemmerd, om ook naar Palmyra te
gaan. Cypriis, dit oudtijds zoo ]a;chende eiland der Mingodin , is thans , nog meer dan andere T'ítrkfclie plaatfen, tot den jammerlijkílen toefland vervallen. Men kwam
te Talnaguste , in de nabijheid van het oude Salamis , aan
land, reisde vandaar naar Larnica , liet oude Citiun,
en voorts, door het midden des eilands, over de Hoofd.
flad Nicofaa , naar de zeeplaats Corincs , waar hij naar
Karamanië fchcep ging. Het ongelukkige Cyprus bezit
nog ílechrs 70,000 inwoners , die dagelijks verminderen ;
de Griekfche Aartsbislchop heeft er veel magt , doch is
geen minder onderdrukker dan de Turkfche Pacha's. Door
eene zonderlinge fchikking moeten zelfs de Turken hier
in het onderhoud van een aantal luije monniken voorzien.
De Schrijver laat niet na, de voordeelen aan te toonen,
die Engeland uit liet bezit van Cyprus zou kunnen trekken, hetwelk thans bijna geheel woest ligt. De terug
Klein - IIzie' ging voor den Schrijver niet vele-komstin
mocijelijkheden verzeld , waaronder liet verlies van zijn'
braven knecht i n it A Til n1 geen der geringfle was. Over
Karavaan, door digte wouden en kudden van Turkomannen heen , tusfchcn de hooge bergen .Naradja Dag en
Bed/erin , kwam uien te Iconium (Koniah) , dc Hoofdt ad
van Lykaoiai°. Wij mogen bij de .aantcekeningen onzes
Schrijvers over deze Stad (die ook in 'de Remdelingen der
Apostelen voorkomt) voegen , dat s T R A r; o dezelve no
een ,Stadje , P L 1 N I u s , 50 jaren daarna,, eerie zeer bernc^xZ3
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roemde Stad, Cn H.I n R 0 IC L L S tiaar, een paar Eeuwen

later , eene Hoofdflad noemt. Onder de Turken was zij
een Vorflenzetel der &e weiden, en is thans nog eene
Stad van meer dan honderd moskeeën , hoewel de beste
gebouwen in puin vallen. Verder ging de weg door
Plirygië , over ilk - S'cheher (Aiitiochia ad Pi/idiath) ,
Kara -1-7isfar en Kootayeh (Cotyauum , de tegenwoordige
Hoof d-ad van Klein - Azië) , naar de. Zee van Maanara
en Konjlantinopel terug.
Zoo deze togt heen en terug door liet midden van
Kirin - Azië ging, de tweede volgde de oevers der Zwarte Zee tot Trebifonde. Dezelve is ons minder aangenaam
voorgekomen dan de eerfle , waarfchijnlijk omdat daarop
zoo vele klasfieke plaatfen niet voorkomen , als op deny
eerflen. Wij ontmoeten wel terflond het beroemde Nicomedië, maar naderhand eene menigte kleinere, min beroemde Steden. Te Bell had de Pacha eenen zaagmolen
laten aanleggen , hetwelk toch van eenige kunstvlijt getuigt. Deze ilreek is ongemeen vruchtbaar ; de notenbon
men groeijeu er tot eenti verbazende hoogte ; de wijnranken , marsdik , omflingeren de booroen tot aan den top ;
de velden zijn met rozen en madelieven bezaaid. Dezè
fchoone oorden wvisfelen niet groene beemden, donkere
afgronden, trotfche gebergten en rijke velden af; doch
dit alles is nutteloos onder een Volk, hetwelk door het
geloof aan de voorbefchikking traag en lusteloos wordt
tot eenige pogingen , die zijnen toefcand zouden kunnen
verbeteren. Eene maand lang bragt de Reiziger door van
.ionflantinopel tot Trebifonde. De meerdere afgelegenheid
dezer fireken veroorzaakte hem veel meer onaangenaamheden dan op de eerfle reize, en het was hem onmogelijk,
die geheel te lande af te leggen, hoewel hij zulks zoo
verre deed als immer mogelijk, Van Trebifonde ging men
zuidoostwaarts naar Erzeroem , de HoofdRad van Turksch
Armenië, in eerie fchoone en ruime vlakte gelegen , waar
de Pacha bij de Reizigers (13 Junij 1814) naauwkeurig
liet vernemen , of B u o N A P A it T E naar een eenzaam
eiland gebannen was. (Dit moet Elba geweest zijn : de
tijding kon nog niet lang geleden zoo diep in Azië zijn
^anv
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aangekomen, daar dc beflisfing van 's mans lot eerst in
April plaats had.) IIet Pachalik van Erzeroem is .een der
gewigtigfle in Tiirkijë, en Hechts kleiner dan .Egypte. Do
togt ging nu bijna vlak zuidwaarts, kings het meer van
Van, over Betlis en Sert (T tgrano-certa) , waar de eigen
lijke moeijclijkheden eerst begonnen. Meermalen had de
weg des Reizigers dien der tienduizend Grieken van x EN 0 P H 0 N doorfneden, en hij kon, zich niet genoeg over
den moed dezer dappere benden, zoowcl als over de
naauwkeurigheid van fommige plaatsbefchrijvingen en volksgebruiken, die zelfs nu now í? an í houden , verwonderen , hoewel hij , aan den anderen kant, fommige afftanden, door dien Schrijver opgegeven , als onnaauwkeurig
doet kennen. De Turken, en zelfs zijn geleider MA HO.
ME D A G A , leiden hem nu allerlei- hinderpalen in den
weg. Van Sert naar Djezyrd, zestien uren ver over 't
gebergte , moest hij eenen omweg van zes of zeven dag•
reizen maken , over Merdin. Onderweg werd zijn reis.
genoot en vriend c H A V A S s it die niet tegen dc ver
kon, ziek door dc brandende hitte; de ka-moeijnsf
bij welke men zich nu gevoegd had , wilde daar--ravn,
om evenwel den naasten weg naar Mlofrul niet kiezen,
maar nam den omweg over Di ezyré , waar haar echter,
tot ftraf,, door een roofziek Opperhoofd , 3000 piasters
teerden afgekneveld. Verder bereisde men den ooster
Tigris , over of voorbij de vlakten , waar--oevrand
over xENOPHON heentrok, ALEXANDER DAR i u s bij 4rbela versloeg , en H E R A K L I U S over
C H o S R o ë s zegevierde. Met verwondering zagen wij,
dat de befchrijving dezer (treken door den voor romanesk
gehoudenen c u R T I u s inderdaad allernaauwkeurigst is.
Na tallooze moeijelijkheden kwant men te illofiul, het oude
Ninivé; doch het was onmogfiijk ; geneeskundige hulp te
bekomen: de I Ieer KI N N E I R, met zijn' zieken vriend
begaan , huurde een vlot , om met meer gemak den
Tigris af te reizen. Onderweg bezweek c x A V A s s n,
en K I N N E I It vervolgde nu alleen zijnen weg , over
Bagdad en Basfora , (aan veArzijden van den Tigris zijn
hier
Z4
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bier niets dan velden met watermeloenen of woestijnen)
en over de Perzifche golf en 11'Iascate , naar Bombay. Achter of tusfchen dit belangrijke reisverhaal zijn nog ge.
voegd afzonderlijke Ophelderingcn over den terrigtogt der
tienduizend Grieken; over den dadelboom (waarvan men
44 foorten heeft, dragende fommige derzelve vruchten
tot 6o , ja tot zoo jaren) en over liet 1lrabifche paard
(die der woestijn van Damascus worden voor dc fchoonftc gehouden; een arm Arabier zou voor ééne merrie
36,000 piasters geweigerd hebben) , en eindelijk eene her handeling aangaande de overhearing van Indië, hetzij
door TrankrJk of Rusland, door Turkije en Perzië;
een (Juk vol diepe plaatfelijke kennis, en 't welk de zwarighcden wel als zeer groot opgeeft , althans van de Franfe/ic zijde , (van welke men ook in de ecríle halve Eeuw
tot zulk Bene onderneming wel kracht noch moed zal heb
maar daarentegen een punt aanduidt, waar de zwa--ben)
righeid alleen van de gezindheid Céner Mogendheid afhargr_ ; om , namelijk , uit Rusland, over de 11 o/ a , de
Ka.rpifche Zee en den Oxus , te water liet land der 4Jghans te bereiken; waartoe Hechts de toeflemming van
den Sultan of Khan van Bochara wordt vereischt. Zoo
men dan nog de Afghans kon winnen , zou het Britfche
Rijk in Indië in den gevaarlijkftcn toehand verkeeren. En.
geland heeft dus , zoowel als het vasteland van Europa,
belang, een oog op de aanwasfende raagt van Rusland

te houden.
De reis is vrij (voed vertaald , behalve eene menigte
verminkingen van eigennamen , waarvan wij Gene lange
lijst zouden kunnen opgeven,
Le,'ensbefchrijving van J0IiAN en CORNELIS EVP:RTSEíát,

Luitenant - Admiralen van Zeeland. Door 1í7r. J. C. D a
J 0 N G E , Subflttuut - lirchivarius van het Rijk. Met Pia teil. In 's Gravenhage, bij de Wed, J. Allart en Comp,
ió ^_o. In gr. 8vo. 253 131. f 4-IO-:
^v

etter een liet Nederlandfche hart aangenaam verhef end
ver-

J. C. D L J 0 N G E, LEVENSBESCHRIJVING VAN J. EN C. EVERTSEN. 345

verfchijnfel , dat de flreelendile herinneringen opwekt! Zoo
bloeit dan, federt Nederland zijnen rang terugnam, en, onder den fchepter van zijnen Vorst, ondanks nog voortduren
bezwaren, de zegeningen der herflelde vrijheid zich ver-de
bloeit dan weder met nieuwen luister de beoe--breidn;zo
fening der onfchatbare gefehiedenis onzes Vaderlands, te gelijk met die onzer Letterkunde ! Zoo onthalen weder onze
Geleerden den nog niet verbasterden finaak hunner landgenooten op de vruchten van hunnen geest, en voeden het Nederlandfche karakter, en fterken het vaderlandlievend harte!
Wie herinnert zich , op den titel dezes werks , niet aanílonds
de eere, door onzen verlichten Koning aan de nagedachtenis
der E VER T S E N bewezen , met wier onlangs ingewijde praal
-graf
Middelburgs Nieuwe Kerk prijken mag?
Zeker mag het verwondering , ja fpijt baren , dat, zoo als
DE J 0 N s E zegt , geen Schrijver nog is opgeflaan , om opzettelijk den roem der E V E R T S EN te vermelden; doch
laat ons onze fpijt althans daarmede verzoeten, dat dit de
oorzaak is, dat een man, die zijnen titel zoo vereert, dien
wij uit zijne Verhandeling over de Hoekfche en Kabeljaauwfche twisten kennen, wien het alzoo zeer wel is toevertrouwd, zijne pen gefneden heeft tot de befchrijving eener
levensgefchiedenis , welke bij die der T R OM r E N, van w A SS E N A E it, en van D E RUYTER Zal , ten minfle moest, geplaatst worden.
IIet Zeeuwfche geflacht der E V n R T s E N heeft, van het
midden der XVIde tot het einde der XVIIIde Eeuw, niet
minder dan negentien krijgsmannen , van welke er negen hun
leven aan het vaderland opofferden in den 11rijd, opgeleverd;
en hierom achten wij het zeer noodig en nuttig , dat de Heer
DE JONGE vooraf den oorfprong ontvouwt van dit aanzien
omtrent deszelfs ftamvader, E V E R T H E I N--lijkgefacht,n
D R I C X S S E N, den vader, en de broeders der helden, wier
levensgefchiedenis men hier vindt , in eene beknopte Inleiding, eenige wetenswaardige bijzonderheden mededeelt. Op
deze Inleiding volgt dan eerst van j on AN, bl. 2I -154 ,
daarna van c ORNE LIS L V E R T SEN de levensbefchrijving,
zoo belangrijk in inhoud, als onderhoudend en aangenaam.
in flijl.
Dit werk is van dien aard , dat het den Recenfent niet gepast voorkwam , zijne lezers den Schrijver op den voet te
doen volgen. Hij vertrouwt , dat elk het zich zal aanfchaf7. 5
fen,
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fen , die de vaderlandfche gefchiedenis bemin; en hij verse•
test aan dezulken, dat zij de fikfche hand van den naauwkcurigen, en, boven anderen, voor zoodanige taak gefchikt en , DE JONGL zullen danken voor hetgene zij hun, zelfs
meer dan zij verwachten konden , leverde.
Ilet is een kostelijk boekwerk , Nederlanders ! die u op
den roem uwer Vaderen verheft, hetwelk u thans wordt aan
Gij wordt gebeden, dat de ftroom van zoo ve!e-gebodn.
zoogenoemde mooije werken uwe aandacht niet aCeide van
dit gewigtige en fchoone , dat u zoo na aan het harte gaan
moet, als waarheid en vaderland.

De uitwendige gedaante dezes boeks is overeenkomftig des.
zelfs innerlijke waarde; en geen fihddelburger, geen Zeeuw,
geen 1Vederlander, die zoodanige hulde aan de nagedachtenis
van zulke Helden niet terftond zal durven noemen, wanneer
bij van liet Praalgraf der E V E R T S E N gewaagt. Dat Praalgraf ziet men op het titelblad afgebeeld ; voorts vindt men
de fraaije afbeelding der zilueren Drinkfcbaal, door den Raad
der Admiraliteit van Zeeland aan den Stamvader der r V L: R Ts E N gcfclhonken, in het jaar iS9o; verder de Beeldtenisfeu
der beide Belden voor ieders levcnsbefchrijving ; ook den
gouden Gedenkpenning, door de Staten van Zeeland aan j ox A N gefchonken, bij de overwinning op Colaert, Ao. 1636;
de gouden Keten en den Gedenkpenning , door F R E D R I L
III, Koning van Denemarken , aan C 0 R N It L 1 S E V E R T$ e N vereerd, in het jaar 1659; en eindelijk twee uitflaande
Geflacátregisters : hetwelk alles dit werk niet weinig freraad
bij zet.
Gaarne getroost zich Recenfent de moeite om het voIgende af te fchrijven, of het nog ter meerdere aanprijzing,
dan zijne loffpraak , zoude mogen dienen: „In het jaar 1679
hefloten de Staten van Zeeland eerst tot de aanbeftedi^ig van
het Praalgraf, nadat ze daartoe door den toenmaligen Viceadmiraal , en door den Schout-bij-nacht E V r R T S E N , Zonen van JAN en CORNELIS EVERTSEN, dringend ver-

zocht waren ; met aanbieding van hunne zijde, oln, indien
dit hun verzoek werd ingewilligd , zelve uit het hefacht der
E vn R T S It N de gelden , daartoe bcnoodigd , voor te fchieten, tegen den betamelijken interest van vier ten honderd.
Aan den beroemden P.O Al B 0 U T VER II U LST werd d it werk ,
op deze voorwaarden, in het jaar í63o, toevertrouwd, hetwelk hij , na eenen arbeid van omtrent drie jaren , heeft vol brai;r.
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bragt. Dit Gedenkhuk is een der fraaifte , welke ons vader
oplevert. — Twee Geniusfen , met treurgewaad omhangen,-land
en ftannde op dolfijnen, beweenen den dood der Zeehelden.
Tusfchen hen is een marmeren fteen, voor het opfchrift ge.
fchikt , aan woks voet een zeegevecht wordt voorgefteld.
Op dezen (leen ligt eene zegekroon, omgeven -met vlaggen
en onderfcheidene zeefieraden. Omhoog zijn de gekroonde
wapenen van Nederland, Zeeland en Oranje. Voorwaarts rusten op twee graf tedcn, elk met een' dolfijn vereerd , de
beide Luitenant - Admiralen , in volle wapenrusting , met den
laf van gezag in han den. Terzijde van de beide Vloatvoogden Raat een helm en eene grafnaald ; achter hen ziet men
bet gekroonde wapen der E v E R T s It N. Het geheel is kun
uit wit en zwart marmer gebeeldhouwd ; zoodat men in-tig
den vervaardiger gemakkelijk den Richter van het Praalgraf
van DE R U Y TE R kan erkennen. — Na de voltooijing van
bet Praalgraf, ontbrak nog aan hetzelve een opfchrift, in hetwelk de heldendaden der beide Luitenant - Admiralen vermeld
werden. De Staten van Zeeland deden hiervan een ontwerp.
maken , en keurden hetzelve goed. (Hier leest men nu dat
opfchrift , in het Latijn , en vertolkt , bl. 248 , 2¢g , hetwelk nimmer is uitgegeven.) Ilet behaagde echter in geenea
deele aan de Zonen der beide Luitenant - Admiralen ; ja , wat
meer is, zi: weigerden hetzelve te doen plaatfen. De fiere
afflammelingen dier Helden meenden, dat de roem hunner
Vaderen verkleind werd , door en T R
en D E RU YTE R
alleen groat te noemen , zonder dezelfde hulde aan het doorluchtig Zeeuwfche Broederpaar te bewijzen. De nakomeling,
vrij van naijirer, Jean de reden der afkeuring naauwelijks bil
doch hij , die zich in den leeftijd van de Zonen der-lijken:
beide Zeevoogden verplaatst, zal, bij het herdenken aan den
fmaad en de miskenning , hun meermalen aangedaan , ligtelijk
deze misfchien te ver getrokkene fierheid vergeven aan Mannen , wier blakende heldenmoed geen fchijn zelfs van minachting, terugzetting of vernedering kon verdragen. — Deze
omflandigheid veroorzaakte een' hevigen muist tusfchen de
Staten van Zeeland
de leden van het gelacht der E v e R T=
6t:N. De Viceadmiraal C0RNF. LIS EVERTS F. N, Zoon
van C 0 It N C I. i s F V F: R T SIC N der] Ouden , een man van
een oploopend en Lievig karakter , trok zich deze zaak voornamelijk aan , en zocht de gewenschte veranderingen in her
opfchrift daar te Rellen ; doch de Staten van Zeeland floegeu
dit

o
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dit voorflel meermalen af, en noemden zelfs het gedrag van
dien Vlootvoogd te dezen opzigte vermetel en verwaand. —
Intusfchen was het gevolg van dezen twist , dat de voorgefchotene gelden aan de E v E R T s E N nimmer van 's Lands
vege werden teruggegeven, en dat het opfchrift niet op het
Praalgraf geplaatst werd vóór het jaar 1800, toen hetzelve
op last der Kerkmeesteres , zonder toellemming van iemand
uit het gellacht der EV ERTS EN , daarop is getleld (*). —
Door verfchillende omftandigheden , bijzonder door de inle.
gering der Engelfehen , ISo9 , was de Oude Kerk , zijnde
het gebouw, in hetwelk het Praalgraf was opgerigt, zooda.
nig in verval geraakt , dat dezelve geheel was verlaten , en
de Tombe door niemand meer bezocht werd, ja, als het ware, in vergetelheid was geraakt. Dit verwekte bij fommige
voorílanders van vaderlandfchen heldenmoed het verlangen,
het Praalgraf naar elders te zien verpiaatfen. Er werden hier
aan Z. M., onzen geëerbiedigden Koning , de noodi--omtren
ge voordragten , door het Zeenwfche Genootfehap van We.
tenfchappeu , gedaan, en , na verkregene toeflemming , is het
Praalgraf , met de overblijffelen der lijken, naar de Nieuwe
Kerk te Middelburg overgebragt, en aldaar met groote pleg.
tigheid , 18 Lentemaand 1818 , ingewijd ; wordende hetzelve,
op uitdrukkelijke begeerte van den laatflen Stamhouder, en
op bevel der Hooge Overheid , met het nieuw, eenvoudig
Nederlandsch opfchrift verfierd. (Dat nu• hier volgt.) — Sedert dien tijd heeft het Praalgraf, door den tand des tijds
reeds aangerand, Benen nieuwen luister verworven, en mee
hetzelve de naam der beide Helden."
De Heer DE j ON GE oogfle van zijnen arbeid , welke dien
luister niet weinig verhoogt , vele eere ; en wij zeggen , ten
Plotte , met onzen II E L ai ER S :
o ! Wie bij dit verhaal zijn borst niet voelt ontgloeijen ,
Niet naar hun tombe fnelt, daar niet een' traan laat vloeijen,
Daar niet met bloote kruin het koude marmer kust,
Waaronder 't overfchot dier martelaren rust,
T)aar God niet knielend dankt met zaamgeklernde handen,
Verdient des mijnflaafs lot in 's aardrijks ingewanden!
(•) Volgens eene overlevering in de familie der EVER T SEN , zou dit op.
lchrift een' korten tijd op de Tombe geftaan hebben; doch de Vlootvoogd,
vijl wieu hier gefproken wordt , zou hetzelve, op zekeren nacht, door tenen
fieenhonwer, in zijne tegenwoordigheid, hebben doen afbeitelen, dewijl hij
her graf als zijn eigendom beschouwde. Iíij was, om zijne groote fioutheid
en forschheid van karakter, bekend order den naam van Keesje 41, Duired.
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Werken der Heilaudf,-,'he Maatfchappij van Fraaije Kunjlen
en Iretenfc /zappen. l'den Deels ijle Stuk. Te Leyden, bij
D. du Mortier en Zoon. 18.0. in gr. 8yo. áz38 BI. f 2-:-:

Van alle zijden prijst zich dit boek aan de achting en deelneming der Nederlanders aan, die hunnen naam met eere dragen. Gij vindt hier, Lezers 1 drie flukken van welfprekendbeid, door eerre zoo verdienstelijke Maatfchappij met den
eereprijs bekroond. De onderwerpen dier (lukken zijn de
heilige voorwerpen des eerbieds uwer vaderlandsliefde. De
winnaars van den eereprijs zijn deGrouingerlIoogleeraar,Mr.
B. H. L U L or s , die hier als Lofredenaar van den ftichter onzer vrijheid, WILLEM DEN EERSTEN, optreedt; de Lof
O II A N DE WITT , Mr. F. A. VAN HALL,-rednavj
de waardige Zoon van den geleerden en welfprekenden DIA UR IT S C OR NE L IS ; en eindelijk de geliefde Dichter onzes
volks , T 0 L L E N 5 , die hier de o:'eru'tntering der Hollanders
ep Nara Zembla , in 1596 en 1 597 , bezingt.
De Heer L U L OF S f'aaft door zijn voorbeeld , wat hij in
zijne Redekunst gezegd heeft; voor c ICE R o's aanmerking,
dat de ganfche inrigting eener Lofrede moet gefchikt zijn ,
om het vermaak en genoegen der Toehoorders te bevorderen,
en dat derhalve in dezelve de venccvenfle welfprekendhcid
mag gebezigd worden. Na vooraf een allerbeknoptst over
zigt van 's Prinfen levensloop gegeven te hebben , verheft
hij deszelfs lof, door hem als Staatsman en Regent, als Veldheer, en als Grondlegger. der Nederlandfche onafhankelijkheid
te befchouwen. Wij hebben deze Lofrede bewonderd, en
twijfelen niet, of ieder, die dezelve leest, zal den man, die
zó6 der waarheid , der verdicnflen en den vaderlande zijne
hulde brengt , danken. Een paar aanmerkingen, die niets aai
de waarde van dit meesterfiuk ontnemen, hebben wij Hechts.
Is de Lofrede toch niet al te lang ? Niet, dat dezelve den
,Lezer vervelen zal ; maar — omdat (zie bl. I) dezelve vooronderfleld wordt uitge/proken te zijn tot eene gemengde ver gadering van Toehoorders. En: waarom wordt men niet, zoo
als in liet ítul: van VAN HALL, gewezen in den tekst zeiven naar de aanteekeningen? Onder deze is vooral onze aan dacht getrokken door het aangevoerde,_ om waarfchijnlijk te
maken, dat WILLEM DE I, hetgene onze wAGENAAR betwij-
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twijfelde , die redevoering wel gehouden hebbe , in Je, ter raad
Verbond der Edelen , belegde vergadering-pieguovrht ,
uit welke L U L 0 F S 's Vorfien welfprelendheid bewijst. Wij
wenfchen , dat deze Lofrede door veler harten zal verftaan en
nagegalmd worden, en, in plaats van uit dezelve iets af te
fchrijven ter aanprijzing, — tusfchen zoo veel fchoons konden we ook geene keuze doen — zij alleen, hetgeue LULOF S van WILLE 1I 's laatfie woorden zoo wèl en zoo te
pas zegt, ook op deze Lofrede toegepast door ons geheele
hart : „ o ! Wie , dezelve bij het grafgefleente van den gade
Vorst zich herinnerende, niet bij hetzelve neder -„lozen
knielt, niet met ontbloote kruin liet koude mariner kust,-„
hij (zou een H EL as ER s uitroepen) verdient het lot vaa
den mijnflaaf in de ingzwandeu des aardrijks !'
De Lofrede Op j 0 H A N DE WIT T is de helft minder in
uitgebreidheid. Men kent reeds den Schrijver uit deszelfs
Bedenkingen o'er Cicero aan Prof. SC H R U DE R; dit fink
geeft hem eenti nieuwe aanfpraak op den roem , van de pen
met fikiche hand en con amore te voeren. Dit zeggen wij ,
wat het fink over liet geheel betreft : voor het overige fcheen
ons v A N Ia A L L'S welfprekendhe'd , hier en daar , meer weelderig dan krachtig, en fomtijds meer gedrongen dan vrij toe,
Of die mindere kracht aan de , onzes inziens , te vele exclamaciën en uitweidingen , en die mindere ongedwongenheid aan
de kiefche voorzigtigheid , met welke het onderwerp is be.
handeld , zij toe te fchrijven , laten wij aan des Lezers oordeel liefst over. De laatfie zal elk in liet oog vallen, bijzonder, wanneer hij den Redenaar , niettegenftaande hij anders
min beknopt is, fommige punten , die elks belangftellende
aandacht trekken, Hechts ter loops ziet aanroeren. Die voorzigtigheid zij intusfchen , om derzelver edel doel , den on.
partijdigen niet mishagelijk; hoezeer wij in den Lofredenaar
áíe openhartiáite vrijmoedigheid , die niet fchroomt zijnen Held
te verheffen, belijden zeer te begeeren. Wij geven aan dens
Eieer VA N H A L L in bedenking, of het niet beter ware gezwegen , en anders , met Benige bepaling, meer gefproken,
van de voorregten eener goede geboorte, d. i. geboorte in aanzienlijken Rand; dit zij dan een voorregt, maar in eene Lofredc, aan verdienjien toegewijd , behaagt het ons minder,
die — wij herinneren ons F EI T H'S Lofzang op de Ruiter —
hem, die zichzelven fchiep, het goud deed blozen, en den
adel teelde uit zijne deugd, deswege te grooter achten, dewij!
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wijl hij het voorregt eener goede (?) geboorte derfde. Wij
befluiten onze aankondiging, opregte aanprijzing van dit fluk .
met het flot van hetzelve over te nemen, bewust, dat het
eiken echten Nederlander behagen zal en treffen ; ook hen ,
die aan V A N H A L L niet zoo gaaf willen toeltcmmen, dat
WILLEM DE Ill, door de bezorging van DE W I T T, dien
VA N H A L L noemt, „ uit beginfelen en overtuiging , zoo het
fchijnt (? neen — inderdaad) der Stadhouderlijke regering
niet genegen," met dien eerbied .voor liet Opperwezen,
die liefde voor het volk enz. bezield werd, die hein tot den
man vormden , welke hij federt is geworden. Dus luidt dit
f ot : „ 0! Zoo er nog banden beslaan tusfchen u en deze
y, wereld ; banden, welke zeker geen .flerfelijk oog ziet,
maar die misfchieri daarom niet minder wezenlijk zijn , —
laat het u dan , onbevlekte geest ! tot een welbehagen zijn ,
dat verlichting en kennis op deze wereld zoodanige voort
gangen gemaakt hebben , dat Vorflen en Volken wederkee--„
„ rig hunne regten en verpligtingen hebben lecren kennen en
„ eerbiedigen; — dat thans mogelijk is geworden, hetgeest
r in uwen leeftijd niet denkbaar was, dat er vrijheid onder
eene eenhoofdige regering beflaan kan. SIa de oogen liederwaarts op het Vaderland , weleer het eenige doel van
„ alle uwe pogingen. Zie! hoe hetzelve onder een Opper
hoofd uit een bij u niet zoo onbemind (?) geflacht, onder-„
,, een' der opvolgers van uwen voedflerling, vrij en onafhan„ kelijk leeft. Uw lofgalm klinkt, ongehinderd, uit vrije
monden , onder Oranjes heerfehappij. Hij moge dan ook
„ met dien van eenen W I L LE M DEN EERSTEN , flamhon„ der des geflachts , de leus wezen van eendragt , vrijheid
en voorfpoed ! "
Amen! — Zoo gewoon dit woord elke preek befuit, zoo
zeker plaatst het elk hart achter dezen uitroep , en verblijdt
zich elk, dat J OH A N D E W 1 T T zulk eenen Lofverkondiger
in den jeugdigen V A N H A L L vond, die voortga, op liet (poor
zijns roemwaardigen Vaders, zich den dank der ware Vader.
landers te verwerven! — Wij moeten niet vergeten te zesgen, dat dit fchoone Ituk met Aanteekeningen wordt gefloten, van welke ons meer dan eéne zeer belangrijk voorkwam,,
en die alle van des Schrijvers belezenheid en fchrander oor
-del
getuigen.
Wat zullen wij van het Tafereel van T 0 L LE N s zeggen
Wij lazen bet, nadit menig eene loffpraak , die ons ter oore
kvhm .
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k vain, onze verwachting z3 .r hoog gefpannen had ; en wij
zijn verpligt, te belijden , dat onze verwachting is overtrof
dat T 0 L L E IN S ons nimmer nog meer, nimmer zoo,-fen;
tot bewondering en lof opgewekt , en dat dit Tafereel eenen
indruk op ons gemaakt heeft, niet verminderende bij de lierhaalde lezing, en eindigende in eenen edelen hoogmoed op
ons vaderland , dat zulke burgers bezit. Het is een Tafereel.
in de meeste en in de waardigfle beteekenis van dat woord.
Het is eene fchilderij , die ons alles zoo vertegenwoordigt,
alsof wij zelve ondervonden, wat ons hier voor oogen ge
wordt; en wij beklagen diep den finaak en het gevoel-iteld
van hen , die van dit meesterftuk van kunst , zonder innig
geroerd te zijn , fcheiden kunnen. Vat zullen we uit hetzelve, ter wettiging onzer loffpraak , kiezen? De afreis van
het vaderland, of den tegenftand des gevaars, in hetwelk
Y EE M S K E R K en RIJ P van elkander geraken? Des eerftcn
voorttogt, of de komst te Nova Zemtla? Den centen nacht
aldaar , of de lierfchepping van liet fchip in eene but op liet
land ? De gevaren van beeren, en het lijden, dat hun van
de koude wordt berokkend , in welke
De heete moutwijn flremt , hoe fel en sterk zij Poken;
De wanden zijn berijpt , al zien ze zwart van 't rookent
En de ingedragen fnecuw., die aan hun hoosblok zit,
Valt op de vuurplaat af, maar blijft er droog en wit:
of, terwijl het niet meer dag wordt, en de voorraad bezuinigd moet worden, de huishouding in de hut? Hoor eens,
Lezer! of moet Recenfent zeggen : „ zie eens!"
Des feestdaags, anders niet, wordt uit bet gilte nat
I Ie: bruine vleesch gefcheurd , dat vastvroor in het vat:
Dan dekt de ketel 't vuur, waar zij zich rondom fcharen,
En honkren naar den disch , en in den wafem ílaren.
Maar eerst den dag gevierd en God den Heer geloofd!
Zij flaan den Bijbel op, ontblooten zich het hoofd;
Een hunner, beurt om beurt, met eerbied opgerezen,
Staat uit Gods heilig woord een hoofdfluk voor te lezen;
Of aller ziel en zang (melt luidkeels zich ineen,
En Nova Zembla hoort de pfalmen van Datheen.
Waarlijk, men luistert mede naar den avondkout, en tchikt

zich
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zich bij de fpelen , en neuriet de landsliederen der foute
gasten mede, terwijl wen leest. Om van de befchrljving des
indruks , dien het Noorderlicht maakt, en van het gevaar der
♦ erilikking , en de redding van de bedwelming in den slaap ,
en van het ílerven van B A R L N n s te zwijgen , hoe meester
liet eerife licht geteekend!
-lijksdeanbrv
Reeds is het uur nabij , en 't uitzigt doet hen beven,
Dat één (wie zal het zijn ?) al de andren overleven,
En eenzaam worstlen zal met nog geduchter nood.
Zij flrekken de armen uit , en bidden om den dood.
Reeds wordt het opzet rijp, o gruwel! reeds be(loten,
Bij 't klimmen van 't gebrek otu 't veege lijf te loten !
Reeds hond de kroes gereed , die eerlang rond zou gaan.
God dank ! daar gaat een vonk van 't tluimrend daglicht aan!
Zij zien het, twijflen, rukken 't valluik heftig neder,
En haren... Ja, God dank !
Doch wij moeten ons inbinden ; het vertrek van Nova
Zembla , nadat de boot gevonden , bereid, elk lijk in de
rotskloof begraven is, overfpreid met een doodklced van
fneeuw,, en B An E N D S' fchrift bezorgd, ware anders niet
minder waardig hier gelezen te worden. Maar wie bedwingt
zijne verrukking, wanneer hij de allerlaatffie gevaren afgewisfeld ziet door de ongedachte redding aan Lapla ids oever,
waar R P 't herhelde zeil ontrolt, om huiswaarts heen te
varen, en H EE M S K E R K'S wisfen dood te melden aan den
Staat? Eerst leest men:
De golfflag drijft hen voort
Naar Laplands oever , dien zij naadren. De ochtend gloort,
De dag is helder, damp noch nevel dekt de ftroomen :
Zij zien in 't rond ... zij gillen 't uit ! zij zien de zoomen!
Zij zien een' mast, een fchip, dat zeilree ligt aan 'títrand;
Zij zien een vlag. . . o God ! de vlag van 't vaderland
Wij hopen niet , dat dit Dichtftuk alleen in die handen koe, die de werken der Maatfchappij , welke de oorzaak van
hetzelve is , zich aanfchaffen, en weufchen door onze aankondiging te hebben medegewerkt , dat niemand , die T 0 Lr E N S op prijs fielt, dit onverbeterlijk voortbrengfel van
dien vaderlandfehen Zanger zal willen ontberen, of behoeven
te misten.
i oEKP,s:SCH. I821. Flo.

u.
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DRUIMING

Commentarius perpetuus in Julii Cefaris, Strabonis; ai-

Le, Plinii , Taeiti , .D ianis , Ptolem^ei . Zofimi , Arnmiani ,
Eumenii, Sidonii Ape//mans, Eutropii, Gregorii Turonen
_9lmoini, aliorttm — tradita de rebuff Belgicis, Bata--fis,
vicis , 1 rificis , Sicarubris , aliis nonullis , quem pra°bet rerum illaruin historia , ab antiquisfimis inde temporibus , ad
annum crx Chr 1140 .— fcripfit G. B R U I N I N G . Lugd.
Bat. apud S. et J. Luchtmans. Oct. maj. pp. s3o. f s -6_;
.

D aar wij dit boekje alleen ten dieníte van diegenen onzer

Legeren , welke Latijn verflaan , aankondigen , behoeven wij
aeszelfs verbazend breeden en * zeer zonderling zamengeftelden titel (waarvoor de Schrijver bijzondere redenen fchijnt
gehad te hebben) niet te vertalen. Genoeg dan , dat dezelve
eene Gefchiedenis der Nederlanden belooft , van den vroegen tijd af tot op het jaar 1140 , — zeer beknopt , dat fpreekt
van zelf , fchoon zich de IIeer B RU 1 N ING over fommige

bijzonderheden breed genoeg, voor zulk een bekrompen begek, uitlaat. Ziet hier, met verkorting, hoe hij zelf den
hoofdinhoud opgeeft. — Inleiding; waarin vergeleken en opgehelderd wordt , hetgeen de oude Gefchied- en Landbefchrijvers , wegens den Rijn en naburige firoomen, en ettelijke
van derzelver oeverbewoners , gemeld hebben. ijle Boek han
eersten oorfprong der Belgen, Bataven, enz.-delnva
en van derzelver gefchiedenis , tot aan den opftand van Claudius Civilis. ede Boek; van het gebeurde federt dien opftand,
tot op de verdeeling van het Romeinfche Rijk tusfchen dr
cadius en Honorius. 3de Boek; het opgevolgd tijdvak , tot
aan de volkomene onderwerping der Vriezen en Sakfers aan
Karel den Grooten. Ode Boek; van den eerflen inval der Normanneu in Vriesland tot de vereeniging van het bewind over
Zutphen met dat over Gelderland , en van dat over het Namurf'che met dat over het Luaemburgfche. Een flrnlsan;fel
bevat aanmerkingen , tot flaving en uitbreiding van vele bijzonderheden, in den tekst voorkomende.
Wij kunnen van dit kleine werkje zeggen, dat het eene
groote menigte van zaken bevat, en allerwegen getuigt van
des Schrijvers geleerdheid, en gemeenzaamheid , zoo met de
fclbr;ften der Ouden, als met die der lateren; waarvan hij
trouwens reeds meermalen bewijzen gegeven heeft. Men zou
zich
;

-
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Zich zeer bedriegen, zoo men waande, dat hij fIechts uit
vorige Gefchiedfchrijvers een Kortbegrip had zamengefteld ,
hetwelk niet vele moeite had behoeven te kosten. Neen
hij gaat overal zijnen eigen' gang, en heeft, ten aanzien van
vele gewigtige bijzonderheden, zoo van vroegenen als lateren tijd, zijne , van andere, ook de beroemdíte, Schrijvers
r. erfchillende , inzagen ; zoodat men niet zelden eeuen W A o ENAAR, VAN WIJN, KLUIT, VAN SPAAN enZ ,

met be-

vindt, en geen beoefenaar der
Vaderlandfche Gefchiedenis dit werkje ongelezen kan laten.
In bijzonderheden kunnen wij ons deswege niet inlaten, dewijl ons beflek dat niet gedoogt; doch wij gelooven, dat de
Heer u P, u I N z N G hier en daar gelijk heeft , fchoon wij verre af zijn van hein in alles bij te vallen. Doc,i wie kan, in
zulk foort van onderzoek , zich ook voorfiellen, dat hij elk
overtuigen zal? — Eene volledige Gefchiedenis bevat dit (luk
niet , zelfs niet als Kortbegrip aangemerkt. De Schrijver
heeft zich, nu hier, dan daar , meer bijzonder aan dit of dat
gewest gehecht, waarover hij dan breeder uitweidt, flappende weer vlugtiger over andere gewesten henen, enz. — De gefcheidenheid wederfproken

fchiedenis der planting van het Christendom in de Nederlan.
den heeft hij kortelijk, vrij naauwkeurig, zijn verhaal ingevlochten ; doch iets, dat naar Kerkelijke Gefchiedenis , voor
het vervolg, gelijkt, vindt men bij hein zoo min, als bij
anderen van 's Lands Gefchiedlchrijvers. — Het werkje is
opgedragen aan de IIoogleeraren K r: ril P ER en TIJ D E MM A N ,
en heeft achteraangevoegd eene uitfiaande tijdrekenkundige
Tafel, waarin enen met een oogopflag zien kan, wie gelijk
gewesten bewind-tijdgovernfchNderla

gevoerd hebben.
Disfertatio inauguralis, de Anglorum lege navali, ejusque vi
in patriam nostram : quam defendet P It T RU s s I M ON S.
Trajecti ad Rhen. 1820,

A

lhoewel de Utrechtí^he Hoogefchool niet in gebreke blijft,
de openbare bevorderingen harer kweekelingen door middel
van dc Boekzaal den volke bekend te maken (iets, dat men
te Leyden minder noodig fchijnt te oordeelen, waarmede wij
den Heer Secretaris van den Leydfchen Senaat mits dezen
gelukwenfchen, dewijl zijn I Iooggel. anders nog al wat ad-
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vertentiën naar de Boekzaal zou moeten zenden) , gelooven
wij echter aan jonge lieden van verdienfle geen ondienst te
doen , zoo wij ook , nu en dan , den inhoud hunner Disfertatiën
door middel van een ander Maandwerk, dan de Boekzaal, aan
liet publiek inededeelen. Onder deze jonge lieden rekenen wij
den Heer P. S I M o N s , Zoon van den Hoogleeraar A. s IM ON S , die ook in een fchoon Vers , achter deze Disfertatie
,geplaatst, zijne vaderlijke vreugde over de promotie van zij
Zoon heeft uitgedrukt. Wij moeten ons vergenoegen-ne
met eene korte opgave van den inhoud der Verhandeling.
Cap. I. geeft de I-leer S I iu ON s eene korte fchets van den
tocfiand onzes Vaderlands vóór de dkte van Navigatie, en
Onderzoekt de aanleidende oorzaak tot deze Akte. Cap. II.
bevat twee Afdeelingen, waarvan de ecrfle behelst de Akte
zelve , volgens de woorden van A i T ZE MIA (deze inlasfching
is te groot voor een zoo klein gefchrift) ; in de tweede Afdeeling fpreekt de Schrijver over de beperkingen van den
Koophandel in het algemeen, waar hij twee vragen beantwoordt ; vooreerst, of zulk eene beperking volgens het Regt
der Volken geoorloofd zij ? ten tweede, wanneer die beperking nuttig zij? Cap. III, onderzoekt de Heer S I M 0 N S,
welk een' invloed de Cromwelliaanfche Akte van, Navigatie
op den toestand van ons Vaderland gehad hebbe ; waar hij
vooreerst fpreekt over den invloed op den handel ; ten tweede, over den oorlog, uit deze Akte ontflaan; en eindelijk,
over den invloed , dien C R O M WELL in het algemeen op de
zaken van ons Vaderland heeft uitgeoefend. — Dit is de korte inhoud der Verhandeling, die wij met genoegen hebben
gelezen, als het werk van een jong mensch , en niet van een'
Veteraan. Wij doen opregtelijk hulde aan de vlijt en belezenheid van den Doctor, wenfchende , dat hij , op het fpoor
van zijnen waardigen Vader, zal voortgaan zich omtrent de
geletterde wereld verdienflelijk te maken; ten zij de Heer srnI ON S liever had , dat wij heen zoo veel praktijk toewen
dat hij aan de geletterde wereld niet meer denken-fchen,
kan. Hoe het zij, nooit vergete hij de fchoone regels in het4
gemelde Vers van zijnen Vader;
Aan waarheid deeds getrouw,
Zult gij , in leed en rouw,
Nooit moed'loos nederzijgen
Haar item fpreke in u luid',
En uwe borst zal zachter hijgen,
Wanneer ge uwe oogets fluit.
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Eerhalen uit de Groote tf erela. Naar het Engelsch vats
Misf E D c L w o R T II. Te Groningen, bij W. Wouters.
1820. In gr. 8vo. 202 131. f 2 - 4 - -

Wij wenfchen deze verhalen vele nadenkende lezers cn
getrouwe behartiging in dien kring, voor welken zij bijzonder betlemd zijn; en hoezeer wij ons opregi. verblijden, te
kunnen verklaren , dat dit tegengift nog geene zoo hoognoodzakelijke behoefte is in ons land , als in Engeland en
andere ons vreemde rijken, zoo is toch het voorbeeld befmettelijk, de groote wereld zich in vcrfcheidene trekken in
alle landen gelijk, den gelukkig zijn zij voorzeker, die in
zoodanig eenen fpiegel kunnen zien, zonder te moeten blo
voor hunne eigene beeldtenis, en die zich laten waar -zen
behartigen, eer het te laat-fchuwen,darig
rijke
erfgename
uit den minderen
AL
M
E
R
IA,
eene
is.
i}and, had goeden aanleg, voortrell'elijkc vrienden, de beste
uitzigten, en had haar geluk inderdaad nagenoeg in hare han_
den. Dan, helaas! zij liet zich verlokken door bedorvene
grootera; hare ijdelheid fleepte haar weg; hare zedelijke
waarde daalde; zij koos en verkreeg den schijn voor liet
wezen ; zij had de beste vrienden verlaten ; zij had vrienden
uit de groote wereld gekozen ; zij leefde dan ook in de groote wereld , en de kuifche oude vrijster (want dit bleef zij
inderdaad) is het fprekend voorbeeld , hoe de wereld hare
veteranen beloont — cene jeugd vol dwaasheid, en oud, fla.
ven van het fpel.
De Sckuldeifcher, het derde verhaal, is geene minder treffende waarfclniwing. Dc ligtzinnige man naar de wereld , die
hier optreedt, bewerkt door zijn ligtzinnig verteren , en het
fpotten met het regt en den drang zijner fchuldeifchers , de
gevangenis en nainelooze ellende van een waardig huisgezin;
en de edele dochter van den onderdrukten had zich bijna over
gegeven , om hare ouders te redden , tot een flagtolfer van
zijnen wellust. Zij kenden hem niet , noch hij haar. Bij het
ontwaken van haar zedelijk gevoel, dat voor de misdaad terugbeet, leert hij haar kennen, en zichtelven als de fchuldige
oorzaak van hare radeloosheid en nabijzijnden val; nu ontwaakt
zijn geweten, en , God zij geloofd 1 hij herftelt , wat te herfellen was, en wordt nu zelf eerst regt onafhankelijk.
Aa 3
J3f.
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Madame DE FL E U R Y is het tweede en meest fchoone
verhaal. Hier zien wij de waardige aanzienlijke vrouw, en
hoe zij haar hart zuiver houdt, en de edcifte genoegens kiest,
al leeft zij dan in de groote wereld. Zij komt in ongeluk;
zij beleefde in Frankrijk de rampzalige omkeering van regt
wet en orde. Maar nu oogst zij ook van hare vroeger eu
aanhoudend beoefende deugden de edelfle vruchten. Zij had
het herftel van haar huis aan de deugd , die zij had aangekweekt bij een gering, maar edel meisje, te danken, hetwelk op het voordeeligst affieekt bij eene andere van dien
fland, maar van de flechtfte inborst, wie de tooneelen der
omwenteling wel tot blinkende ellende , maar geenszins tot
deugd of geluk verheffen kon.
IIoe goed Misf E D G E W OR T n de pen voert, is ook bij
ons genoegzaam bekend. De vertaling van dit werk viel ia
goede handen.

De Gefch'iedenis van eene Officiers -JVeduire en hare Kinderen.
Uit het Engelsch , naar de derde oor/pronkelijke Uitgave.
liet Platen. Te I;ijlerdain, bij W. van Vliet. In kl. 8vo,
a8gBl.fi-so-:

B uiten twijfel verdient deze onderhoudende gefchiedenis,

welker vertaling Mejufvr. A. M. nz o r N s ons hier aanbiedt
dezelfde goedkeuring, die aan hare Tweelingzusters ten deel
viel. Wij hebben hier een welbewerkt en waarlijk leerzaam
verhaal , hetwelk , op eene edele , regt hartelijk godsdienflige
wijze, het gevoel van, en het vertrouwen op eene ons leidende vaderlijke voorzienigheid Gods krachtig opwekt , en
niet alleen in den gevorderden leeftijd, maar ook in de jeugd
reeds met groot genoegen gelezen wordt , en het hart Remt
tot. regt werkzame godsvrucht. Moge dit boekje vele lezers
vinden ! Het zal , vertrouwen, wij , niets dan goed ftichten.
En zien wij hier, hoe de zonen der weduwen, juist tegen
hunnen wensch en fchijnbaar tegen geheel hunnen aanleg,
tot dien fland in de wereld geraakten , welken zij kiezen
moesten eeniglijk uit pligtsgevoel , maar hoe zij echter ,
juist door dien fchijnbaar geheel tegenovergeftelden aanleg en
karakter, in dien , door hun pligtsgevoel hun opgedrongenen ,
fland, de edelfle en nuttigtte menfcben werden, — zoo doe
dit
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dit den lezer het nadenkend oog flaan op zijne eigene gefchiedenis , en welke de overtuiging , dat , wat omftandighe.
den of fchijnbaar noodlot ook onmogelijk maken voor ons,
offchoon wij het vurig zonden verlangen , en uit de beste beginfelen , het echter onze eigene fchuld en dwaling is , zoo
wij ons niet in eiken kring en fland, waarin wij geplaatst
zijn, kweekelingen der ons weldadig leidende Godheid gevoelen.

Lesfes der Wijsheid, voorgejield in Tafereelen uit de Romein.
fe/se Ge/eia leden is aan Kinderen uit den befchaafdern fund.
's Graven/sage, flrnfierdasn en Breda , bij van Cleef en
van Bergen. 1820. In gr. avo. f i - 16 V `lij hebben van het eerie twaalftal dezer Tafereelen op
zijnen tijd loffelijke melding gemaakt. Dit tweede bundeltje
verdient vooral niet minder onze aanprijzing. De opfellcr
heeft het met eerre aanfpraak aan waardige vaders geopend ,
en denzelven Benige wenken gegeven, hoe zij dit boekje ook
kunnen gebruiken als eerre bijdrage ter vorming van versland
en hart hunner kinderen. Deze vorming , ontleend uit de
Romeinfche gefchiedenis , is waarlijk in verfehillende tijden
zeer verfchillende geweest. De vorming werd incest gefchoeid
naar den geest des tijds , of de bijzondere begrippen der menfchen. Ook wij hebben den tijd beleefd , dat men ons uit de
Romeinfche gefchiedenis betoogde, dat de fraaije letteren he
weelderigst tierden in een vrij gemeenebest ; dan, dat zulks
beter onder eerie eenhoofdige regering ging. Nu was Augustus
een huichelaar en dwingeland, dan een braaf man en de vder des vaderlands. Zoo wordt dan de Romeinfche gefchie•
denis een wasfen neus , en Brutus en Casfus , gisteren voorgeheid als verlosfers des vaderlands, worden heden uitgek.reten voor dweepzieke rustverhoorders. De fchrijver onzer Tafereelen zegt , dat hij dezelve zoo gefchetst heeft , als eene
gevoelige ondervinding ons die doet voorlellen. Als dat nu
niet de gefchiedkundige waarheid overeenkomt, heeft hij daar
deugdelijk gelijk aan ; want cie ondervinding is en blijft toch
maar de beste leermeesteresfe. — Wij ontmoeten hier twaalf
Tafereelen, ieder door eerre plaat opgehelderd. Vooraf gaat
de inhoud en tijdsorde, en liet jaar vóór de geboorte van
Christuc ítaat over tegen het jaar ná de fèichting an Roane.
Cu!'
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Curtitis (poort de jeugd aan tot heldhaftigheid, Curius cot
onomkoopbaarheid , Fabricius tot onverl'chrokkepheid , Regu.
lus tot getrouwheid aan den eed ; in Flaminius ziet zij het
misbruikte vaderlijke gezag, in de Ronleinfche gezanten te
Carthago het geven van eenen regtvaardig fchijnenden giimp
aan een Plecht voornemen , en zoo in alle wat, Het geval
van Archimedes inzonderheid geeft Benen in deze tijden aller nuttigften wenk aan vaders en kinderen; dat, namelijk, niets
fchadelijker voor kunften en wetenfchappen is , dan dat de
menfchen zich niet tot ééne derzelve bepalen , maar vele te
gelijk willen beoefenen, en alzoo in geene derzelve tot de
meestmogelijke bekwaamheid geraken.
De Familie Fromm. Een Gefchenk voor de Jeugd. Uit het
Iloogduitsch. Te Iniflerdam , bij G. S. Leeneman van der
Kroe. In kl. 8vo. 211 BI. f i-8-:
volle bladzijde met aanwijzing van errata of druk
De bijna
verfiert dit boekje niet , en liet daardoor bij ons o pge--fouten
-

vat vermoeden , dat de vertaler juist de volkomenste taalkennis niet bezat, vonden wij, door het menigvuldig als voor
dan , en een en ander overblijffel van liet Hoogduitsch taaleigen , maar al te zeer bevestigd. Het maken vair kennismakingen , bl. 46, en liet: ,,hollman maakte niet gebruik ," enz.
bl. 55, en wat meer van dien aard is, zal meer dan éénen
lezer, zoo wel als ons, hinderen. Dit fpij t ons , daar wij
voor het overige dit boekje, onder de aangename en nuttige
boekjes voor de jeugd, gaarne eene eervolle plaats geven;
alhoewel wij niet kunnen ontkennen, dat wij het vertalen
van een aantal foortgelijke boekjes uit het Hoogduitsch , of
eenige andere taal , minder noodig houden , daar er immers
vaderlandfche fchrijvers en fchrijftters genoegzaam voorhanen zijn, die even goed iets oorfpronkelijks, van gelijke of
hoogere waarde, zonder vele moeite, kunnen geven. Liever
zagen wij dit en foortgelijke boekjes in het oorfpronkelijke
in handen van onze kinderen , die onderwijs in de moderne
talen ontvangen , te hunner aangename oefening, welke dan
tevens uitfpanning wordt; terwijl onze vader!andfche kindervrienden voor liet vermaak en het nut van onze kinderen ,
die alleen Hollandsch lezen, en van den vreemdeling, die
de zijnen in onze taal oefenen wil , kunnen en behooren te
zorgen.
op het wezenlijk onderhoudende en de goede zedelijke
(trekking van dit kinderboekje hebben wij, inderdaad, geene
aanmerking; vooral bevalt ons, dat hier eene zoo llrenge
waarheidsliefde wordt ingefcherpt, en tegen onachtzaamrieid
aanhoudend en zoo dringend gewaarfchuwd wordt. De inhoudt verdient alzoo allezins lof.

BOEKBESCHOUWING.
/regende zestal Leerredenen, deer J. H. V A w re E P.
i' A L ii . Te Leyden , bij D. du Mortier en Goons
1820. In gr. 8vn. 212 Ijl. f i - I2 -:
r ij lazen de e rile Leerrede uit dezen bundel, en
ziet ! bij dc majesteit des aanbrekenden dageraads rees
van uit de welig{le landouw voor ons oog naar de wol
Thabor , hoover en lager en van rondom-kendfcho
verlierd met al dc heerlijkheid van Kanai ns blocijend geboomte, biedende dc verrukkendíle vergezigten op LIbanons cederen en Sarons valleijen van deszeifs hooge kruin,
met groene f}rail;en omkranst. o ! Het is voed, zeiden
wij ,dat VAN DER P ALM dezen berd als den berg der
verheerlijking van Jezus verdedigt ; want zoo tèhoon moest
het punt der aarde zijn, waar de Zoon van God een bezoek uit den Hemel opwachtte. Alles was reels Hè
gloed daar boven , en wij zagen Petrus , uit-melgans
den flaap ontwakende , in zoete verwarring gereed, om
van den groenen bergkrans takken en meijen te breken
en zamen te vlechten tot loovertenten voor de drie Hemelge(Ialten , wier gewaad was als van lichthof. Ver
werd dit tooneel door de aloude wolk van Je -herlijkt
glorie ; maar wij hoorden Beene dond: r-4lagen , als-hova's
weleer Israël; Bene zachte Vaderfem rolde liefelijk van
uit die lichtwolk , en alles , wat van den Hemel diíár
was , kwam krachtiger uit wegens de aardfiche fchaduw,
daarop geworpen door dat flapen en wakkerworden,
door die verbijstering en bekrompenheid der Jongeren.
Het was ons , alsof wij de flemme hoorden : „ Zie hier,
1lervelin,- ! den afftand tusfchen u en den hemel! Ge
dat gij Prof zijt !" — ja, zeiden wij, het is goed,-dei.k,
dat dit fchouwfpel niet prijs gegeven werd aan het nieuws gierig aanilaren der bezoelelde menigte: drie hinderljke
l^OieKBESCH. 182I. NO 9,
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zielen geven reeds genoegzame fchaduw, en wij hebben
getuigen in overvloed, dat God zijnen Zoon op zulk
eene luistervolle wijze heeft ingewijd tot dat lijden en fierven, waarover Jezus met zijne jongeren toen meer begon te fpreken , en waarmede de Evangelisten onzen tekst
(Luk. Iii: 28 -36.) in onmiddellijk verband Eiellen.
Zoo poogden wij iets te doen gevoelen van liet menigvuldige, dat ons nieuw of bijzonder treffend voor
deze Leerrede. Die zelf leest, zal meer ge.-kwamin
voelen, en ook die eerbiedenis en vreeze, die dankbaar
liefde jegens den V'erlosler, welke VAN D E It-heidn
P AL ni zocht op te wekken.
De tweede Leerrede, over Rom. VIII: 32, is in vele
punten zoo treflcnd en bemoedigend, dat wij ze bijna
de beste uit dit íchoone zastal zouden noemen. En toch
het hoofddenkbeeld, misschien zeggen wij beter de ontwikkeling van het hoofddenkbeeld, bevalt ons niet. Wij
zullen ons nader verklaren.
„ Die ook zijnen eigenen Zoon niet gefpaard heeft , maar
heeft Hein voor ons allen overgegeven , hoe zal Hij ons
„ ook met hem niet alle dingen fchcnken?" Uit deze woorden
ontwikkelt de Hoogleeraar het volgend hoofddenkbeeld
dezer Leerrede : „ Jezus is de plaatsbekleeder in alles ,
wat tusfchen God én ons opcnftaat; die ééne, welke
„ voor alles geboet heeft , wat wij moesten dragen, en
„ alles verdiend heeft, wat wij verbeurden." (BI. 52.)
Dien plaatsbekleeder heeft God ons gegeven en voor ons
overgegeven, zoodat Hij ons nu ook alle dingen fchenken kan , niet alleen de genadegaven des Christendons,
maar ook alles , wat de tijdelijke behoeften betreft. Aldus is er een verband (bl. 50) tusfchen de genadegifte
van Gods Zoon tot eene verzoening voor onze zonden
en de Goddelijke onbepaalde zorge voor onze tijdelijke behoeften; namelijk, i.) God kan en 2.) wil en
3.) zal- vervullen ook onze tijdelijke behoeften ; doch
alleen omdat Jezus verdiende , wat wij verbeurden. -Het zoude lien fcbiin kunnen hebben , alsof het ons
ergerde, dat de Hoogleeraar hier onzen Ileer als den plaatsbe-
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bekleeder voort elt. Waarlijk , hoezeer wij den dood (les
Heeren. liever van een arder flandpunt herchouwen , wij
verheugen ons over dien eerbiel voor den I !eiland, en bedroeven ons bij de gedachte , dat ligt de heerlijke indruk dezer Leerrede verloren kan gaan bij velen, die zich zoo fpoe
dig ergeren. Doch , wij kunnen het niet ontveinzen , wan=
neer de floogleeraar de vervulling onzer tijdelijke behneften door God afhankelijk maakt van Jezus dood als offer
voor de zonde, dan: vragen wij , of wij hem wel begrijpen. Wij vragen: wat denkbeeld hecht' zijn Hoogeerw.
hier aan de uitdrukking, tijdelijke behoeften? Pij herlezing blijkt het, dat hij in deze Leerrede opzettelijk vermijden wil te fpreken over de geestelijke behoeften , door
de genadegaven des. Christendons vervuld (bl. 45) , en
alleen het oog. heeft op „ dingen, die onzen uiterlijken
„ toe(tand betreffen; die tot onze ligchanielijke verlan„ gees, wenlèhen en nooden behooren ; Of tot die behoef„ ten van onzen redelijken geest , die op ons verblijf hiér
„ beneden hare naaste betrekking hebben." Welke zijn
nu deze behoeften des geestes? Licht, raad, troost,
onder{teunin; (bl. 62), blijmoedigheid, gerustheid, on
bezorgdheid (bl. 48) , helderheid (bl. 47) , blijdt^hap des
harten , en wat meer een voorfinaak der hemelíèhe vreugde op aarde geven l:an, (b]. 62.) Nu vragen wij, of de
vervulling dezer geestelijke behoeften niet behoort tot
de genadegave des Evangelies ? En of dan de Hoogleeraar niet over zaken fpreekt, waarvan hij opzettelijk betuigt (bl. 45) niet te willen fpreken? Het is waar,
door de genadegaven des Evangelies verfraat hij (bl.
45) de vergeving onzer zonden, onze heiligmaking en
'verheerlijking, en dus bleef hem de vrijheid over, om
de opgegevene geestelijke heilgoederen mede te trekked
onder alle dingen, welke , volgens den tekst, God, bc.
ven de genadegaven des Evangelies , niet Christus íchenken wil. Maar is dat fcheiden tusfl hen geestelijke gaven
en geestelijke gaven natuurlijk , Evangelisch en naar waar
Wij kunnen er niet mede inftemmen. En bui--heid?
,
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tendien : het heeft den fchijn , (bl. 56, 45, 4 6 ) alsof
V A N D E R P A L M alleen over de zore Gods voor onze voeding en kleeding, voor onze ruste en genot naar
den uitwendigcn mensch wil handelen , en alzoo den roem
van Christus offerande verhoogen in een punt, minder
in 't oogvallend bij liet lezen des Evangelies. Maar is
het vermelden van behoefte aan licht , troost , blijdfchap
des harten enz. , welker vervulling toch eigenlijk eene genadegave des Heiligen Geestes is, wel overeenkomftig
niet liet hoofddenkbeeld? Wordt hetzelve niet verwisfeld
met het denkbeeld, dat God voor den Christen in dit
tijdelijke leven op de beste wijze zorgt — hem overgeeft
en onttrekt aan bezwaren — hem toedeelt en onthoudt
van het aardfche, naar mate zijne hoogere behoefte des
Heiligen Gecstcs hier beneden het vordert? Gelukkig,
dat in deze gedachte het hoofddenkbeeld als verzwolgen
wordt door dc ganfche Leerrede ! Want, dat God niet
Christus alle dingen geeft, is alleen waar, in verband
met zijne hoogere opvoeding. Wij gevoelen er dadelijk
bij, dat de Christen bij rampfpoed en lijden welligt
niets meer van het aardfiche vinde , dan 't geen zijn werktuigelijk leven kan bewaren. Naar het uitwendige Gaan,
vóór en na den dood van Jezus , de goeden en kwaden
gelijk. Het is niet met en door Christus , dat het brood
uit de aarde voortfpruit , en , te midden der vergankelijkheid, gelpaard wordt het leven en van regtvaardigen en
onregtvaardigen, die in den Raat der beproeving blij ven , zoo lang dit Gode behaagt; en zoo lang zal God
ook het uitwendig noodige geven, al ware het dan ook
eeniglijk het water der beke en liet kruid des velds , te
midden van alle gevaren des doods. 't Geen God meer
toedeelt, is uit liefde of langmoedigheid. 't Is echter
mogelijk, dat ze beide niets meer vinden. Wat is dan
dc vrucht van Jezus dood voor den Christen in het tijdelijke leven? Hij heeft door Christus Jezus eerie ontvangbaarheid voor de genadegaven des Heiligen Geestes,
te voren vermeld , namelijk licht , troost , enz. Hij Raat
alzoo in de waarheid des Hemels , en voelt en tast en
weet ,
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weet, dat de God, die liefde is in het Rijk van Jezus,
ook liefde is in het Rijk der vergankelijkheid , en hij is
gerust in zijne geringe behoeften naar het uitwendige,
heeft niet het geringde nog alle dingen , heeft ze , naar
mate hij Christus heeft , en in hongeren zin dan Elias bij
de beke, in den verheven' zin der Apostolifrhe Martelaren. — Van dit flandpunt zien wij de vrucht van Jezus
dood alleen in de genadegaven des geestes , en in derzelver alles vervrolijkenden invloed op het uitwendig leven dezes tijds. Wij zien : 't geen God te voren wilde,
maar niet kon, dat kan Hij nu; den mnensch, namelijk,
leiden daar, waar hij alle dingen heeft, bij behoefte zelfs
en lijden, omdat hij door de genade onzes Heeren is gekomen tot dien ootmoed en gedweeheid, waardoor hij
zich leiden laat als een kind, en tevreden is met alles.
Inderdaad, wij houden zoo veel van den man, uit
wiens kinderlijk en helder gemoed deze flichtelijke Leerrede vloeide, dat wij huiveren te zeggen , 't geen ons
op het harte ligt : i.) Dat de Hoogleeraar gewoonlijk wat
fterk drukt op den dood onzes Heeren. Uit dien hoogera
eerbied voor den Heiland vloeit het, naar ons gevoel ,
dat hij in deze Leerrede te veel wenscht te bewijzen , en
toch alleen gemelde hooge waarheid bewijst. s.) Dat het
denkbeeld van tijdelijke behoefte niet fcherp en helder genoeg is afgeteekend. Hier íchijnt de zorg van God voor
die behoefte alleen betrekkelijk te zijn tot ons ligchamelijk of uitwendig wedervaren , — dáár tot liet wedervaren van geest en ligchaam beide in dit tijdelijke leven ,
en van beide in gepaste mengeling tot een fchoon en gelukkig geheel, — elders omvat die zorge 'wel geest en
ligchaam beide, maar te veel gefcheiden, niet genoeg als
eenheid. Ilet fpreekt van zelf, dat de mensch in den
tweeden zin alleen alle dingen met Christus van God
ontvangt; maar in dien zin hehoort ook het uitwendig
lijden tot onze tijdelijke behoeften. Die indruk laat ook
deze Leerrede achter , welke daarenboven geheel voldoet
aan het bemoedigend en waarachtig opfchrift : „ De ver» zoeBb3
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„ zoening door Jezus een waarborg van Gods hoogfle
„ gunst.
De derde L ccrrede , over Mark. IX: 24 v , is weder een
nieuw bewiis , hoe V n N D r ir P A L nt het menfchelijk
hart van deszelfs teelerfle zijde kent. De voorwerpen
van het Christelijk geloof (in liet cerfte deel gefchetst)
zijn zoo groot, verfheven en overweldigend voor het gemoed, dat de mensch , die zoo hartelf k en zoo gaarne
gelooft, huiverig kan worden omtrent de vastheid des geloofs, bij het vernemen , dat van liet geloof alles zal afhangen. Geen wonder , dat hij uitroept: „ ik geloof,
„ Ileer ! kom mijne óngcloovigheid te hulp ! " even als:
de vader in den tekst, die uit den mond van Jezus verneemt, dat de genezing des ongelukkigen zoons zal afhangen. van zijn geloof in de Goddelijke kracht van Jezus. „ IIeer ! kom mijn; onl;eloovigheid te hulp ! " Deze
tiitboezeming van den vader is liet echte kenmerk van
hooge belanl;llelling in het voorwerp des geliofs; de
kracht van Jezus , namelijk , tot herhel van zijnen zoon.
Zulk Gene belangt llin ; alzoo in de verhevene voorwerpen des Evangcliichèn geloofs in 't algemeen brengt een.
gevoel voort van behaef c aan gerl.irr.'ge vér jlerking en bevestiging in liet geloof, en (ziet, hoe eenvoudig is hier
de overgang van den tekst tot, liet onderwerp !) die be
hoefte is het wezenlijk kenmerk en natnrtrlijk vcreischóe
van het waarachtig Gbristelijk geloof; want i.) de afftand ' tusfchcn den - Oneindigen , die ontelbare werelden
fchiep-, en den Verveling op deze flip, des heelals is zoo
oneindig groot , dat zij , die geen belang in de heilige en
onzienlijke dingen ftellen, de teedere betrekking van God
tot ons , zoo als het. Evangelie dezelve voorfielt, voor
een zoeten droom der dweeperije verklaren. Dit is het
werk des ongeloofs , maar het bewijs tevens van gemelde
behoefte voor den geloovigen. Zoo hij die behoefte nimmer gevoelt , is zijn geloof of oppervlakkig of ongenoegzaam. Immers, 2.) dat lijdelijk berusten in eens aangeleerde ftellingen , en 3.) die waan van veiligheid achter
een' breeden muur van bewijsredenen, geeft geene vastheid
"
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held in de ure, dat van het geloof alle ruste afhangt.
.) Want het geloof is zaak van het hart. Waar het
hart groot belang fielt in de voorwerpen des geloofs ,
daar bidt het : „ heer ! kom mijne ongelooviglleid te
„ hulp ! " Die bede is een gevoel van gemelde behoefte ,
en die behoefte is dus het ware kenmerk van hartelijk
gelooven. Niemand bedroeve het dus , wanneer hij zijn
geloof niet groot genoeg acht. — Ziet daar den heerlijken geest dezer Preek , op welke ook het volgende wel
toepasfelijk is.
\ Tij gevoelen ons. bij v A N D E R P A L a gemeenlijk
aangenaam verrast door een heerlijk licht, dat als onge.
nierkt over den tekst en uit den tekst voor ons opgaat.
Vragen, bedenkingen en zwarigheden, die voor den
geest zouden kunnen komen , zijn opgelost , eer men er
om denkt, en dat licht blijft ons dikwijls omzweven ,
zoo lang zijne woorden vloeijen. Ook in de vierde Leerrede is dit het geval. Mark. III: 31-35 geeft liet oplèhrift : ezus geestel yke m>agfchap. In de woorden van
Jezus ligt fchijnbaar iet hards voor zijne, Moeder en natuurlijke nraagfchap ; ook is het , alsof dezelve hem wei
harte gaan. VAN DER P A L bI gevoelt het,-nigter
(preekt er dadelijk niet van , maar zegt., dat hij i.) den
tekst zal toelichter; , a.) de groote gevoelens , die Jezus
in dat oogenhlik vervulden , opgeven , 3.) benevens de
voorregten en verpligtingen , daaruit vloeiende voor ons.
Nu zien .wij i.) Jezus in zulk eenc omftandigheid , waar wij
zeggen : ja — Hij moest zoo fpreken : „ wie is mijne moeder
„ of mijne broeders , enz. ? " Dan wordt het 2.) klaar , dat
juist die woorden getuigen van de groote liefde des I íeeren
tot zijne Moeder enz. ; want Jezus fielt die liefde als de
liefde tot zijne geestelijke maagfchap en onder de henielfche Broederschap. Zoo zweeft ons 3.) voor oogen
liet groote voorregt van te behooren tot zulk eerre geestelijke maagfchap , waarin Jezus allen liefheeft , en als
zijne moeder, zuster of broeder crkcnt. En wij gevoelen , dat het doen van den wille Gods daarin de band
moet zijn , die alles bindt. -- Hoe natuurlijk , eenvouBb4
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dig en gemakkelijk vloeit alles! Men gevoelt zoo: de
Ware Evangeliedienaar wil niet íchitteren, maar ftichten,
W. XC is het onderwerp der vijfde Leerrede. 's Men.
fchen vergankelijkheid, en de eeuwigheid zoo wel als on'veranderlijkheid Gods in beloven en bedreigen, met alles,
seat de mensch daarvan te tinachten of te vreezen heeft
dit alles was , dunkt ons , aanfchouwelijk in den Christelijken tempel , toen de man , zoo diep in de taal en in
den geest van Mozes doorgedrongen, Mozes voorfielde ,
zoo als hij met Jozua en Kaleb bij de verbolgenheid Gods
in de woestijne alleen was blijven ílaan als de grijze ftain
in het woud, en zoo als hij in gezang en gebed herdacht
het vergaan der geflachten en de vastigheid Gods. Heilaam roerend was vast de indruk. En toch — wanneer
een v A N v n R P A L M zulk een heerlijk , heilig gedenkek uit het Oosten ten onderwerpe kiest, dan verwachten wij van hem veel , omdat wij bij zoodanige onderwerpen zoo veel van hem gewoon zijn. Aan die hooge
verwachting werd bij ons niet geheel voldaan. Kene rede , grootendeels gewijd aan de verklaring van een tame.
lijk uitgebreid Lied, wordt natuurlijk eene mengeling van
on„eliïkfoortige bedenkingen , waardoor het geheel een'
afgebroken gang heeft, en juist datgene verliest , 't welk
in de preken van VAN D n R PALM veeltijds den geest
zoo ftil_lekens al hoeger eik hooger opvoert. Had zijn
Hoogeerw. dit ook hier niet kunnen inbrengen, door
Mozes , als den griizen en eenzamen ítam in het woud,
nog wat meer te doen uitkomen , en minder ftil te ftaan bij
de woorden, waarvan vele dan toch ook geene verklaring
behoefden ? lloe zeer wij ook 's mans fchriften , juist
on de íchriftverklaring , mede zoo hoog fehatten , is het
ons toch meermalen voorgekomen , dat hij in fommige
preken bij het ver[laanbare wel wat lang kan vertoeven.
\Vij hebben hier voorzeker het oog niet op die plaatfen, waar hij het verflaanbare in den hoogen , heiligen
gloed van het Oosten ter zalving voor ons legt; want
dat vinden wij altijd zoo heerlijk in den waardigen man ,
en wij zeggen; o ! Dat hij licht geve, en daarin nimmer
ka—
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karig worde ! God fpare ons zijn leven! De gedachte
aan no it GE R maakt deze bede krachtiger in ons.
Waarom ging u o R c E it zoo vroeg henen? Toen deze vraag nog verstb en levendig was bij allen , ging v A N
a E IL PALM ten tempel , en fprak voor de fchare : „ God
„ antwoordt niet van zijne daden." En zeker werd ieder
stille in den Heere. God antwoordt niet van zijne daden ; dat is i.) Code - betamelijk ; dat is 2.) heilzaam ,
weldadig en zalig voor ons. Dit moest wel ieders gevoel
zijn, nadat de Hoogleeraar had uitgesproken.
Het onderwerp dezer zesde Leerrede (Job XXXIII: 13b.)
is echter geheel algemeen over het verborgene en ondoorgrondelijke van Gods bellellingen in het beduur der
wereld en der menfchen. Eene opzettelijke hulde aan den
entilapenen Vriend bleef voor heerlijker feest bcwaaed.
Men snoet dus hier niet verwachten dien flilien , eenvoudigen , liefelijken toon , welke daar gehoord is. Het is
hier de meer ruifchende toon tegen den bediller van Gods
zaken , althans in het eeril:e gedeelte , 't welk , mogt de
toon maar behagen! voortreffelijk is. — Wanneer een
afgelegen hutbewoner, die niets kent dan zijnen kleinen
kring , echter in hooge wijsheid den goeden Monarch
die alles met teedere zorge overziet in den lande , bedilt,
dan halen wij de fchouders op met een' meêdoogenden
,glimlach , en zeggen : „ het betaamt den Monarch daar„ om flillekens voort te gaan ; de man kan toch dien
„ hoogen gang met zijn bekrompen overzigt niet vol
gen." I Ioe veel naeer betaamt God zijne verborgen--„
heid! — Deze enkele heerliiJte gedachte, door VAN
D L It P A L m ruineer ontwikkeld , konden wij niet ver
meer heerlijks. — In het tweede gedeelte-zwijgen.Ers
is het eerj7e punt meer een krachtig voorftel van het nut
des tegennfpoeds tot gevoel van afhankelijkheid, dan wel
van het nut der ondoorgrondelijkheid Gods tot dat einde. In het tweede komt dat ondoorgrondelijke tot verhef
heiliging des gemoeds treffend uit. In het derde-finge
zien wij den Hoogleeraar het al emeene van Gods belluur
verlaten , en wet blijdíchap , omdat hij nader komt tot
Bb5
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het ondoorgrondelijke in het wegnemen van r o R e E R,
of liever , in liet vert hiilend fterllot der menfchen , heil
bevestiging onzes geloofs in het toekomend le--zarnte
yen. „ Indien de menfchen leefden als de boomen in het
woud , zouden zij misíchien ook meenen , te fterven
„ als de booroen in het wond : maar nu zien wij in ie„ dere jeugdige loot , hier opgroeijende tot eer van God en
„ men{chcn -heil , maar in zijn' wasdom en bloei op een„ maal geknot en nedergevell; wij zien er in Bene fpruit
van hooger planting." Ja , dat is waar, en ons geloof
wordt groot. Maar is de redenering van den Hoogleer..
aar, in betrekking tot zijn onderwerp , wel grondig ? Hij
zegt eigenlijk : „ de vroege dood van een veelbelovend
mensch bcvesrgt ons geloof in liet eeuwige leven ;" dat
is waar ; maar moest hij niet zegen : „ het ondoogro/.del be Gods in dien vroegen dood bevestiigt ons beloof ?"
en is ,lit ook waar? o ! Zoo het Go íe behaagde ; ons te
openbaren , waarom hij Leydiens Hoogeíchool zoo vroeg
beroofde „ van een licht , dat levendig , helder en vrolijk
„ blonk , en nog niet blonk in valle kracht, maar rees en
„ klom met onverniociae ftreving naar de iniddaghoogte ,
„ enz." wij zouden daar ulaan in hooge opgetogenheid
des geloofs.

,7ona , eene belangrijke B beljl the GeJchiedenis , opgehelderd door J. P. S PRENGER VAN E v x, P, edikant te Rotterdam. Te 1li;iflerda,v2 , b ij J. van der
Hey. In gr. Svo. XII en 113 BI. f r -5 -:
-
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nder de moeijclijl:fte Boeken van het Oude Verbond
behoort voorzeker datgene , hetwelk den naam van j o N A
draagt. Hetzelve op te helleren , en deszelfs belang aan
te toonen , was liet oogmerk van dit wel efchreven Pr ikje. Na in de Voorrede datgene aangeroerd te hebben,
wat tot zijn oogmerk in liet algemeen betrekkelijk was ,
geeft de Eerw. Schrijver eene zeer gepaste Inleiding op
zijn werkje. Hierin wordt zeer kort en beknopt de Gefcliic-
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fchiedenis van T 0 N A voorgedragen , ten einde de zwangheden, in dezelve vervat , te doen opm erken, en de
verfchillende gevoelens, over derzelver oplosfing, te overwegen. Dit gefchicdt op de be:cheidlenfte wijze , zoo wel
als de opgave der redenen , om welke tie 1-leer s P it r NG E R V A N E V K van gedach e is ., dat , hetgene in dit
Boek voorkomt , waarlijk zoo gebeurd , maar in eenen
ouden , zinnelijken ftijl verhaald is , en dat j 0 N A zelf wel
zijne Gefchiedenis gefchreven, maar dat iemand van latere dagen er de hand in gehad heeft, om haar te ver'.
korten , en tot zijn bijzonder oogmerk: te gebruiken.
De fiukswijze overweging van het verhaal volgt op deze Inleiding ; en wordt onder deze vier Afdeelingen -fiebrast : Goddelijlte grootheid , blijkbaar in het tr a(f en van
menfè /welke wee"rfpannigheid. Menfchcl ke dankbaarheid
voor Goddelijke redding. Goddciijke. verfchooning, op
menfclielíjke verootmoediging. Menf helijke ontevredcti.
held, over Gods barnzliartigheid, door Zijne w j shcid be-

fchaamd.
Zeer geleidelijk is de ontwikkeling dezer vier bijzon derheden , naar de orde van het geichicdverhaal , en niet
korte en zeer gel hikte zedekundige-aanmerkingen doorvlochten. In de verklaring : toont de Schrijver eezie groote belezenheid , eenen gezonden finaak , een welwikkend
oordeel ; en , hoezeer men ook , in eenige bijzonderheden, van hem verfchillen moge , zal , echter , ieder- on
partijdig regter- gaarne , niet ons , erkennen , dat hij in
zijn gevoelen, zijn fhuk uitmuntend wel behandeld heeft.
Over dit gevoelen kunnen wij niet breed uitweiden. Zie
hier, echter, met een enkel woord, Benige voorname
trekken van hetzelve. G o D betoonde zich , omtrent de
Nineviten ,. niet alleen als den Rester der wereld , maar
ook als den liefderijkften Vader; en J 0 N A als een menfchenvreezend, wederlj^annig Profeet. J o N A werd,
op zijne fchuldbekentenis , en op zijn verzoek , uit een
pijnlijk gevoel van Gods wraak gefproten , in. zee geworpen , opdat de ftorm , als een blijk van 's Hemels ongenoegen, naar de denkbeelden van dien tijd , beschouwd ,
„
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bedaren zou. Opgeílokt van een zeemonller,, was hij,
gedurende drie etmalen , of dood , of althans bewuste
Zijn lied , na zijne redding gezongen , bevat niet-los.
veel oorlpronkelijks , maar meestal uitdrukkingen , uit
D A V I D'S liederen niet fmaak gekozen, en zamengeileld.
De naam van j E Ii o V A, bij de Nine aten geducht, bewerkte , Op j o N A'S wraakaankondiging , eene algemee.
ne verootmoediging, welker aard geheel in den Oosterhen trant is. J o N A'S ontevredenheid , over het sparen
van Nine>>c , moet uit de ruwe begrippen van dien tijd,
uit de vrees van verdacht te worden als een' bedriegelijken Profeet, en uit eene onbeperkte liefde voor zijn eigen volk, opgehelderd worden. Eindelijk, de wonderboom was de Kauwoerde , die ongemeen fpoedig opgroeit,
en, in den wortel van een infekt doorknaagd, fpoedig
op den middag door een'- verzengenden oostewind geheel
verfehroeid wordt.
Wij twijfelen niet, of dit fluitje zal door zeer velen
met groot genoegen , nut en ftichting gelezen worden,
en wenfchen, dat de Schrijver hierdoor aangemoedigd
wordc, om nog meer ílukken des Bijbels op dergelijke
wijze te behandelen.
Specimen Academicum inaugurale, quo Euangelistarum
et Pauli de inflituto ab Jefu Christo epulo tacro comparatar inter fe narrationes illustrantur : quod—pr©
gradu doctoratus—publico examini fubmittit H. 3. T 0 L.
Lugd. Bat. apud H. W. Hazenberg, tin. Svo. XIV
et i86 pag. ƒ1-16-;
,

IJ e Heerop de fludicn
is een dier weinigen , die eenen langen
willen toeleggen. Zeven jaT0L

tijd zich
ren heeft hij daartoe befleed , en het grootfile gedeelte
daarvan aan de Illustre School te Amf'erdam. Hier heeft
hij veel nut getrokken uit eenen bijzonderen omgang met
den liefelijken beoefenaar en ijverigen bevorderaar der
Grickfche en Latijnfche Litteratuur, j E h o N I DT O D E
VRIES:
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v Tt t F, s: en , tot het gevoel van het ware en het fchoo
ne zoo guntlig opgeleid, heeft hij, vóór het verlaten
der Leid1rhe Hoogefchool , alwaar hij zijne f'udiën , vooral in de Godgeleerdheid, voltooid heeft, dit loffelijk bewijs gegeven van zijnen boerden finaak , vlijt en oordeel,
en door, deszelfs bewerking en openbare verdediging de
welverdiende Doctorale waardigheid verkregen. Fier onderwerp van deze Akademiiche .en inaugurele Verhandeling is gewigtig en belangrijk : de vergelijking en opheldering van de verhalen der Evangelisten en van Paulus,
betreffende Jezus inftelling van het IIeilig Avondmaal.
Deze verhalen worden dan , vooreerst, met elkander
vergeleken , derzelver overeenkomst en onderfcheid zeer
zorgvuldig aangetoond, en het kritisch gebruik dezer ver
aan den dag belegd, zoo wel met opzigt tot de-gelijkn
ware lezing in de verícheidene verhalen, als met opzigt
tot de bronnen , waaruit dezelve gevloeid zijn. Hierom
wordt zeer waarfchijnlijk gemaakt , dat Mattheus en-tren
Markus met hun beide , Lukas en Paulus met hun beide
eene bijzondere bron gemeen gehad hebben; welke cenigzins verfchillende. bronnen hoofdzakelijk overeenkomen en
elkander, als 't ware , aanvullen , zoodat wij Jezus infielling in derzelver waren zin en oogmerk daardoor .des
te beter hebben leeren kennen.
Hierop volgt nu het tweede gedeelte der Verhandeling,
de opheldering dezer verhalen. Wij zullen deszelfs voorloopige punten kortelijk opgeven. Joannes heeft niets van
het H. Avondmaal, dewijl hij waaríchijnlijk de drie eerfle
Evangelisten voor zich gehad heeft , waarin hij hetzelve
reeds befchreven vond. Zoo heeft hij nicer, dat bij de
andere Evangelisten ílaat , overgcfagen , en veel aangevuld. Het Avondmaal is na het afloopen van het Paaschmaal ingefteld. De verrader Judas is wel bij het Paaschmaal , maar niet bij liet Avondmaal tegenwoordig ge weest. — Na dit alles genoegzaam aangetoond te heb ben , geeft de Schrijver Gene verklaring der woorden van
Jezus, raar de natuurlijkll e orde , waarin wij ons dezelve , volgens Lukas , moeten voordellen ; welke verklaring
-

-
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ring grondig , oordeelkundig, belchciden en eenvoudig,
zonder eenige praal van geleerdheid, wordt voorgedragen.
Jéne bijzonderheid willen wij uit dezelve opteekenen,
over de woorden : dit is mijn ligchaam. In de Hebrceuwfche taal, die Jezus bezigde, fond, volgens eerie eigen
woordje is waarfchijnlijk niet ;-ardighezlv,t
en dit (laat niet alleen op het brood, maar ook op deszelfs breking en ronddecling : en , al houdt men liet woordje is als door Jezus zelven uitgetproken , en al brengt
men het voorgaande dit alleen tot liet brood, dan nog
moet men het niet eigenlik, maar zinnebeeldig opvatten ,
en het Avondmaal niet anders befchouwen , dan als eene
plegtige viering van Jezus dood.
Deze geheele Verhandeling heeft ons , zoo wel om het
aangelegen onderwerp,, als niet opzigt tot de keurige
behandeling , uitnemend bevallen.

Godsdienflig Handboek voor nadenkende en welgezinde
katholijke Christenen , door ni. R E I T E R, R. K.
Pastoor te Iinriang. Naar de iade oorfponkeli ke Uitgave, uit het Iloogdi itsch. Te Breda, bij W. van
Bergen en Comp. Met Goedker:rii,g. In gr. avo. Behalve voorrede en Inhoud, 443 Bl. f 2 - io - :
-

et volle blijdlchap en dankerkentenis aan Gods weldadig Albefluur,, mogen wij den algemeenen ijver roemen, die de Christenheid, zoo, vel Roomfchen als Onroomfchen , tegenwoordig bezielt , om den openbaren
Eerdienst dermate te zuiveren, dat hij aan zijne vcnccvene bedoeling meer en meer beantwoorde , om ware tfichting , gemoedsrust, godsvrucht en deugd te bevorderen.
Het alhier aangekondigde Gebedenboek draagt daarvan de
treffelijkfle kenmerken. Hoezeer bij voortduring de oude
gewoonte onder de Roomschkatholijken blijft hecrfehcn,
om den Eerdienst volgens de oude Latijnfche Litanie te
houden, mangelt het echter aan Beene gelegenheden, om
den geest en dc ware kracht derzelve te verftaan en toe
te
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te pasfen. De overdenkingen, welke daarbij behooren,
worden door den Schrijver, in den echten geest der Christelijke Leer, godsdienfti ;lijk ontwikkeld. Zijn werk wordt
in zes Afdeelingen gefplitst, als : i) in dagelijkiche Godsdienstoefeningen; 2) in Zondagsoefeningen; 3) in Biechten Communieoefeningen; 4) in Oefeningen en Gebeden
op de Feestdagen des Meeren; 5) in de Verecring der
Heiligen; 6) in Oefeningen en Gebeden van ouderfcheidenen aard, tot afzonderlijke dichting. De Vertaler.,
op de behoeften' zijner Landgenooten lettende , heeft bij
het werk zelf ecnise Vesper- en Boetpsalmen , gelijk nog
eenige Litaniën gevoegd, waartoe hij zich van den arbeid
van eenige waardige Kerkleeraren, zoo als den I-Iollandfchen Pastoor S C H 0 u T E N en den Duitfchen s c H N E iD nit, bediend heeft.
Onder het menigvuldige goede , dat zich alhier voordoet, hebben Wij met uittiekend genoegen de vereering van
Maria en andere Heiligen, de uitbreiding van liet Onze
Vader enz., de gebeden bij en na een Onweder, en die
bij den dood van Ouders, Weldoeners en Vrienden, ge
Wij achten ons verpligt, om het gebruik van dit-lezn.
werk, als bij uitnemendheid aan deszelfs doel beantwoordende ,, aan alle Katholijken , ja zelfs aan alle Protestanten , die zich , bij onderfelieidene feestgelegenheden , in
gelogf, hope en liefde wenfchen te verfterken , niet den
meesten nadruk aan te prijzen.
I`^rfroxpc .

Magazijn, enz . Door C. A. L. SANDER
en G. H. W A C II T R it, P Z. 1/den Deels Ode Stuk.
Te Rotterdam , bij J. Hendrikfen. In gr. 8vo. 3o
Bl. f :-is-:

-Bij de aankondiging van dit laatile tluk , moeten wij,
in gevolge onze belofte , bij de befchouwing der drie
eerie Rukken gedaan, (Letteroef. 1820. bl. 466 volg.)
no- melding maken van eenige , in het derde ftuk voorkomende , verhandelingen en waarnemingen; namelijk:
yrr-
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verhaal der ziekte van eene vrouw met eene verouderdd
en zeer flerk vastgegroeide d('ebrc !k, door j. w. e A LL E N F E L S; nai1)oringen , betreffende de Egyptifche oog
door R. C H A Dl S E It u, en waarneming van-ontflekig,
eerre beklemde, tot verettering overgedane en door de na.
tuur genezene breuk, door N. G R 00 TE N DO R S T. De
gemelde nafporingen, welke in, het vierde ftuk vervolgd
en nog niet ten einde gebragt worden , bewaren wij voor
eene volbende gelegenheid. De beide , hier medegedeelde,
welgetchrevene en lezenswaardige waarnemingen zijn bewijzen van hetgene de natuur , onder eene veriandige
leiding der kunst , vermag, en de eerie toont ons tevens, hoe noodzakelijk het, van de Bene zijde , is , den
geneesheer geheel met den toehand des lijders bekend te
maken, en , van den anderen kant , in alle eenigzins ernftige ziekten, althans zoo de ceríie wegen aangedaan
zijn, den onderbuik opzettelijk te onderzoeken. Daar er
ondertusfchcn meer dergelijke gevallen in de gel hiedenis
der kunst bekend zijn , is het hier de plaats niet , er een
nader verfla; van te geven. Het vierde ftuk begint met
het vervolg der proeve eener fyphylidolobifche Theorie (afgebroken in het derde ftuk van het vierde deel) van Dr.
N. V A N L I E R , en bewijst ons , dat de fchrijver geene
ivasfcn vleugelen heeft, welke ii U F E L A ND hem toc
die Jloute hypothefen vormen. Wij kunnen niet-kent,
zeggen, dat wij hier duidelijker ontwikkeld of bondiger
bewezen vonden, wat zoo velen reeds voorlang hebben
beweerd, dat, namelijk, de zitplaats dezer ziekte vooral
het watervaatgefftel is, en dat er de reproductie bijzonder
door lijdt. De proeve draagt blijken van veel belezenbeid, ook daarin, dat zij overvloeit van Griekfche en
Latijnfche , half- Latijnfche en half- Franfche woorden,
en ziet er, daar men zorg gedragen heeft, wat geen
Ne@rduitsch was, eurfyf te laten drukken, op het oog,
al vrij bont uit. De twee overige bijdragen, in dit ftuk
voorkomende, zijn zeer belariurijk. De eeríie behelst
Bene waarneming van de gevelgen eens beets door cerre
foort van ratelfaiig , welke ook kortelijk befcbreven wordt.
Uit
,
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Maar, gelijk men in het gemeenzaam geiprek zich niet
ang lig bindt aan het onderwerp , waarover men eigenlijk
wilde fpreken; gelijk men dan veeleer, waar de rede het
inedebrengt, over deze en gene ftukken uitweidt, —zoo
ook vinden wij hier niet slechts de verpligting voorgefield , om van het verbeterd onderwijs tot welzijn der
niaatfchappij gebruik te maken, maar ook den lof van de
beoefening der Natuur in 't algemeen, derzelver nuttigen
invloed op de niaatfchappclijke bedrijven , de voortrelfel.ijkheid der Natuurkunde en Natuurlijke Historie van ons
Vaderland, enz. ; dit alles echter zóó vereenigd , dat de
Schrijver nooit zijn hoofdoogmerk uit het oog verliest.
Danz hebbc derhalve de grijze Kerkleeraar, dat hij zij
deze wijze lesfcn van een' onzer ver -neLadgot
-dientljk
i e Geleerden mededeelde!

Gezantfchapsreize naar, en Befchrwing van het Koningrijk Kabul en naburige Landen en Volken, door
MOIJNTSTUART ELPIIINSTONE,in I8I8 Engelscli Gezant aan het 1lof van Kabul. liet Engelsch
vrij gevolgd. Illde en laatfle Deel. Met eerie Kaart
van het Koningrijk Kabul en aangrenzende Landen.
Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. In gr.
Svo.331L'1.f3-6-:
-

W ij hebbentijd een

van de twee vorige Deden dezes werks
vóór eenigen
gunflig verflag gegeven, en ver
toen deze Reis voor zeer belangrijk en onderhou--klarden
dend. Dit laattie Deel heeft ons veel minder bevallen.
De Schrijver loopt de natuurlijk zeer menigvuldige, en
fomtijds zeer kleine en weinig belangrijke Hammen der
Afghanen door, befchrijft derzelver grenzen en de lig
ieder land , (in zooverre zulks-gineldhva
bij veelal herderlijke f'ammen mogelijk is) waardoor hij
ons eensdeels meet zulk een' vloed van barbaariche -na wen overldt, en anderdeels tot zulk eetre menigte kleine
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re bijzonderheden van minder belang vervalt, dat wij het
geduld bewonderen van hem die in ftaat is dit boekdeel
geheel — zonder iets over te flaan — uit te lezen ; een
geduld , hetwelk wij niet hebben kunnen navolgen. (Dit
overliaan bepaalt zich echter tot het niet gezet doorlezen
van een klein gedeelte, niet name uit het vierde en vijfde Hoofdfluk des derden Bocks.) Dc verveling, welke
dit opnoemen en naauwkeurig omíchrijven van veelal
nietsbeduidende kleine, woeste ítammen veroorzaakt,
wordt nog veel grooter, doordien men zich volftrekt
r,eene aanfchouwelijke kennis van hun land kan verwerven. De Kaart, namelijk, van het Koningrijk Kabul,
maar welke wij bij de vorige Deden zoo zeer verlangd
hadden, en zonder welke ons veel daarin onverfiaanbaar
was , is eindelijk hierbij gevoegd; — dan , zij is beneden
de kritiek. Ongetwijfeld heeft de Hoogdr,'itfchc of Nerlerr'.itfche Uitgever (want deze laatfile heeft zekerlijk
eene Iloogduitf Jae vertaling gevolgd) tegen de kosten der
groote Engclfche Kaart, die wij gerust mogen onderftellen , dat zich bij het oorfpronkelijke werk bevindt, opgezien , en dezelve dus laten verkleinen. Maar zij is dan
ook verkleind! Niet het tiende — wij zouden bijna zeggen , niet het honderdlle — gedeelte der namen , die de
Schrijver vermeldt y zijn daarop te vinden. Zelfs — oni
fechts iets te noemen -- de beroemde flad Balk of Bakira, voIgens de Aziaten de oudite der wereld, waaraan.
de Schrijver een geheel Hoofdituk heeft toegewijd , Plaat
niet op de Kaart. Wij vinden er noch de grenzen van de
oostelijke en westelijke flamnien der flfghans , ( eene Hoofdverdceling bij n L P III N s 'r o N r:) noch die der Terdt,raten, Drsranen , Ghildfclien enz. , fchoon in het boek
naauwkeurig omfchreven , en zonder Kaart onverf'aanbaar. Dat dus de onderverdeelingen der flamnien, de
f ufof/eis , Othmas2khails , Itfchikfeis, harotiérs enz. , op
de Kaart nog minder vermeld worden , fpreekt van zelve.
Het land der Hafarcu, door den Schrijver in liet Paraaraifich gebergte tusfchen Kabul eii Ilerat geplaatst,
(111. e4a) li;rt op de Kaart niet dáhir , maar wel a a Cc a
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graden meer noordwaarts. I -Iet gcheele land Daman zoekt
men te vergeefs. Aanzienlijke bergketenen , dalen en rivieren , in het boek vermeld , vindt men evenmin op dezelve. Rortom , onze teleurf elling was zeer groot; doch
wij wijten die niet aan den Schrijver.
Geenszins , echter , is ook dit Deel van vele belangrijke bladzijden , ook voor de kennis en getchiedeiiis der
Inensch'heid, ontbloot. Merkwaardig is het aanmerkelijk
onderfcheid tusfchen de karakters der oostelijke en westelijke flammen der Afghans. Onder de eerhen f}eken de
Ber•drrrancn , en onder dezen de j»ufoffeis , in magt uit.
Zij zijn uitermate op hunne onafhankelijkheid en vrijheid
gefleld ; doch deze vrijheid ontaardt er in volmaakte regeringloosheid , zoodat niet alleen de kleinere afdeelingen.
van den ftam (Clans), maar ook de leden dier afdeelinen elkander gedurig bevechten, en ieder man van aan
vooral bij de onverzoenlijke bloedwraak, gedurig-zien,
voor zijn leven moet vreezen. De Opperhoofden hebben
genoegzaam geen gezag, en nog veel minder de Koning,
dien zij bijna flechts in naam erkennen. De Mullahs of
Priesters worden in de f'cammen, der vlakten (die juist liet
ondeugendfle zijn) liet hoogfle geacht; in de gebergten
is de onkunde zoo groot , en het ontzag voor de Mull^rhs
zoo klein , dat eens een 7nfoffei een' Priester, dien hij
bezig vond aan het affchrijven van den Koran, liet hoofd
afsloeg , zeggende : „ Gij vertelt ons , dat deze boeken
„ van God komen , en gij maakt ze zelf!" (Deze moordenaar werd flechts berispt, niet gefiraft.) sloe ook gefield op eigene vrijheid , heeft deze {lam een ander Volk ,
't welk zij Fakirs noemen , in fiavernij gebragt , en , als
de oude fileloten, tot bebouwing hunner akkers gedóemd.
(Deze firfofjeis fchijnen veel van den Aslel in devoormalige Republiek Polen te hebben.) Bij een gedeelte hun
wordt alle tien jaren over de keuze van het bouwland-ner
geloot. Andere flammen der oostcli ke Afghanen zijn
volmaakte Roovérs, die wel eens niemand, die door hun
land trekt , en zich niet weet te doen eerbiedigen , in
het leven fparen. Bij fomniigen is de flaniregering tot

een
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een militair despotisinus overgegaan , waarbij zeer vele
wreedheden gepleegd zijn; maar, na eene en andere
troonsomwenteling,. is een vast bef'cuur ingref'reld, zeer
bemind bij de lijfeigenen of onderdanen , maar met veel
ongedulds verdragen door de adellijke Ileeren of den heer
—S2. Is het niet, of men de-fchendtam.(Bl7
Gefchiedenis van Europa in de ,Middeleeuwen leest?) —
Veel zachtaardiger , vreedzamer en befchaafdcr zijn de
westelijke Afghans., en onder dezen vooral de Duranen ,
thans de heerfchende llam , uit welken altijd de Koning
verkozen wordt. (T-let is zonderling , dat de Duranen
meest rondtrekkende herdersflammen zijn; terwijl de oostelijke dammen den landbouw beoefenen, dien men toch
een' verzachtenden invloed op de zeden pleegt toe te kenlien.) Aartsvaderlijke eenvoudigheid , en eene wijze u ris
door het Koninklijk gezag getemperd, zijn-tokraie,
keníchetfende trekken der Duranen. De Ghildfchriz .hadden voorheen her oppergezag over de 4fghans, en ver
-ovcrdeni
1721 geheel Perzij , tot dat zij door N Al) 1 Its c x A Ii werden te ondergebragt : thans zijn dezelve
aan de Durans onderworpen, maar herinneren zich nog
;aarde hunne oude grootheid, en leven ook onder elkander in gene bijna volmaakte Volksregering ; doch zijn op
verre na zoo twistziek njet , en veel achtinf;waareliger dan
de J ufoffeis. In hun land liggen de lieden Ghasni (voor maals gene groote hofplaats , thans eene middelmatige flad)
en Kabul, de hoofditad, aan welke flechts 8000 itiwoners worden toegekend. (Zou dit niet eene drukfout zijn ,
vooral in vergelijking met de andere hoofditeden Candahar, in het Duranfclie land, welke, volgens fommige
berigtcn , meer dan ioo,000 inwoners telt, en Pef halver , welke omtrent even zoo volkrijk zijn moet ?) —
De Nasfers zijn een geheel en al zwervende (lam , de
éénigen, die geen land hebben. — Na dus het eigenlijke
land der Afghans te hebben afgehandeld, gaat de Sehrijver over, om de omliggende , aan den Koning van Kabul meer of min onderworpene , landen te vermelden;
namelijk, in liet Noorden , het reeds genoemde Bulk, of
Cc 3Luk-
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Laktra; Turkestan, of het land der Usbeken, (hunne
meer noordwaarts gelégenc flad Lokara is onafhankelijk ,
zoo bevolkt als Pcfchawer,, en heeft Collegiëis voor Go
tot Goo fludenten in de Theologie en Regtsgeieerdheid;)
voorts , in het Noordvesten, cie ruwe bergbewoners Lilalien en Ra/aren, benevens 'de flad Herat, in Khoras/ n,
tene der beroemdíle van het Oosten; — in het Westen,
het weleer bloeijende, thans in eene woestijn veranderde
Sistan; beludfchistan (onlangs afzonderlijk door de HeeTenP0TTIN0EnencHR1STitbefchreven);- inliet
-

Zuiden, Neder - Sind , het ,Delia van den Incdrus , zeer naar
.Egjpte zweemende, doch minder bebouwd, waarom de
vruchtbaarfle landen Ilechts onkruid voortbrengen, en
,Schi - Karpur of Opper - Sind , meestal door Hindoes be
tvoond ; — ten Oosten , eindelijk , Multan , door de affchu*.velijkfle Regering tot op het merg uitgezogen; Leia,
en het heerlijke dal van Cacliemire, volgens velen het
aardfche Paradijs , thans het éénige land , vanwaar onze
Dames hare fhalvls bekomen. Het vijfde of laatfle Boek
behandelt de regeringswijze van Kabul, waarvan veel
reeds vroeger aangeftipt was, het krijgswezen, en de
kerkelijke inrigting. De namen zijn en blijven, gelijk iii
de vorige Deelen , op de Iioogduitfche wijze gefpeld.

Dc Neger/laat van Jiari, of Sint Domingo ge/chetst in
zyne gefchiedenis en in zijnen tegennvoordigen toefland, naar het Engel/die der Quarterly Review, caz
.naar het Franfche gefchrift des Negers, Baron n E
V A S T E v , Minister des gewezen Tonings c ft u 1 S' 0 P x L (ii r N R r I). Benevens een JIanhaiigfel van
pardrijks- en gefchiedkundige Ophelderingen, Met eene
Kaart vein Si. Domingo. Te Amflerdarn , bij de Wed.
G., A. Diederichs en Zoon. iSai. In gr. S vo. XN
rn 1i 7 Bi, 1 1-I0-;
e titel a zoo kort mogelijk zeker geteld, had u , Lc^
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zcrs ! anders nog kunnen berigten , dat er eene Inleiding
voor dit drieledig werk flaat , die uit het IIoogduitíche
Handfchrift van een' letterkundigen liefhebber vertaald is.
Dit van is immers de tweede', niet de laatfle naamval?
Zoo begint de inléiding: „ Het eiland Hayti (St. Do,ininbo) fchijnt door het noodlot beflcmd te zijn , om der
menschheid herhaalde reizen , in dc verwonderenswaardigfle , meest verrasfendfle , en al de befehouwiii ;en onzer fpeculative wijsgeeren befcha ;pende, geílalten en ver
te doen treden." Hier verflaan-fchijngetol
wij den liefhebber niet refit, en zoo ging het ons meer.
Op dezelfde bladz. Raat : „ Ilet eiland was toevallig,
door mislukte nederlatingen met rundvee bevolkt." --^
Oe Vertaler, merkt men , is geen liefhebber , althans niet
zoo als men dezen titel aan ervarene beoefenaars geeft,
van de letterkunde. Het 1preekt van zelve , dat de inleiding tot aanprijzing der volgende bladen ilrekt, en
daartoe vindt men een' aanloop door een tafereel (? tje)
van de gefchiedenis van St. 'Domingo , dat echter niet in
alles overeenfletnt met het A i haiigfel; b. v. dc afíland
van dit eiland aan Frankrijk wordt in 1667 gc{Iel,l , het
getal der blanken, in 1790, op 125,000 opgegeven;
terwijl het in het aanhangfel is , 1697, en 134,000.
Van het eert e, dat men nu verder in dit boek vindt ,
zegt de Handfchriftmaker,, of de Vertaler? dat bet het
hoofdgedeelte van het werk is , bevattende een kort edrongen, maar hoogstbelangrijk tafereel der ge{:hiedenis
van Hayti, federt het begin der revolutie aldaar , overgenomen uit het voortreffelijk klasfiek tijdfchrift : The Ounrterly Review, tot lof van welks fchrijvers hier niet wei
gezegd wordt. Ilet zij ons echter vrij , na dit tafe--nig
reel gelezen te hebben , te belijden , dat die ineengedrongene kortheid, gepaard met zoo vele verwarrende vlu; tigheid , de belangrijkheid (ier lezing heel wat vermindort, en die lezing althans weinig in Raat is om van de
gefchiedenis van Hayti een juist denkbeeld te -reven; en
het rijpelijk wikkend oordeel en de altijd echte w'ijsgeerigc inzitten, in de fchrilvers zoo zeer geroemd, hebben
wij
Cc 4
,
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wij niet gevonden. liet is een verhaal, uitgezonderd der
fchrijveren uitweiding over de affchafing des ílavenhandels , van de tooneelen , die den tegenwoordigen ítaat des
Lilands voorbereid hebben. Maar., hoe nu die fchrijvers
zelve kunnen zeggen, ten hoofdoogtnerke te hebben het
karakter der Negers op te helderen , en niet olnilandig
over de gefchiedenis van St. Domingo . te. handelen , :zier
wi al zoo weinig in, als de overeenkomst van hun
verhaal niet de lofl'praak in het Handfchrift, in hetwelk
C1í R I S T 0 P H E toch ook als een bloeddorIIig dwingeland aangemerkt wordt , wiens goedaardige en menschlieven. je inborst de zoo rijpelijk, wikkende en wijsgeerig
oordeelende Engelfche fchrijvers zoo zeer roemen.
Volgens de Inleiding is het twéede ítuk in dit boekja
een uittrek fel uit het gefciirift des Barons D E V A s T E Y,
fiaatsdienaar en hoveling van c HR I ST o. P II E , op diens
bevel opgef^ell, en -nooit in omloop bij den bgekhandel
geraakt , daar er maar weinige exemplaren van in Europa
zijn gekomen. Men vindt hier daardoor ook, hetgeen
ons reeds de I:nbelfche f chrijvers hadden gegeven, voor
een gedeelte terug. Als in de houding eener redevoering
fcl;etst ons D E V A S T E Y , hoe het was en is te St.
Dornir'go , en — het i§ wel jammer, dat hier en daar is
overgetlagen , wat tot. het bevatten van den zamenhang
had moeten gelezen zijn.
Het Aanhangsel is het minfte niet in dit boekje. Het
is een kort berigt van den naam, ligging , natuurkundige
ge[teldheid, en , zon veel mogelijk was , tegenwoordigcil.
toeftand van St. Domingo en deszelfs onderfcheidene
woonplaatfen , waarbij . men de .Lanellcaart zeer te pas
ten gebruike heeft, maar ook t ergelijken moge de Aard
leskunde van T U C K r, x, IVde D. bI. 337 env.
-s
IIad men ons één geheel geleverd, uit dat werk en het
hier gexccrpeerde zamengetleld, hoe veel beter, dan met
dit niengelnioes , zouden we er mede zijn gediend geweest
Zoodanige zarenilanfingen moeten en den boekhandel en
der naau vkeurige wetenlcllap zeer nadccli , zijn.
,
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Reizen van Hare Majesteit, de Koningin van Engeland, en
van den Baron r E R G A M r, haren Ka;nerheer, door Duitse'land, Italië, Griekenland, Sicilië, Tunis, Jaia , Je' uzalem, Iionflantinope.l enz. , gedurende de jaren 1814, 1815,
I8r6, 1817, 1818, 1819 era í82o, waarin zeer vele belaogi ijke en wetenswaardige gebeurtenis/en voorkorren. Door
-

TAR Ml N I AL ME it T h , een' Griek van geboorte , en in

dienst van H. 1W. geweest zijnde, vara den oogenblik van
haar vertrek , tot aan dien van hare terugkomst, en die
als een niet gehoord zijnde Getuige , bij haar Proces is te
geweest. iilet twee Portretten. 's Gravenpage,-genwordi
bij M. de Lyon. 1821. In gr. 83'o. PI en 228 Bi. f2-:-:
%$7are deze Reisbefchrijving zelve den Titel evenredig in
langwilligheid , hoe zouden wij dan de lezing van dit boek
behooren te ontraden ; Doch dit is zoo weinig het geval , dat
wij wel eens naauwkeurigheid misten , door te groote kortLeid. De Recenfent Leeft dit boek gelezen , zonder zich
door den ftijl van den Griek, die door den Vertaler niet ver
te laten hinderen , en zie hier liet oordeel van zij -betrdis,
finaal:: De zeer vele belangrijke gebeurtenisfen, die, op-ne
den titel, als zoo wetenswaardig aangekondigd worden, zijn
heng te onbeduidend voorgekomen, om er in dit Tijdfchrift
een uittrekfel van over te nemen; evenwel, een Directeur
van een Leesgezelfchap zesde het boel, rond , zelfs eeoc Directrice ; liet zal de Dames niet zoo ergeren , veel minder de
Floeren. als de Couranten - berigten over liet beruchte mothge Proces ,'die menig man en vader in der tijd voor zijne vrouw en
hinders moest verfteken ; en ieder , die noch aan deze, noch aan
de Gccienkfchriften vali den Baron genoeg heeft voor zijne
nieuwsgierigheid , late zich door den Griek tochten , of vermaken , zoo als liet anderen niet mogelijk is. De Koningin is een
juweel in haar gedacht , de Baron een man zonder gebrek —
dit is hier hoofdzaak; maar dat menig maan en vrouw aanmer
kingen blijft maken, ook na de lezing dezer bladen, ter bevestiging van de belangrijkheid des levensreels : „ wacht u
„ voor den fchijn des kwaads !" — dit zal wel de nuttigtte
uitwerking der nieuwsgierigheid zijn naar dit verhaal , die wij
meer wenfchen , dan gelooven , liet doel der uitgave te zijn.
Schets
C c 5
-

je6

SCF1FTS VAN HET

VERBOND DER CARBCNARM.

Sc' ets van het Verbond der Carbonari , in derzelver geheime
inrigting, vroegere en onlangfche Ilrekking. Uit Aktenflukken , door V 0 N H *. Uit het Hoogduitscli. Te Rotterdam ,
bij H. van der Sprongh. 1321. In gr; Svo. IV en 21 81.
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n eenige uren is dit (lukje , waarvan het oorfpronkelijke aan
een doorreizend Engelsch Heer behoorde, die het fpoedig teTug moest hebben , gelezen en vertaald uit het Hoogduitsch.
Al had het die Engelschman niet teruggekregen , hij had er
niet bij verloren; en als hij het zoo lang niet had willen
inisfen , dat het korde vertaald worden , wij hadden er niets
bij beleden. En evenwel ter uitdeeling aan diplomatieke perfonen, niet voor den boekhandel , was dit werkje oorfpronkelijk beltemd ! ! Nu, het zij zoo ! alle diplomatieken krijgen
het nu toch , naar den wensen dec vertalers en uitgevers ; en
wie weet, hoe vele diplomatieken het make ? — „ Mundug
„ vult," is het bovenfchrift; waarom niet ,, decipi" er
achter ?

Oratio de prosperis atque
adverIis, qua. Academia: Lu; duro- Batavx anno elapfo conti g cru nt.

}J1rI NAR DI SIMONIS DU PUI,

Sedert lang had deze I-Ioogleeraar zijn Rectoraat gemeend
te zullen eindigen met eene redevoering , de natura humana ,

fwm corpus ad pulchritudinem et concinnitatem formante;deque tuipitudine et defornzitate ab eadem natura alienis;
maar , en hierover mag men zich verblijden , en de omvang
van dit onderwerp , en de noodzakelijkheid der vermelding
van de lotgevallen der Hoogefchool in het verloopene akadeniiejaar, en de uitdeeling der eereprijzen, deden den Hoog
zijn voorgenomen onderwerp , met de noo=-Icerabfluitn,
uitvoerigheid
behandeld, voor de Jaarboeken der AkadedSge
mie te betlemmen, aan welke het tot geen gering fieraad zal
verftrekken
De lezing der zoo voorfpoedige en verblijdende , als rampfpocdige en bedroevende lotgevallen aan Leydens Iloogef ïhoul , gedurende het Rectoraat van den voortreffelijken D U
PuI,

M. 3. DV f U I, ORATIO.
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p u i , heeft ons vele aandoening verwekt; en elk, elk vooral, die , bij de erkentenis van des Vaderlands verpligting aan
deze Hoogefchool, zijne eigene gevoelt,, zal de vermelding
dier beiderlei lotgevallen , gefloten met de aanfpraken aan de
met eere bekroonde jeugdige ílrijders in het letterperk , met
deelneming lezen, en met dankbaarheid aan den Redenaar,
wiens bevallige voordragt en zuivere Latiniteit de waarde dezer redevoering niet weinig verhoogen,
In dat ééi;e jaar , waartoe dezelve betrekking heeft , verloor de . Hoogefchool vijf uittiekende kweekelingen , en de
^Ioogleeraren It LET NH OF F VAN ENS P If ic, den grooten
8 R U G M A NS, van wien hier een belangrijk verflag gefchiedt,
benevens den beroemden WY T TE N B AC H . Maar wie, die
de klagten des Redenaars , bl. 20, medeklaagt , welke de
juiehtoonen van den vorigen Rector Magnificus , v A N DE it
PAL M, die nielnands dood te betreuren had , maar nu dien
zijns eigen zoons hoorde beweenen; wie, die weet, welke
nieuwe klaaghof die klagten is opgevolgd , en aan s o R GE R,
en S VR IN GA R'S rouwe denkt, (op dit oogenblik vernemen wij den dood weder eens Leydfchen kweekelings , zoon
van wijlen RE GEN B O G E N) wie,.zoude zich dan over tratien fchamen, die hij niet wederhouden kan, wanneer D U
F u I zoo weeklaagt ?
Dank zij den Hoogleeraar! God fierke hem de kracht , om
nog lange nuttig te zijn , vervulle den wensch , waarmede
deze redevoering eindigt, verhoede nieuwe rampen, vergoede
het geledene, en het Christelijk geloof aan de oniterfelijkheid , krachtiger , dan van menig' predikítoel , gepredikt door
den dood van zoo menig een', noodzakelijk befchouwden , ller.
veling, bevordere troost en moed en ijver, om , door getrouwheid aan deze, eerie hoogere eere te verwerven in eene
andere maatfehappij , waar alle edelen zoo gelukkig als nuttig wezen zullen!
1

Treurfpel , door HE ND RI K JIARMEN IC LIJN,
Te ilmfferdam, bij J. van der Hey. 1821. In gr, 8vo, X
en 131 BI. f 2-8-:

MONTIGNI ,

DIEDERIJK en WILLEM VAN HOLLAND,

Treurfpel , door JA N
Te Imflerdam , bij J. van der Hey. 1821.
In gr. 8, XKen Ito Bl. f 2-8-:
VAN W A L R É .

.>Nog geheel vervuld van de meer dan eens herhaalde lezing
eu
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en overweging dezer beide belangrijke flukken, wagen wij
het eindelijk , eene beoordeeling van derzelver verdienflen
en gebreken te ontwerpen. De openbare uitfpraak , daarom
tweede Klasfe van het Koninklijk Nederland--trendo
fche Inflituut in de maand November des vorigen jaars gedaan , heeft aan deze zaak een meer dan gewoon gewigt bij
terwijl de hemelsbreed uiteenloopende oordeelvellin--gezt;
gen der Kunstregters , wie het toch wel aan geene bevoegd
onpartijdigheid ontbrak, voldingend bewijzen, hoc-heidn
gewaagd en moeijelijk het dikwerf zij , zich over dergelijke
onderwerpen van (maak op eene be(lisfende wijze te verkla.

ren. Het ontbreekt ons te dezen opzigte aan cenen vasten
en onveranderlijken maatftaf onzer denkbeelden: en, wanneer
men eenige weinige algemeen erkende regelen uitzondert,
blijft de geheele beflisfing'tusfchen het fchoone en het wanitaltige , het volmaakte en het gebrekkige aan het nicer of min
verfijnd kunstgevoel van eiken Lezer in het bijzonder overgelaten. En of dit al dan niet het ware doel trefre , wie
toch zal dit durven bepalen? I Iet onafhankelijk en zamen
oordeel van velen is derhalve de dénige onwrikbare-fiemnd
regel ter goed- of afkeuring der werken van den menfcheiijken geest , die tot het gebied van den fniaak b_hco:•e^ . De
tweede Klasfe des Inflitnuts heeft dim ook de be,verking en
iakleeding der hukken geheel vrijgeleteu aai: dc Dichters,
die nzar den eerept• js, voor het beste Treurfpel ep eï:a„g,et?,
trachten zouden. Zij heeft hun geene andere Gvetten voor
dan de algemeen aangenomene bepai;agen van-g^fchrevn,
eenheid in tijd , plaats en handeling. Het is lier de plaats
niet, om over dc gegrondheid dier bepalingen uit te weiden;
doch liet zal echter niet onvoegzaa.n zijn, in hor voorbgaan
aan te merken, dat juist in deze wetted een nieuw bewijs
gelegen is van de onzekerheid onzer denkbeelden omtrent
liet Treurfpel. Men heeft zich , naar ons oordeel , te veel
toegegeven in de vooronderíteli.ing , dat die voorichriften , in
voor zoo veel tijd en plaats aangaat , grootendeels va^i-mers
den aard des Grie'afchen tooneels afhankelijk waren, omdat
de onafgebrokene tegenwoordigheid van Let koor geene ver
plaats hoegenaamd en geen liet minfile denk -anderigv
tijdsverloop toeliet. Deze dwaling heeft het beginfel-beldig
der voljire,lite eenheid doen miskennen en verzuimen. Men
beeldde zich in, dat, na het vervallen van het koor, en
het verdeelen van het fink in bedrijven , de verplaatfing des
-

-
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tooneels en het verloop van eenen min of meer aanmerkelijken tijd , op zichzelve befchou wd , niet aanftootelijk waren,
zoo dezelve Hechts niet tegen de waarfchijnlijkheid inliepen.
Doch ongelukkig ligt liet voorfchrift, ons hier door de Griekén gegeven, (liet moge dan bij hen uit het koor, of uit
hun voor het ware en. fchoon,, voortgevloeid zijn)
zoodanig in den aard der zaak , dat de 5eringfle afwijking
daarvan eerre ongerijindheid wordt. Iinnlers, dat de toefchouwer, die op dezelfde plaats blijft, van de eerre kamer
naar de andere, of van het ee,ie einde der find naar het andere wordt overgebragt , of gedurende 3 uren dingen ziet gebeuren , waartoe er 24 of 36 noodig zijn, is wel minder tast
dan wanneer men hem plotfelin van Lon--barelgchijk,
den naar Batavia overvoert , of hein dingen vertoont, die
naauwelijks in een jaar konden afloopen; maar onwaarfchijnlijk blijft het altoos , en gewoonte of heerfchend wanbegrip
kunnen alleen zoo iets dragelijk maken. Dc ftukken der
Heerera K L If N en V A N WA L R lit zijn even min, als het
meerderdeel der nieuwere Treurfpelen , van deze dwaling vrij
te pleiten. Wij zijn er echter zeer verre af, hun dezen mis flag als iets groots aan te rekenen; vooreerst , omdat men
thans algemeen dit als een genoegzaam inachtnemen der een
andere, omdat zij de eenheid der han-heidbfcouwt;n
waarop het vooral aankomt , getrouw bewaard heb -deling,
Dit laatfte zal het best kunnen blijken uit den inhoud-ben.
en afloop der beide Treurfpelen, tot wier beoordeeling wij

thans overgaan.
FLORIS Dr MONTMORLNCI, IIeer van Montigni,
naar Wien het Treurfpel van den Heer K L N genoemd is ,
haat in de Gefchiedenis onzes Vaderlands genoegzaam bekend,
als een der Afgezanten , welke , in liet jaar 1566, door den
Nederlandfchen Raad , naar .Spanje werden gezonden , om ,
ware liet mogelijk , den Koning F I L I P S tot meerdere ge.
matigdheid en zachtheid, ten aanzien der Nederlanders, te
bewegen. Men kent den ongelukkigen uitflag zijner pogingen , die eindelijk daarop uitliepen , dat hij , na twee jaren
lang door het Spaanfche Hof misleid en bedrogen te zijn,
eindelijk , zoowel als zijn Broeder , de Graaf v A N Ii o o Ra , het flagtoffer werd van den haat en wrevel des Konings,
en , volgens fotnmigen door vergif, volgens anderen door
het zwaard, in Spanje werd omgebragt; aan welk laatf}e,
als meer tragisch, de Dichter met refit de voorkeur gefehon-

ken

^9O

II. II. RLIJN

ken heeft. Het Treurfpel maalt ons den ongelukkigen val et,
dood van dezen martelaar dor vrijheid , wiens perfoon en gefchiedenis , naar ons inzien, tot dit doel allergelukkigst gekozen zijn. Men weet genoeg van hein , om ons belang in te
boezeroen, en te weinig, om het vindingrijk vernuft van den
Dichter door de banden der llreng - historische waarheid te
kluisteren. If L Ij N heeft van de vriheid , die hem het onderwerp gaf , dan ook een meesterlijk gebruik gemaakt. Hij
laat den Kardinaal D L G R A N V L L L L, perfoonlijken vijand
pan M 0 N T I G N I, door wien hij voorheen was gedwarsboomd
en beleedigd, optreden, als den hoofdbewerker van zijnen

val. G R A NV E L L e, thans eerfte Staatsdienaar en vertrouw.
de van F I L I P S , ontbiedt den Afgezant , die reeds zoo dikwijls verlof en vrijgeleide verzocht had , bij zich. Hij kondigt hem aan , dat de Koning hem eindelijk zijne bede toeítaat, en, om hem een grooter blijk te geven van zijne gunst,
hein , als Veldheer van den tweeden rang , aan A L V A toevoegt. lvi ON TI G NI wijst dit aanbod , waarin hij niets ziet
dan fchande en vernedering , met verontwaardiging van de
hand ; en de Kroonprins Do N C A R L os wieoo hij de oor
zijner komst in Spanje, zijn, verzoekfchrift aan F I L i PS -zak
en zijnen tegenwoordigen zorgvollen toeftand had medegedeeld, biedt zich aan , om den Koning ie overtuigen , dat
men M ON T ION I mishandelt , en dat het hoogst billijk is ,
hem onverhinderd en als Afgezant te laten vertrekken. Terwijl D ON C AR LOS zich met dit oogmerk naar zijnen Vader
begeeft, verfchijnen MARGARETHA D'E SPIN 01, F1 O NT I G N I'S Echtgenoote, met A N N A, hare vertrouwde, qp
het onverwachtst, ten tooneele. In pelgrimsgewaad vermomd, waren zij , met den (loet der bedevaartgangers en
vereerders van sT . JAKOB VAN GALLICIë, in Spanje
doorgedrongen, dat anders op dat oogenblik voor Nederlanders, ja voor Nederlandfche tijding, geheelenal gefloten was.
lvi AR G AR E T II A heeft het geluk , haren Echtgenoot weder
te vinden. Zij verhaalt hem den dood van e GM ON D en
x 0 0 R N E, en den overigen deerniswaardigen toeftand des
Vaderlands. Intusfchen keert D 0 N C A R L O S terug niet de
tijding , dat de Koning aan ai 0 N T I G N! vrijheid geeft om
te vertrekken, en hem eerst nog verlangt te zien. IVI o N,

TIGNI

gehoorzaamt , en MAR G A R r T x A wordt met hare

vriendin , in de vertrekken van den Kroonprins , voor het nijdig oog van GRAIYLL$ vetborgen. Het gefprek rus.
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£°chen den Koning en te 0 N T I G N t heeft de ongelukkig(
gevolgen. De eerfle , door G R A N V L L L L'S loosheid opgehitst, trekt zijn gegeven woord weder in; de laatfie verdedigt zichzelven en de eer der Nederlanders met zoo veel
moeds , dat F 1 LI Y s hem laat gevangen nemen , met oogmerk, om hein door den Raad , wiens beflisfing de veronge-

lijkte

Afgezant

had

ingeroepen,

tot eene

eeuwige

gevange-

nis te doen verwijzen. M o N T I G N 1 wordt door no N CA Ita. os en het volk verlost ; maar hij ontrukt zich aan zijne
bevrijders , geeft zich eigenwillig en met waardigheid over in
de raagt des dwingelands , en ontvangt bevel , om , op zijn
woord van eer ontslagen, de uitfpraak des hoogen Rands in
zijn verblijf af te wachten. --- D 0 N C A R L 0 s, ziende, dat
de zaak van zijnen vriend erne moeijelijke wending neemt,
dringt aan bij te A R GA R ie T II A, dat zij , tot afwending van
meerder kwaad, zich zoo spoedig mogelijk zal verwijderen,
en verfchaft haar eerre laatfie zamenkomst niet haren Echtgenoot. Doch G R A N V n L L z had alles b.fpied, het gehei.n
verblijf van MA R GA RE T x A ontdekt , en zich van de prpieren , door MONT I GNI aan DON CARL os vertrouwd ,

meester gemaakt. Nu, op liet oogenblik dat de Echtgenocten zullen fcheiden , fluift hij op eens met r I L i e s het ver
binnen. De Koning verwijt te ON T i G NI zijn verraad ,-trek
zijne muitzucht, het verleiden van zijnen Zoon. Er volgt,
zoo als elk ligtelijk gevoelt, een verfchrikkelijk tooneel, da;
eindigt met liet bevel van F I L 1 P s , ons den ongelukkdgcn
ter firafplaats te Eiepen. Nu doet men den lantfthn aanval c^,
zijne deugd. Men laat hein genade en vergiflènis beloven,
mits hij fchuld bekenne , en der Heilige Kerke boetvoldoening aanbiede. Doch de held weigert hardnekkig , ten Loste
van zijne eer , zijn leven te redden , en luistert hier evenmin
naar de fineekingen zijner Vrouw, als naar de bedreigingen
Van GRANVELLE. Vergeefs waagt DON CARLOS eerre
laatlte poging, om hein te verlosten. Hij wil zijnen eed
niet fchenden , en lafhartig vlugten. D o N CA R L o s floept
hem voort ; maar. .. . het beflisfend uur ffaat ! T o L ED
verfchijnt , van wachten omfiuwd , om te o N T i G NI naar
het fchavot te voeren. Nog wedermaat de Kroonprins. Eindelijk toont hem de beul de gouden borstplaat , die held
als den uitvoerder van de bevelen der Inquifitie doet kennen,
en daagt D 0 N C A R L 0 s .op voor hare vierfcihaar. De Prins,
van fchrik en verbazing overvallen , neemt in waahoo -, de
vittgt,
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vlugt , en laat M 0 N T 1 G N 1 over aan de woede zijner moorderen.
Zoodanig, Le'zers ! is de hoofdinhoud van dit flak. Over het algemeen ontwikkelt zich alles los en ongedwongen. FIet geheele
beloop is echt tragisch , en de belangflelling rijst ieder oogenblik.
Maar vooral mag men liet onder Bene der fchitterende verdienlien
van dit Trenrfpel rekenen, dat het karakter van den hoofdperfoon zoo heerlijk op den voorgrond flaat , zich onwrikbaar
gelijk blijft , en, tot op liet laatfte oogenblik toe , zich meer
en meer van onze achting en bewondering meester maakt.
G R A N V E L Lis karakter is mede uitmuntend volgehouden.
Of de Dichter , daarentegen, gelijk hij meende , dat van F rL T P S wel getroffen Íiebbe , daaraan twijfelen wij ten hoogIie. Voor zoo ver wij daarover kunnen oordeelen, gedroeg
zich F I L 1 os jegens niemand zoo openhartig, als hier jegens
GRANVELLE. Oploopendheid was hem zeker ook geheel
oneigen; en, ware dit werkelijk zijn gebrek in dien graad
geweest , waarin h LIJN het hier fchildert, dan zou hij zekerlijk geen geduld genoeg gehad heiben om de verwijtingen
van D ON C A R L 0 s (zie IV Bedr. VIII Toon.) zoo lang aan
te hooren. 1 cn zou hier nog kunnen bijvoegen, dat de
Dichter van zijne ondergefchikte karakters (met uitzondering
van T o LE D o (*)) een al te zwak gebruik gemaakt heeft,
en dat men onder liet lezen te veel bemerkt , dat zij alleen
uitgevonden zijn, om aan de hoofdperfonen wezens te verfehaffen, waarnn zij nu eu dan hunne gefprekken rigtenkunnen. — Op den zamenhang en de waarfchijnlijkheid hebben wij
bier en daar almede liet een en ander aan te merken. Zoo
zou men b. v. kunnen vragen , of de fpoedig ontltane vriendfehap en vertrouwelijkheid tusfchen n o N C A R L o$ en ni ON'r 1 G N 1 zich genoegzaam iaat overeenbrengen niet liet wantrouwen en her ceremoniëel van liet Spaanfche hof? — De komst
van ni A R G A it L Tr ii A te 1T'adrid laat zich nog vrij wat minder verklaren. Dat de beide vrouwen , onder her mom van
bedevaartgangers , tot in de hoordílad van allieii' konde.a
doordringen, is natuurlijk en eenvoudig ; maar mcu begr -pt
niet
() Hoogst zonderling is het, dat KLIJN, in zijne Voorrede, DON ANTO.
o \,Oor een' CÍen 1.hee'.Ji ' pcfi ' oo ❑ van zinc e+y nne eii' inding verk.aart. Er i cfhat merkelijk een Stanjaard .an d e , i raam, - ta.t raad
van r• I L I e s D r N 11, Groo,prior vita de Orde van Sr. Jan van Jeruzalem,
en eigen Broeder van &L v a.
N 10 VAN TOLL D
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niet refit , hoe liet pelgrimsgewaad haar op de reize naar Illadlrid beveiligde , daar (immers voor zoo, ver uit het ftuk zelf
blijkt) gcene bedevaart haar op dien togs tot voorwendfel
Eirekken kon. D ON e A at i, os zegt wel , bi. 77 , waar hij
M A R G AR E T II A aanfpoort om te vertrekken :
De vrome Pelgrimsstoet toeft nog in deze ftreken
maar nergens vindt men opgelost , met welk doel de Pelgrims zich
naar Madrid begeven hadden. — Wij vinden ons genoodzaakt,
den Dichter bij deze gelegenheid nog op eenera anderen mis
opmerkzaam te vlaken , dien hij zeker, bij eerre tweede-ilag
uitgave en herziening van zijn Treurfpel, ligtelijk zou kun
verhelpen. In het derde Tooneel van het tweede Be--ne
drijf, waar de eerfle aankomst der vermomde vrouwen wordt
voorgefteld , zegt it A P. G A It E T H A (wel te verflaan niet ter
zijde , maar ever luili', zoodat A N N A het hooren moest) tot
BREDER ODE:

Wij zoeken ... Montigni .... ach ! zijn wij wel alleen ?
Hoe kon dan A N N A , misleid door het vroeger voorgeven
harer vriendin, dat zij een' Heilig te Madrid ging aanbidden,
na Benige oogeriblikken nog vragen:
Ik heb om d'eisch der Kerk met u veel angst geleden;
Maar wordt voor 't heil der ziel wel ooit te veel geílreden ?
'Woont hier de Heilge , naar wiens gunst gij hebt gedorst ?
Men zou er kunnen bijvoegen, dat deze hooge fliapliciteit
van A N N A , die ons maar in het geheel niet bevalt , en het
daarop volgend antwoord van nl A R G A R E T H A , eer coii.'isct:
dan tragisc i zijn. Maar wenden wij ons liever af van deze
kleine vlekken , om nog eenige oogenblikken bij de dichter
lull te f}aau , en onzen Leze--lijkefconhdvatuk
ren daarvan enkele proeven mede te deelera. De keuze, wij
bekennen het gaarne , is hier, nit hoofde van het groot aantal fchitterende plaatfen en door kortheid en kracht merk
gezegden , eenigzins moeijeIijk. Wij bepalen ons-wardige
bij een gedeelte des vijfden Tooneels van het vierde Bedrijf,
dat , naar ons oerdeel , boven nl liet andere uitmunt, en ons
liet oogenblik fchildert, waarin tiI o N T 1 G N I en MA R G A R ETHA door FILIPS en GRANVELLE verrast worden, de
woede des Konings tot het lioogfte toppunt geklommen is ,
een hij aan zijne wachten beveelt, .'I o IN 'r r G N t ter thafplaats
!IOEICBESCij. 1íl I. NC, 9.
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te Hepen , waarop de wanhopige
volgende bewoordingen losbarst

ICI A It GA R E T H n

in de

Ter dood! Ter dood! Mijn God! Neen! 't kan niet mooglijk wezen!
Genade ! o Vorst ! genade ! ik wring mij aan uw kniên
Gij wilt de misdaad aan uw voeten krimpen zien
Ik ben de fchuldige; zie mij in 't Plof gebogen;
Ik fpotte niet uw' wil, ik tartede uw vermogen;
Ik (leunde d' opftand , ik , zie op mijn wanhoop near
Spaar de onfclluld, geef den Staat zijn' braafflen burger weer.
FILIPS.

Gelijk de Hemel , zoo onwrikbaar is mijn willen.
BI0NTIGNI.

Rijs op , mijn Gade ! rijs ! en (laak dat eerverfpillen
Die knielt is Haaf; rijs op ! neen , klaag niet om mijn' fas;d;
Maar ween, met mij , om 't lot van 't zinkend Vaderland.
F I L I P S , met bittcuJicid.
Wat eedle , onwrikbre ziel ! zij finacht alleen raar 't leven
Om 't in den heiigen firijd der vrijheid prijs te geven;
De regten van haar' Vorst te fchenden ! .... goed en bloed .....
hij weent ! .... in't uur des firiJds ontzinkt den held zijn moed !
51 ONTIGNI.

Gewijde Schimmen van mijn nooit verwonnen Vaadren
Gij , wier geheiligd bloed mij firoomt door hart en aadren !
Vergeeft het, zoo mijn kruin zich hier ter kroniming neeg,
En ik , oni NeIrlands rust , voor Necrlands dwingland zweeg
Verachte Beul ! mijn kracht , mijn moed zou mij ontzinken
Welaan ! ken MVIontigni ; hoor van zijn lippen klinken
De taal der vrijheid, nooit aan 't kruipend Iluf gehoord.
ja , 'k juich dien opfiand toe , reeds , zoo gij waant , gefinoord.
Gij tartte ons tot dien kamp ; gij dartele met verbonden;
Gij hebt uw woord ,uw trouw, gij hebt uw' eed gefchonden.
'c Verderf gaat voor u uit ; in moorden fcliuilt uw kracht
Gij hebt, niet duizenden, mijn Iloorne zelfs geslacht.
Ga voort! verwoest , verdelg! fmoor, fmoor in bloed elks zuchten!
Maar de Alinagt wil en wenkt ; ik zie Inv (laven vlugten ,
Uw magt verdelgd, uw' naam vervloekt, mijn Neêrland vrij,
En geen' Tiran zoo ftreng , zoo diep geftraft , als gij.
(Op F I L I,P s (arende , die van toorn en woede niet kan fpreken , wet al de kracht eener gloeijende geestdrift :)
Welk fchouwfpel ! wat triomf! fnelt aan, mijn Landgenooten!
Zie
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Zie d' Aartstiran, wiens magi half de aarde houdt omfoten,
Die in zijn vuist het lot van werelddeelen vat,
Hoe hij van woede beeft , en trilt gelijk een blad.
Ten flrijd ! rukt aan ! verdelgt ! wat nood u moge omgeven
Smelt voort ! uw doel gelukt ! ik zie uw' Dwingland beven;
Reeds woedt, wat voor hem buig', wat op zijn' wenk ook vloog,
Een magtelooze vrees in zijn verwilderd oog;
Reeds dringt een foltrende angst zijn ijsren boezem binnen. , ..
Triomf, mijn Vaderland ! Triomf! gij zult verwinnen.
FILIPS.

Van hier ! van hier! ter dood ! geen oogenblik gefpaard :
Zoo ras de morgenulond....
M 0 N T I G N I, met waardigheid.
Zoo magtloos , zoo vervaard
Is 't wanbedrijf; — vaarwel! vaar eeuwig wel, mijn Gade$
Wij gelooven , dat deze plaats alleen reeds genoegzaam zijn
zou, om de uitbundigfte lofspraak te regtvaardigen, en tot
een bewijs te dienen , dat verhevenheid der denkbeelden ,
kracht van uitdrukking en gemakkelijkheid van verificatie de
tragifche Muze van onzen Dichter bijzonder kenmerken. Wij
moeten echter bekennen , dat niet overal dezelfde juistheid
en duidelijkheid van taal en woordvoeging, dezelfde zoet
verzen gevonden worden. De opregtheid-vloeijndhr
en onpartijdigheid eifchen , dat wij den I Zeere Ic L IJ N Benige
regels en uitdrukkingen doen opmerken , de ons wel liet alIiermeest hinderlijken aanffootelijk hebben toegefchenen. Op
bl. 12. reg. a. lezen wij:
-

Dan moet ik hier vertoeven,
Omdat de Koning hier mijn kennis blijft behoeven:
Dan antwoordt me op mijn bed: „dat, oin zijn lot en fland,
De Koning zelf met mij vertrekt naar Nederland."
Behalve de hardheid en platheid dezer regels, en de flopwoorden, die er in voorkomen, moeten wij nog in het voorbiJ gaan aanmerken , dat het woord (land, voor toefland, zoo
als onze Dichter het menigwerf bezigt , door ons taalgebruik
niet fchijnt gewettigd te worden. In de vroeger aangehaalde
dichtregelen is ons nog een voorbeeld van dit zonderling gebruik voorgekomen. Wij voegen er eenige andere bij, waarvan het eerfte Bene zekere dubbelzinnigheid heeft :
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BL r4. reg. '13.
Laat, aszijn getrouwe Vriend! laat die verwondring varend
Ze is eigen aan uw' flard, uwe onfchuld, en uw jaren.
Vaarwel,! vergeet mijn lot en fund;
BI. 25. reg. 14.
Maar zoo gij redden kunt, red dan mijn Vaderland.
Bl. 40. reg. 13.
Gij weet of kent dan niet den diepafgrijsbren fland,
Poch d'onbetembren arm, die woedt in Nederland ?
B1..41. reg. 7.
Ga voort, meld mij zijn' fland.
Onder de regels, die wij nu eens om hardheid of platheid,
dan weder om onverltaanbaarheid afkeuren, behooren ook
de navolgende:
BI. 14. reg. 4.
Zoo loont men trouw met. fchand', —vereerend mij in fchljn ,
Wil men mij zwak, en vuig, ja eerloos zelfs doen zijn.
BI. 18. reg. 8. v. o.
Iet oproer? (Zoo bezwalkt men hier ons pogen dan!)
BI. 20. reg. 8. v. o.
De vrijheid! ach! vergeef; hier, hier toch is 't gewis,
Dat vrijheid van het volk een gruwbre wanklank is.
BI. 23. reg. 13.
Hij, woest , gevoelloos , wreed , een koele onbuigbre dader;
BI. 6t. reg. 4.
Wat hooge fierheid naast het edelst zielverbittren
Hoe zou ze in Neérlands heer, bij't heilig kampen , fchittren
En blinken, als voor hen , reeds tot 's Lands heil geflagt,
Een plegtige eerdienst wordt in Brusfels wal volbragt !
(De meening van den Dichter laat zich bier meer gisfen ,
dan met zekerheid bepalen.)
Bl. 77. reg. 6.
Wat zijn twee jaren leeds bij 't geen zoo men u vond?
BI. 87. reg. 8.
Het lot van 't Vaderland, zijn nood greep mij aan 't hart,
En 'k heb hier voor zijn heil gewislijk veel getard.
Wij vinden het onnoodig , van elke dezer plaatfen in het
bij-

r<ao r át, Z97
hijzonder iets te zeggen, en twijfelen niet, of de Heer
zal onze kritiek billijken , die niet uit vitzucht vo ortgevloeid, maar met de hoogde bewondering voor zijnen ar
verbonden is.
-beid
it I. N

Iet Treurfpel van den Fleer VAN w AL x ti, tot welks ndere befchouwing wij thans overgaan, behoort tot de vroegere Gefchiedenis onzes Vaderlands, en fchetst ons den twist
en de eindelijke verzoening tusfchen Graaf D I t; DE RIJ
DEN VII en deszelfs Broeder w1LLr;iii VAN H0L LAN tw,
voorgevallen op het einde van het jaar 1195. De berigten
der Historiefchrijvers leverden hier eenige meerdere bo77wflof aan den Dichter, dan in het eerde geval; en neen moet
erkennen, dat VAN w A L n d dezelve, zonder aanmerkelijke
verandering , gevoegelijk tot zijn oogmerk heeft weten aan
te wenden en uit te breiden. In hoe verre hij de waarheid
aan zijn tragisch doel oi.dergefchil.t gemaakt hebbe, zal den
beminnaren van 's Lands gefchiedenis uit de volgende fchets
van zijn Treurfpel genoegzaam blijken.
WILLEM VAN HOI .LAND,ZoonvanGraafFLor.Isnr.r
III , van de kruisvaart , op welke hij zijnen Vader, die te
4natiochië ftierf, vergezeld , en grooten roem verworven had ,
in Holland teruggekeerd zijnde, vond zijnen ouderen Broeder
DI E DE RIJ K in het bezit van den Grafelijken zetel. 1-lij werd
door dezen, zoo het fcheen, met minzaamheid ontvangen;
maar ontdekte weldra, dat ADnLHnIDr VA KLEEF, DIED E RIJ K's Gemalin , het op zijne vrijheid gemunt had. Ter
naauwernood ontkwam hij nog in tijds de gevangenis , eer
nam de wijk bij de Tj7estvriezen, aan wier'hoold hij fpoedig
geheel Kennemerlartri afliep en verwoestte. Middelerwijl was
1)1 r D E RIJ n naar Zeeland getrokken , om de I'lamingen te
bevechten, en had het bewind over een gedeelte zijner kriigs.
Inagt aan A D E L rr E I D L overgelaten. Deze trok W I LL EM
te gemoet, en dwong hein , in een beflis end gevecht, tot
wijken. I-Iet gevolg was , dat de Gravin naar Egmond,, in
welks Abdij zij zich met haren doet een' geruimer tijd had
opgehouden, in zegepraal terugkeerde ; terwijl WILLEM,
in kloostergewaad vermomd , zich naar Haarlem begaf, om
met zijnen Broeder, inmiddels wedergekomen van zijnen
Zeeuwfchen togt, in afwezigheid van ADELHEIDE, een
vergelijk te treffen. Op dit tijdflip neemt het link cellen aanv2ng.
Dd3
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vang. De Dichter laat S T P P o, Benediktijner Deken van
S T. ADEL BE R T, WI L LE M in ftilte naar Haarlem geleiden,
waar B AL D E WIJ N, Bisfchop van Utrec.'zt , en, Broeder van
FLORIS DEN Ill, hem een voorbereidend onderhoud met
den Graaf verfchaft. Eene. tweede bijeenkomst zou de zaak
ten genoegen van WILLEM, die zijn deel van de vaderlijke
erfenis vorderde, beflecht hebben, ZOO niet ADELHEIDE ,
door W O L F E R T, een' der Edelen, aan haar verknocht, van
alles onderrigt zijnde, zich dadelijk naar Haarlem begeven
had. Hare intrede vernietigt WIL LE M'S verwachting. Ver
tracht A DA, FLORIS' Weduwe, hare beide Zonen te-gefs
bevredigen. D I E D E R IJ K , door zijne Gade opgehitst, toont
in het volgende gefprek, waar w i L LE II zijne eifchen openlegt, reeds mindere genegenheid voor zijnen Broeder. 'Een
loos alàrm , door de Edelen Op ADEL HE ID E's bevel verwekt, wordt door hen aan de oproerige bewegingen van
WILLEM en de zijnen toegefchreven, en voert de verbittering van D IE DE RIJ K ten top. Geheel weggefleept door de
valschheid en logentaal van WOLFE R T en AD LHEID E,
wil hij geene verontfch,uldiging, geene verdediging van zij
Broeder meer aannemen; waarop deze hem-nebldig
uitdaagt, om de zaak door een' tweekamp te beflechten.
Vrouwe A D A fcheidt de twistenden, en WILLEM belooft
haar, dat hij zich gewillig en vreedzaam verwijderen zal. In
deze ftemming der gemoederen komt A D" E L H E IDE aan, D I ED E RIJ It het berigt brengen, dat het oproer zich op nieuws
verheft. De Graaf, geheel van w IL LE M'S fchuld overtvigd , laat aan zijne Gemalin de Verftelling der rust over, en
gelast w o L FE R T, hare bevelen op te volgen. Nu rekenen
de onverlaten zich genoegzaam geregtigd en gewaarborgd,
om het uiterfie tegen w I L,L E M te wagen. Men komt overeen, dat, wanneer de Ridder tegen middernacht zich gereed
maakt om met S T F P P o het paleis in ftilte te verlaten ,
Bene bende, door A D E L FI E I DE op het buitenhof geplaatst,
hem den aftogt beletten zal ; terwijl W 0 L FE R T met eenige
zaamgezworene Edelen hem, zoodra hij uit AD A's vertrek
treedt, gevankelijk naar het flot van Altena vervoeren, of,
zoo hij wederftand biedt, afmaken moeten. Alles fchijnt naar
wensch te gelukken. Wo L F ER T houdt WILLEM terug;
deze verdedigt zich ; de Edelen fchieten toe ; er ontíiaat een
gevecht = maar S T E P P0, het gevaar ontdekkende, waar•
fchuwt Graaf DIEDEKjz, wien BALDEW?jN'$ vermaningen
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gen juist tot betere gevoelens gefleurd hadden. Hij verfchijnt
nog in tijds , 01fl WiLLatis te redden, en wor,FERT, tot
loon van zijn verraad, te doorfiooten. Nu volgt eene
hartelijke verzoening tusfchen de beide Broeders, waarbij
D I D E R 1J it aan W t L L F ai een jaarlijksch inkomen uit de
toiler van Geer•vliet-, en Oost! rieslarrds (d. i. Vrieslands) bewind onder Grafclij'ken titel toezegt.
Deze fchcts is misfchien reeds uitvoerig genoeg, om bij
dc opletteediten onzer Lezeren dezelfde vraag te doen ont[laan , die wij ons , na eerre herhaalde lezing des geheel,
vergeefs trachtten op te losfee : wie , namelijk , de Held, de
hoofdpee foon , van dit Treurfpel zijn zal? Is het n IEDER Ij K ?
Maar deze fpeelt bijna overal Gene hoogst ondergefch;kte rol.
Hij is van liet begin tot li-et einde de lafhartige (laaf zijner
Vrouw. IIaar plaatst Wij overal op den voorrond , waar hij
zelf (taan moest. Door haar laat hij zich , keer op keer,
op de laagffe wijze misleid22n. AVat moet men denken van
Benen Vorst , die aan zijn e Gemalin het dempen van een op-roer overlaat , om zel' gerust in zijne fchrijfcel te gaan zitten? Men zou eer denken , dat A D-E L u it 1 o E de Ilcldin van
liet fluk ware. Door haar werkt en handelt alles. Zij geeft
ziel en leven aan alle de perfonen. Maar dit kon nimmer
de bedoeling van den Dichter zijn. Met blijkt genoeg uit
den aard zoo wel , als uit den naam , van liet geheele Treur
welk Dichter, bovendien, zon zich aan hetzelfde-fpel.En
verwijt willen blootileilen , dat weleer aan El 1 L T 0 N (hoezeer ten ouregte) gedaan is , van den Duivel in perfoon tot
den Held van zijn [luk gekozen te hebben? Doch , ernfig
gefproken, de heer v A i WA L R wilde zeker , dat w IL LE i&
de Held zijn zou ; want oen hein bellaat de geheele handeling.
Maar clan behoorde deze ook iets meer te zijn dan een oploopend jongeling, die trotfchelijk e scht, wat hij niet kan
vorderen, en zich naauwelijks door zijne Moeder laat wederhouden , om zijne Schoonzuster, te midden der Mis , voor
het heilig altaar, niet eigene hand te flagten. Intusfchen is
het eeue groote verdienfle , dat zijn karakter niet alleen , maar
dat van alle de handelende perfonen, zich uitmuntend gelijk
blijft. AD A en a AL D r W 1,1 N zijn inderdaad modellen van
zachtaardige deugd en zich nimmer verloochenende waar*
digheid , die eiken Lezer achting en eerbied inboezemen. —
Op den geregelden en waarfchijrilijken afloop van het [tuk heb
wij weinig aan te merken. Twee plaatfen, echter, die-ben
Dd 4
4t
✓

,

„

400

J. VAN WALAI

ons bijzonder. ongepast zijn voorgekomen, kunnen wij niet
flilzwijgend voorbijgaan. De eeríle behelst het gefprek tug_
fehen A1)A, BA LDEWIJN en WILI.E9ï, in her tweede
Tooneel van liet eerste Bedrijf, waar de beide eerhen den
laatsten wegens den dood van Graaf F L o it I s en de verovering van Ptolemais ondervragen , en w I L LE in dit zeer omitandig beantwoordt. Deze beide verhalen , anders ,,poëtisch
genomen, misfehien onder de beste gedeelten van het ganfche fink te rekenen, zijn , zoowel als de vragen, die er
aanleiding toe geven, een volftrekt hors d'oeuvre. De Heer
V A N WAL R zelf fchijnt, gelijk dit uit de Voorrede blijkt,
zulks eenigerinate gevoeld te hebben. De zaak was jaren
geleden , en w IL L E iii lang teruggekeerd. Hoe is liet dan
te denken , dat AD A, hetzij door w IL L E ii, dien zij reeds
eens gezien had, hetzij door iemand zijner togtgenooten,
daaromtrent geen vroeger berigt zou bekomen hebben ? --- Onze
tweede aanmerking betreft het not , waar D I E DE It ij K Heer
w o L FE it T met éénen floot om her leven brengt. Bij eenige oplettendheid befpeurt men hier al fpoedig iets gedwongens , en gevoelt , dat de Dichter dit alleen gedaan heeft om
zich uit eene groote verlegenheid te redden , waarin de bekentenis van w 0 L F E R T , dat A DE L 1I EI D E de aanlegfler
was van WIL LE M'S moord , hem onvermijdelijk zou geftort
hebben. Maar hij heeft , dunkt ons, zijn oogmerk hiermede geenszins bereikt; want D I E D E R IJ it moest dit reeds van ST E r P o
vernomen hebben, die bij het gezegde van W 0 L F E R r:
-

Gij zijt, uit naam der Landgravinne, mijn gevangen,
was tegenwoordig geweest. Ja, al had niemand het hem ge•
zegd , dan moest hij nu ten minfle het zwart geheim doorzien hebben. Ook is het onnatuurlijk, dat WILLEM, ADELIi x I D E'S grootfie vijand , het verzwijgt. En , intusfchen ,
het fink eindigt , zonder dat iemand eenige de minfle ver
liet minfte afgrijzen toont over de ontdek -wonderig,
dat AD E L n E t D-E een der affchuwelijkfte monitors is.-king,
Onder de goede hoedanigheden van dit Treurfpel , die liet
gebrekkige der dispo] tie eenigermate doen vergeten , behoort
eerre zeer juiste inachtneming der gewoonten , denkwijze en
godsdienflige begrippen onzer Voorouderen, gedurende de
MV(iddeleeuwen. V A N w A L R fchijnt met dit alles , als
ook met de gefchiedenis , de wijze van oorlogen enz. van
dien tijd, zeer naauwkcurig bekend te zijn. Het verwon dert
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tiert ons daarom des te meer, dat bij , op enkele plaatfen,
op zult: eene zonderlinge wijze, tegen het kostuum gezondigd heeft. Zoo noemt hij , b. v. , bi. ie, de J riezeu
„ zwart van ha ir en baard;' ° terwijl ondertusfchen die natie , immers liet onverbasterde gedeelte derzelve , het blonde
haar der Germanen nog heden grootendeels heeft behouden;
iets , dat vó61; ruim zes eeuwen zeker nog veel algemeener
onder hen zal geweest zijn. Even ongepast legt de Dichter
aan Bisfchop B AL D E Wij N gezegden in den mond , waaraan
een ongeleerd geestelijke der twaalfde eeuw zeker nimtrier
zou gedacht hebben. Zoo laat hij hem , op bl. 51 , dus fpreken:
Laat u , in 't eind, nog zaam verzoenen , zoo als zij ;
Eer ge , als de zonen van Jokaste , aan Thebe's boorden,
Malkaàr, uit bittren wrok, voor 't oog van 't heir, nlogt moorden,
En zelfs uw asfclle elkaar nog afflict , na den dood.
Wij voor ons twijfelen zeer, of n I E DER 1( IC en w I L L E M,
aan wie deze woorden gerigt zijn , wel iets van de gefclliedenis van ED I P u s en zijn geflacht geweten hebben , en of
deze vergelijking dus wel van zeer veel uitwerking op hen
zou geweest zijn. Nog minder voegen de volgende woorden
in den mond van den Utrechtfchen Kerkvoogd (bl. 68):
De wijze demp' dat vuur, maar roer' het niet geen zwaard !
Welk beminnaar der Griekfclle Letterkunde herkent niet da.
delijk in deze woorden eene der Spreuken van P Y T 11 A G 0ft A s : Iry"p pcaxdipx gil
De uitdrukking is te geheimzinnig , om ze , in den mond van den (preker , als eene
toevalligheid , en niet als eene toefpeling op eerie algemeen
bekende fpreuk , te befchouwen : en dit laatlle aan te nemen,
is intusfchen geheel tegen den geest der Eeuw.
Wij zouden nog meer andere plaatfen , die om dergelijke
of andere redenen hinderlijk zijn , kunnen aanhalen; maar
fpoeden ons , kortheidshalve , tot het laatste gedeelte onzer befcllouwing, waarin wij nog van de dichterlijke verdienflen
van dit Treurfpel meer bepaaldelijk moeten fpreken. Wij hopen , dat de I-Ieer VAN w AL Rd liet ons ten goede zal hou
wanneer wij ons genoodzaakt vinden te verklaren , dat-den,
zijn toon en taal en dichterlijk vuur zich maar zelden tot die
hoogte verhef en , welke het Treurfpel , naar ons inzien ,
vordert. Wij gevoelen zeer wel , dat niet overal dezelfde
Dd5
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kracht kan heerfchen; maar verlangen toch , dat men tlergen'g
de deftigheid en waardigheid der uitdrukking verwaarlooze
en daardoor tot een' volftrekt prozaïfchen toon vervaile , zoo
als hier maar al te dikwijls het geval is. Kan men , b, v. ,
het volgende poézij noemen? (bl. 5.)
-

Hoe billijk is zijn klagt, dat Holland naanw de maar
Van Floris dood ontving , of 't werd meteen gewaar ,
Hoe Diederijk 't bewind van al zijns vaders landen,
Als eenig' wettig' Ileer, zichzelven ficide in handen,
Zelfs zonder Willem , wien des Keizers heilge vaan
Nog in het Oosten hield , een aandeel af te ftaan !
Of is het wel iets meer dan plat proza , hetgeen W 1 L LE M
op bl. 9 zegt ?
Nadat oom Taidcwijn, eer hij mij tot hens leidde,
Reeds Fioilands Graaf bezocht en gundig voorbereidde
Op mijne aaiillaande komst , begeerde die , dat ik
Terítond hein nadren zou ; 'k voldeed op 't oogcnblik
Dien uitgedrnkten wensch , en, in deze ordekleeding,
(Die Hecht den krijgsman voegt,) trad ik, op overreding
1 líjns leidsmans , in 't vertrek voor 's Graven ledekant;
Hij (prak mij minzaam toe en reikte snij de hand ;
'k Zat neder, en de Graaf, die rc^ds ran oom vernam,
Met welk een' vronen wensch ik hem bezoeken kwam,
Betuigde mij zijn vreugd en toonde zich genegen,

li-lijn doel te hooren en mijn' voorflag te overwegen.
Zulke pasfrges, hoc plat ook , noemen wij echter nog t,•agisc'a, in vergelijking van fommige uitdrukkingen, die de
Dichter zich veroorloofd heeft ; zoo als , om er ílechts héne
te noemen , die op bl. 6e , waar hij fpreekt van den pijl , die
Derk in Dord deed vallen. — Over liet algemeen, evenwel,
heerscht er in liet flak eerre zeer gemakkelijke , reine ver faftcatie , en liet ontbreekt ook niet aan plaatfen , die waarlijk
fclioon en treffend zijn , vooral de omfiandige en uitvoerige
befchrij vingen , waarin v A N w A L R á inzonderheid een mees
Wij laten hier Bene der plaatfen , die ons 't meest-teris.
gevielen , volgen. Men vindt ze op bi. 94 en volg. , waar
A DA den tweekamp tuslchen de Broeders zoekt te verhinderen.
AD A,
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Ontzinden ! hoort, gelooft
Den bangen kreet van uw rampzaaige moeder! dooft
Een' twist, reeds lang mijn beul; laat u mijn finart vermanen
Tot vreë!, verhardt u niet voor 't bigglen mijner tranen!
Betoomt uw heete drift ! Begaat geen gruwzaam feit
Van wreeden moedermoord ! Wilt niet , in bitterheid ,
Als 't ever, uw gebit op 't blinde wraakzwaard breken! —
Mijn Willem! 'k dorst tot hier nog voor uwe onfchuld (preken ,
6! Word niet fchuldig door 't verfmaden van mijn' raad! -Graaf Diederijk ! beheersch uw hart gelijk uw' Staat!
Vloek uwen broeder niet, maar beef den vloek te wekken
Des Hemels ; eer diens magt en tracht zijn' wil te ontdekken
Uit 's Bisfchops raad t
W I L L E M.

Beklagenswaarde vrouw ! rijs op!
Uw diep verneedren brengt mijn wreed gevoel ten top,
Als nieuwe dolkïieek ! ja, 'k gevoel al uw verfchrikking;
Maar uw getuigenis 1}ort olie van verkwikking
In de opgereten wond mijns harte en feilt mijn pijn!
Mijn moeder? gij beveelt; ik zal gehoorzaam zijn
En , voor het minst met u verzoend, dit oord verlaten;
Maar wee, wee over 't huis des dwinglands en zijn Staten!
Vloek op de draakflang , die zijn grafelijke kroon
Vergiftigt en zich kromt en kronkelt om zijn' troon!

Ziet daar, waarde Lezers 1 onze gedachten over elk dezer
beruchte Treurfpelen afzonderlijk. Nu verlangt gij ook zeker ons vergelijkend oordeel te weten. Wij kunnen dit in
weinig woorden zamenvatten. Had de zaak van onze beflisfing afgehangen, wij zouden geen oogenblik in twijfel geftaan , en aan K L IJ N dadelijk den eereprijs toegewezen heb
Zijn ffuk draagt liet echte kenmerk van genie; hoezeer het-ben.
hier en daar gansch niet van feilen vrij is , en eene firenge herziening zou behoeven. Het is zeker, dat de fechtïle regel
in IC LIJN Hechter is Clan de Hechtfee regel in VAN WAL R ;
maar daarentegen ontbreekt het dezen , wij zeggen het or.bewimpeld, aan die verhevenheid en kracht, welke den waarlijk tragifchen Dichter kenmerken.
Twee-
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Tw•ectàl Leerredenen , over Joh. F' 3S. De eene uitgefproken,
den s r Dec. 1820 ,ter nagedachtenis van den beroemden Ho og
Iceraar E. A. B 0 R G E it, op deszelfs geboorteplaats, de
Joure, in Friesland, door P. K0UMANS BROUWER,
Predikant aldaar. Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer.
352I. In gr. gvo. II en 75 BI. f : - 15-:

De eerlle dezer Leerredenen, acht dagen vroeger uicgefprrr.

t en , Raat met de andere in geene meerdere betrekking , dan
dat de tekst, dien zij aan het hoofd heeft, dezelfde is. Zij
hefluit een e vervolgslof over den perfoon , de lotgevallen en
onderwijzingen van Joannes den Dooper, en wij mogen ons
vetblijden, dat KOUMANS BROUWER dezelve ons ter lezing gaf, dewijl ze ons eerre zeer juiste befchouwing van
joannes , als mensch , als leeraar , en als voorlooper van den
Efesfias aanbiedt, en met vele naauwkeurigheid , in fehoone
taal, alles in het korte voordraagt , wat de Evangeliën van
dien merkwaardigen perfoon behelzen. Maar , wij bepalen
ons voornamelijk tot de tweede Leerrede. Een berigt in de
33.oekzaal , aangaande het lijkfeest ter eere van B 0 R GE R Op
deszelfs geboorteplaats, deed ons naar dezelve zeer verlangend uitzien, en met groote verwachting, door den naam
ases voorgangers op dat feest opgewekt. Aan die verwachting
is in waarheid, voldaan , en de I-Ieer K 0 U ai A N S B P. 0 Uw E It, wiens Redevoering niet gemist mag worden bij alles, wat men van en aangaande B OR GE R dierbaars heeft ,
heeft zich de regtmatiglle aanfpraak verworven op den dank
van allen, die des beroemden mans verdienflen zegenen , en
zichzelven zoo wel als hem een gedenkteeken opgerigt.
„ Ik hoop, dat het geëerd Publiek mijne zwakheid vergeven zal, en zich verwaardigen , om, al is het dan met
„ een vlugtig oog, dit zeker gebrekkig opbel te doorloopen,
gelijk een reiziger , die , na kort te voren eerre marineren
„ eerzuil , door kunst en hoogachting ter nagedachtenis van
eels groot Man opgerigt , bewonderd te hebben , zich nog wel
„ eens verledigt , bij het doortrekken van de plaats, waar
„ eens deszelfs wieg Itond , dien grasheuvel te bezoeken,
„ welke daar liefde en erkentenis , naar gering vermogen ,
voor hem hebben opgerigt, ten blijke, dat het Joodfche
„ fpreekwoord — een Profeet is niet ongeëerd , dan in zijn

,,va-
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Paderland, en onder zijre magen, en in zijn huis, narrgename uitzonderingen heeft, ook in ons land en eeuw." D-is
fpreekt B R o uw r. it in het Voorberigt ; maar die zijne Lerrede gelezen heeft, zal zeker zeggen: Dank en eere heeft
hij er voor, die zó van B OR G E R fprak , en dit gedenl.teeken behoefde nog de Christelijke kerk.
Gij, die een volledig overzigt omtrent de levensbijzonderheden van onzen B o I: G E R begeert , hier ziet gij hem , van
,zijnen doop af tot zijnen dood toe, in zijn ganfche lot; gij,,
die de verdienften, welke hij bezat, verlangt geplaatst te
zien in derzelver helder licht, hier leert gij hein kennen :als
der i`cherpzinnigen bef:rijder van het ongeloof en bijgeloof,
den diepdenkenden verdediger van het Christendom, den ver
ftancligen uitlegger der Heilige Schrift, den ernf}igen prediker
van het Evangelie , en den gezelligen, goedaardigen, nuttigen en nederigen mersch in de zamenleving; en uwe aandoeningen worden door den heiligen geest der verlichte Godsvrucht geleid, die in deze Leerrede heerscht, tot uw wezenlijk voordeel met het groote verlies, dat ge hier op nieuw
gevoelt.
Ja, de taak des Predikers , voorganger te zijn op een lijkfeest, aan B O R G E R gewijd , op B 0 R G E R'S geboorteplaats,
voor een gemengd kerkelijk gehoor, was moeijelijlt; maar
dezelve is treffelijk voibragt: taal en ftiji zijn overeenkornf11g
he onderwerp der rede; en, gelijk de toon, hier aangelagen, van des Leeraars eigene aandoeningen getuigt, is dezelve
de juist gefchikte, om der hoorderen harten met die zelfde
aandoeningen te vervullen. IIet moet een aandoenlijk. lijkfeest
zijn geweest, en de Koorgezangen, nevens de andere lato
mede gegeven , de plegtigheid niet weinig verhoogd hebben.
De aanteekeuingen, achteraan geplaatst, voltooijen di:
geheele gedenkhuk naar wensch. B o R G E R's bekend en roerend Gezang aan den Rijn is in dezelve ook opgenomen,
en door deze mildheid zijn zeker velen aan den IIeer $Rotw E R verpligt. Voor het overige strekken deze aanteekeniingen, om des Overledenen fchriften , en wat aangaande hem,
na zijnen dood, hier en daar in druk verfcheen, te doen
kennen.
Men verfchoone ons van een uittrekfel uit deze Leerrede,
die in ieders handen kome, en de heiligende en vertroostende
kracht van den Godsdienst tot veler harten brenge! Alleen
zij hier gezegd, dat het ons een uitítekend geno.egèn verfchaf-
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fchafte , dat de waardige s cri Li K It E R, Predikant te Lang
weer, in naam van Vaderland en Christendons, den verdienden
dank ontvangt. Die was het, — en ongaarne zien wij dit ver
vergeten — die, zoo lezen we bl. 39 , met wijze-bergnof
en vaste hand, den nog ruwen diamant van zijnen bolfier outdeed en Ileep , die naderhand zoo fchitterde.
Ilet lust os niet, op taalfeilen, zoo als der vriendfc5apspligt enz., te vitten; maar wij wenfchen, voor eene , fpoedig
noodzakelijke, tweede uitgaaf, over dezelve een naauwkeurig oog. Meer heeft ons gehinderd , en wij verwonderen
ons, dat een man als B R OUWE R nog fmaak vindt in hetgene valsch vernuft is , al is het nog zoo vernuftig. De ge
Jezus aangaande Joannes , den tweeden Elias,-tuigensva
als gepast ter zinfpreuk dezer Gedachtenisrede, aan BORGER
toegewijd , aanvoerende, brengt hij daartoe deszelfs voornaam,
ELIAS ANNES, te binnen. In de aandoenlijke bede voor
het weesje van den beroemden man fineekt hij , dat hetzelve
eens , als een tweede Eliza, het opnemen van dezen Elias
vergoede! — Ernflig waarfchuwen wij tegen de liefhebberij
in dat feel, — want jpelen, niet leeren , is het — die zoo
veel befpottelijks heeft te weeg gebragt, opdat wij dit
alleen maar zeggen.

-

Een paar Dic,iitreg elen , op den dood van E. A. B OR GEE,
na liet lezen van deszelfs onvergelijkelijk fraai en roerend
Dichtflukje : flan den Rijn , enz. Te Groningen , bij J. Oomkens. ï8^o. In 8vo. 8 Bi. f :- 5-8
Op den dood van E. A. B OR G E R, in leven m?) Hoogleeraar
te Leyden , enz. Te Heeren =reen, bij F. I Iesfel. i82í. In 8vo.
15 Bl. f :- 5-8
-

IN o. I is van den Heer LUL OF s. Het zal, vertrouwen wij ,
bekend genoeg zijn. Kennelijk is deze klaagzang uit het
diepbewogen harte gevloeid , en kan niet nalaten te verteederen, wie denzelven aanboort. Wij zijn voor dit paar, dat is
zestig, dichtregelen den Hoogleeraar dankbaar. Ze zijn bloesnen , bloemen op a k> n G F R's graf. Dat is beter , dan een
distelkransje , of /teekpalmloof-lechtje ! Niet uit vrees , maar
om des hooggercb ,tres mans wille, wenscht zijn beoordeelaar,
dat hij zijne kostelijke talenten niet weder beflede aan zulk
werk,
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werk, al leest hij hier, bij oprégte dankbetuiging, ook de
aanmerking, dat wij het fchoone derde couplet ontfierd achten door de wolk , die , blikfemzwanger,, den pelgrim omdondert , luider I eeds en banger.
No. II bevat twee dichtllukjes , het Gene van J. T. wieLAN D r, het andere van G. W. VAN as o T MA N , j u N. beiden
ons onbekend. „ Hoe verheven! " roept mogelijk wel iemand
uit, die den zang van w t E LAN v r leest , en niet bedenkt,
dat er tusfchen gezwollen en verheven nog verfchil is. B o RG E R is hier eerst eene bloem , in Minerva's tuin te Leyden,
zoo als er de Haarlemfche Bloemisten geene hebben, en
zoo als die kunstgewrochten , uit welke in den hemel een
krans gevlochten wordt , en vervolgens is hij Gene zon, die
voorbijgaand zweefde. Het vijfde couplet verflaan wij niet.
Daar is 't , dat kennis aanwinst biedt
Daar geeft geleerdheid ware fchatten ,
Waar helder doorzicht (g) 't fclloon kan vatten,
Waar 't oordeel 't waar' en valsch doorziet.
Daar fchonk de wijze nut en (lichting
Daar gaf zijn licht aan d' aard 'verlichting
Waar, als hij fprak, een' Englenmond
Een IIemeltaal naar d' aarde zond.
Mr. (want zoo, meenen we, is de titel vóór den naare
ties Dichters) Mr. J. T. 11", mag zich nog wel wat toeleg
-genopdflizv.
M o r M1I n N's ffukje is korter, en 'behaagde ons iets beter;
het zingt van BORGER'S geest, in den hemel juichende, en
der Engelen blijdfchap opwekkende; maar — dat klapwiekend
opvaren, die zilveren hemelval, waarmede dc Engelen zongen, die ftaar•tjer, in welke die klapwiekende geest nu weC+r
verandert, en dat baden in de onilerfelijkheid..... 't is wat
te zeggen! o, Dat ftmplex fsgillaurn veri!!

Verhaal van eene Reis door Spanje, in de jaren I81í tot
1854, door eenen Artillerie - Officier. Uit het P ansch ver
Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. In gr.-tald.
8vo. 92 Bl. f : -18 - :

Deze Officier moest zich , December

ISIo, naar het centrum van de armee in Spanje begeven , en reist naar jWadrid.
Van-
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Vandattr trekt hij mede tegen Lord w E L L I N G T 0 N. MA it.
ai o.N T door dezen geflagen zijnde, retireert de armee, en de
Schrijver komt met haar weder te Madrid. De vijand deze
find naderende, trekt Koning J OS BP li naar het Zuiden van
Spanje terug. De armee van het centrum moet zich vereenigen met die van het Zuiden; zoo komt onze Reiziger uit
Valencia weder te Madrid. Vandaar trekt hij niet het leger
naar Salamanca, en over Salvatierra , aan de grenzen van
Portugal, weder naar Madrid. Order gekregen hebbende,
om zich naar het leger van s U CH E T te begeven , kan hij
dit (de gemeenfchap met Palencia afgefneden zijnde) niet anders doen dan over Frankrijk, waarheen hij dus eerst terug
moet. Ten lantíte, de zaken achteruit gaande, krijgt hij order, om zich naar Lyon , bij de armee van den lliaarfcllalk
AUGEREAU, te begeven.
Het verhaal van al dit heen en weder trekken is doorfpekt
met opmerkingen, befchrijvingen enz. van allerlei aard , zoowel rakende de fireken, welke de Schrijver doorreisde , als
de lotgevallen des krijgs , en de uitwerkfelen van denzelven
op het lot der inwoners. Ook vermeldingen van gefch edkundigen aard ontmoeten wij hier, b. v. aangaande den Prins DE
LA PAZ, en den loop van B U 0 N A P A R T E's handelwijze
ter onttrooning van K A REL IV. — Hierdoor ontvangt dit
flukje eene blijvende waarde.
Na al liet gebeurde in Spanje in lateren tijd , moet ons de
wensch merkwaardig voorkomen, waarmede de Schrijver dat
land verlaat: ,, Dat Koning F E It D IN A N D BE VII , over
„ zijne onderdanen als een verlicht vader heerfchende, zijne
„ dankbaarheid aan zijn volk mogt bewonen, wegens de ge„ weldige opofferingen, die zij voor hein gedaan , en de
„ voorbeeldelooze flandvastigheid , waarmede zij zijn' troon
„ en zijne regten verdedigd hadden! — Mogt de Inquifitie
„ voor altoos vergeten blijven, — mogt de Geestelijkheid ,
„ getrouw aan het geloof, dat zij beleiden (belijden) , van
„ de dweeperij , de fchraapzucht en den naijver afstand
„ doen; — mogten de Edellieden meer prijs hechten aan den
„ adeldom der ziel , dan aan ijdele titels en een prachtig ge„ flachtrégister; — alsdan zal het Spaan/the volk , wanneer
het bij alle deugden, waarmede het begaafd is , de veriicll„ ting , het vernuft .en de toelati»g van andere befchaafde na„ tin van Europa voegt , onder dezelve den uitmuntenditen
„ rang bekleeden ! "
BI. 392 , reg. 7 v. o. , moet achter het woord Gallicic
nog gelezen worden: waar de heilige j A K o a vereerd werd.

BOEKBESCHOUWING..
Nieuwe Tlerhandelingen van het Genootfchap tot verdediging van den Christerken Godsdienst tegen deszelfs
hedendaagfche Bejlr ders , voor het ,laar i 818. In
's Gravenhage, bij de Erven) J. Thierry en C. Menfing en Zoon. In gr. Svo. 266 Bi. f 2 - : -:
•

Van de onderfcheidene Godgeleerde Genootfchappen in

ons Vaderland is er geen zoo rijk in voorraad van Ver
te leveren als dat tot verdediging van den-handelig
Christelijken Godsdienst. Ongevoelig zijn wij hierdoor
ten achtere geraakt met de hcoordeeling in ons Maandwerk. Wij hopen, dat onze Lezers niet ten kwade
duiden zullen, dat wij ons thans , hoe ongaarne , op de
meeste bekorting toeleggen , en ons alzoo ver pligt vinden tot een meer oppervlakkig verflag.
Voor den jare I81 3 opende de Eerw. T x. x o o c de
Vergadering. 's Mars Aanfpraak llrekte ter aanprijzing ,
hoe de Christelijke Godsdienst , bij al de ongunfige beoordeelingen , die dezelve immer ondergaan heeft , niets van
zone innerlijke waarde verliest , en hoe ons dit ten waar
dat hij eenmaal boven alla verdenking-borgveflkt,
heerlijk zegepralen zal. Bij uitnemendheid was dc Eerw.
Grijsaard voor deze zijne taak berekend; dit tuigt de
duidelijkheid, kracht en volkomenheid , waarmede dit Pluk
door hem behandeld is. Wij twijfelen geenszins, of de
Vergadering heeft den hoogteachten Spreker met goed
(lichting aangehoord; althans dit was ons ge--keuring
val bij de lezing. Ook zal deze Aanfpraak , die wij inzonderheid gefchikt achten om aan het bekende hoofddoel
van bet Genootfchap bevorderlijk te zijn , niet noodig
hebben , dat wij haar bij onze Landgenooten , en met name bij jeugdige Leeraren, met vele woorden aanprijzen.
Minder gelukkig was men gelaagd in Antwoorden te.
bekomen op dc volgende Vrage . Op welke gronden kan
Le
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peen vastftellen , dat de Brieven van Paulus, zoo als
die in de Schriften des Nieuwen Verbonds voorhandene
zin, door Heinz elven zin vervaardigd, en duts niet moeten worden aangemerkt , als alleen hoofdgedachten van
Paulus behelzende, welke door anderen, ons onbekenden,
zouden uitgebreid of befchreven z? Want geene Ver
waardig met Goud bekroond te worden , was-handelig,
ingekomen. Aan die van den Eerw. s. I-I A N E W I N CI: E L , Predikant te Raveflein, wees men den Zilveren
Eereprijs toe ; immers , naar het oordeel des Genootfchaps
trof zij wel doel , doch was dezelve niet genoeg uitgewerkt. Eene andere Verhandeling eens onbekenden Schrij-.
vers (die liet bepaalde oogmerk der Vrage niet wel be
grepen fcheen te hebben) werd echter niet geheel ter zij
gelegd, maar een toepasfelijk deel derzelve, tot Bene-de
B lage hier bijgevoegd.
Omtrent het fluk nu van den Eerw. H A NE W I N C KR L
femmen wij in met liet Genootfchap. De Schrijver gaat
uit van de opgave van een tiental regelen , waaruit hij
van oordeel is, of een fchrijver brieven gefchrcven hebbe, die gaan op deszelfs naam ; en past hij deze regels
vervolgens toe op des Apostels fehriften , als een eigenhandig werk van dezen; eindigende met bijgevoegde aanmerkingen tot bevestiging van het betoogde. Langs dezen weg , die uit voorafgel'celde be inielen uitgaat , moest,
wel is waar, zijn Eerw. doel treffen , en bewijst hij ook
met blijkbare duidelijkheid de echtheid van Paulus Brieven. Dan, zoo, gelijk wij niet vreemd zijn van te geboven , - het algemeen ontwerp van zijnen toets op te
breede leest geíchoeid word, en onder de regelen min
aewigtige (volgens zijn eigen zeggen) opgenomen werden , moest zulks hem daarna in de bewerking van het
fink wel eens hinderlijk zijn, en tot wezenlijke, of voor
het minst íchijnbare, herhalingen doen vervallen; terwijl
liet bij dezen betoogtrant moeijelijk viel, naar eisch de
tegenbedenkingen van E I C II H 0 R N en anderen , tegen
de echtheid van deze en gene der Brieven des Apostels
geopperd , behoorlijk aan te voeren en te wederleggen ;
al.
,
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althans in dezen , vertrouwen wij, voldeed zijn Eerw.
geenszins aan het verlangen van een Genootfchap , dat de
verdediging van den Christelijken Godsdienst tot hoofd
heeft en. in zijnen titel draagt. Beter ware dus-ogmerk
hieraan een geheel derde deel, dan wel de ééne 5 19 ,
toegewijd; en mogelijk had eene en andere aanmerking,
in dezelve ter slaving aangevoerd, elders eene plaats kunnen vinden, of, gelijk die over de ingeving (S 16), bij
dit befchil mogen achterblijven.
Eene andere verdeeling vinden wij gevolgd door den
Schrijver van het fluk, door het Genootfchap te refit tot
eene Bijlage in dit boekdeel ingelascht. Zijn werk loopt
af naar de volgende flellin Jen : I. De Brieven dragen blijken, door iemand gefchreven te zijn , die zoo zeer met
Paulus overeenkomt in perfoonlijke hoedanigheden, dat
wij geleid worden tot de gedachte, dat hij Paulus zelf,
en geen ander , geweest is. II. De betrekkingen en omltandigheden van den Schrijver der Brieven komen zoo
zeer overeen met die van Paulus , dat wij vastelijk moeten gelooven, dat Paulus die zelf gefchreven heeft. III.
Eindelijk , de verklaringen van den Schrijver , en de zaken , welke in de Brieven voorkomen , kunnen onze gedachte op niemand anders dan Paulus doen vallen.
Is nu deze Schrijver minder naauwkeurig , dan zijn
Voorganger, in de ontwikkeling van hetgene de oorfpronkelijkheid van Paulus Brieven kenmerkt, aan den anderen
kant is zijn fink uitvoeriger in het handhaven van derzelver echtheid tegen den aanval van hedendaagiche Geleerden. — Ons beífek gehengt niet , dat wij er meer van
zeggen, of tot bijzonderheden ons inlaten. Bijbelvrienden en Godgeleerden zullen ook liever dezen arbeid, aan
de waarheid en Schriftuur geheiligd, zelve raadplegen,
dan hier een uittrekfel ontmoeten, waarvoor beide deze
Verhandelingen weinig gefchikt zijn. Te zamen leveren
zij , naar ons gevoelen , een goed en voldoend geheel :
en , zoo men iets meer verlangen mogt over dit aangelegen onderwerp, verwijzen wij desbegeerigen naar de Bijdragen tot de beoefening en gefchiedenis dor GgdgeJeerde
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Wetenfchappen, D. III. St. 4 , waar Gene Verhandeling
voorkomt , door onze beide Schrijvers niet lof aange.haald.

Gefchiedenis des Christendons , gerlureude het tijdvak
van deszelfs eerjie invoering in de wereld door jezus
en de 1postelen. Naar het Iloogdzitsch van Dr.
G. J. PLAN C K, Raad van het Confistorie en Hoogleeraar der Godgeleerdheid, te Gottingen. II Deelen. Te Amflerdaan , bij Beijerinck en Willenisz. 1819.
In gr. Svo. Te zamen XXXVI, 552 Bl. f q. _ 16 -:

li

ecenfent had dit werk in het I Ioogduitsch gelezen,
en , zich , grootilendeels althans , vereenigende met deszelfs
beoordeeling in de Leipz. Lit. Ze/t. , hoopte hij , dat
liet niet zoude vertaald worden , uit hoofde van vericheidene al te gewaagde vooronderllellingen , die men hier
aantreft. Dit werk is echter vertaald , door Wien , weten wij niet , slaar door eenes , der tale en der zake tevelis zeer kundigen man , wiens voorberigt en narede ,
maar vooral wiens vele gegronde aanmerkingen nu een
boek van veel grooter waarde , dan liet oorfpronkeliijhe
was , ons gegeven hebben. Maar , als wij mogen zeg.
gen zoo als wij nieencn, wij hadden veel liever een oor
werk Iles vertalers zelven , dan een zooclanib-fpronkelij
gelezen. In zoo verre evenwel doet liet ons genoegen ,
dewijl dan toch dit werk des beroemden r L A N C K niet
onvertaald heeft kunnen gelaten worden , dat liet nu zóó
voor den dag koelt, dat men het zonder nadeel kan lezen , niet liet oordeel des onderfcheids.
Des vertalers narede geeft ons liet ware oogpunt aan,
uit hetwelk wij dit werk te befchouwen hebben, dat eigenlijk hei ware opfchrift niet draagt ; en , om onzen Iezeren dc ftrekking ,welke dit boek moet en kan hebben,
duidelijk te leeren kennen , fchrijven wij het volgende uit
die narede liefst af: „ De Heer r L A N C K wilde de ge^chiedeni,s des Christendoms (beter ware gezegd , der
-
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Christelijke leere) bij deszelfs invoering in de wereld be.
fchrij ren, gedurende het eerfle tijdvak; en naar dit oog.
merk moet ook het bolluit van den lezer gewijzigd worden. Het Christendom , en onze heilige boeken , waarin
hetzelve bevat is , blijven daarom even goddelijk en waar,
al heeft datzelfde Christendom , bij deszelfs invoering ,
reeds vele verbasteringen ondergaan. Immers hier wordt
eigenlijk aangetoond , 110e het onfeilbaar Christendom en
zijne goddelijke leeringen , eerst door de leerlingen van
Jezus , naderhand door de tijdgenootcn der Apostelen,
reeds kwalijk verftaan, en door vele ongerijmde bijvoegfels misvormd is; maar dit raakt alleen de lotgevallen van
liet onfeilbaar Christendom , niet dit onderpand zelf van
Gods liefde en wijsheid door zijnen Zoon. Immers dit
bleef onbefinet. De Apostelen , geleid door den Heiligen
Geest van hunnen Meester, hadden licht en kracht, om
zich boven die dwalingen te verheffen; dezelve, van
hunne ongenaakbare hoogte , als zoodanige te erkennen ;
hunne lesringen tegen dezelve in te rigten , en ons dus
in hunne fchriften onfeilbare waarheid te leveren , gewijzigd naar de toenmalige behoeften. 1 be meer men zich
dus in de toenmalige denkbeelden , lieerIclicnde gevoelens
en wanbegrippen verplaatst, des te duidelijker zal men
de geopenbaarde waarheid van de wederlegging der toen
zwang zijnde dwalingen kunnen onderfeheiden,-malsin
en met Godverheerlijkende blijdfchap inzien , dat zelfs
die misvattingen hebben bijgedragen , om ons nopens vele bijzonderheden voor te lichten, en ook daarin tot de
kennis der waarheid te brengen, van welke wij welligt anders onkundig zouden gebleven zijn. Leest men met deze
overtuiging , cn uitgerust met deze kundiglieden, de gewijde fchriften des N. T. , dan zal het oogmerk van den
Heer P L A N c i bereikt zijn , en men zal vaster worden
in de waarheid, minder blootflaan voor de aanvallen der
list" czv.
Daartoe , ja , kan nu , onder Gods zegen , dit werk
wel Vrekken ; en het is wel zeer verre van ons , dat wij
dit goede oogmerk des fchrijvers zouden willen verdacht
Ee3
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houden: evenmin kan ontkend worden, dat het fehrander vernuft en het fcherpzinnig oordeel des geleerden
mans allerwegen ook in dit werk doorilraalt, en niet zelden overwinnend de kracht der waarheid doet gelden tegen de 1pitsvindigheden der twijfelarij ; maar — dat de
ongewone weg, door hem gekozen, ook de naaste zijn
zoude tot zijn oogmerk, cie overtuiging namelijk- van den
Rationalist, dat Jezus een Goddelijk Leeraar moet geweest zijn , dit is ons niet gebleken : en dat er door
P L A N c i. te veel voet gegeven wordt aan hen , tegen
wie het moet dienen; dat, juist hierdoor, de aanleg des
works te gedrongen , te gekunfleld zich voordoet , en er
niet weinig in voorkomt, hetwelk noch den toets der
gezonde uitlegkunde doorítaan , noch den ootmoedigen
vereerder der grootheid van Jezus en des Evangelies behagen kan, dit valt ell, duidelijk in liet oog (*). Veel
dank verdient alzoo de vertaler , die , waar het behoeft ,
waarfchuwt , en niet weinig, dat onbetiemd of gewaagd
daar slaat , verholpen heeft ; maar die zelf bekennen moet ,
dat men niet geheel voldaan dit boek uit de hand zal leggen , en dit zeggen wij hem na , niet alleen omdat het
werk van P L A N c x zoo onverwacht een einde neemt ,
maar ook, en vooral, omdat het zich al te zeer door infchikkeliikheid naar liet vooroordeel onderfcheidt. Wij
laten echter aan de redenen , die de vertaler (zie voorberigt, bl. XX) voor de overbrenging dezes werks in onze
taal opgeeft , volkomen regt wedervaren ; en , hoewel
wij dit boek niet ruimfchoots aan iedereen kunnen aanprijzen, zoo neemt dit niet weg , dat het voor fommigen , die met onbevangen oordeel , en onpartijdig genoeg
om zich te laten te rept leiden, lezen , hoogstbelangrijk
wezen kan.
In twee afdeclingen , tot welker eerfie , in het Ifie
deel , achttien hoofditukken behooren , en welker andere ,
in het Iide deel, zestien hoofdflul;ken bevat, behandelt

de
(*) Neem maar alleen d redenering van r LA N C K over
de wonderen va^i jezus , die ons althans ergerde.
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de fchrijver zijne taak. De ruimte van dit Tijdfchrift laat
echter niet toe , dat wij den inhoud dier hoofdilukken
opgeven. Des vertalers wensch is de onze: „ dat dit
„ gefchrift, bij al het gebrekkige, nog iets (het kan wel
zijn veel) bijdrage ter godsdienflige kennis en verlich„ tin g, door te bevestigen , dat Jezus zich aan de Apostelen onfeilbaar geopenbaard heeft , en wij dit erkennen kunnen in hunne berigten , die ons een helder beeld
„ verleenen van den Zoon van God , den Zaligmaker der
wereld , in zuiverheid van willen en van werken !" En
hiermede genoeg voor onze lezers van een zoo mocijelijk
te beoordeelen boek , waarvan men zeggen moet : ,,Mul,, ta bona intermixta ma/is !"

Christelijk Handboek , bevattende Gebeden , Befcliomvingen en Overdenkingen over de belangr jkfte » aarhede»
en Zeeringen van den Godsdienst , door G E 0 R G G it SN E it. Uit het Ilaogduitsch. Te Ilaarlem , b ij de Wed.
A. Loosjes, Pz. r82o. In gr. Svo. L'III en 31z
Bl. f 2-IG-.
,

Zie hier , Lezer! wat ge in dit boek kunt vinden.
Vooreerst, Gebeden , namelijk een morgen- en avondgebed; een op zondag; voor eiken anderen dag der week
twee; gebeden om vergeving van zouden, geloof voor
alle menfchen , voor ouderen , kinderen , zondaren , in
ziekte , in veelvuldig lijden , in donkere oogenblikken ,
eener moeder in gezegende omilandigheid , bij den dood
eens zeer geliefden; gebed eens armen, bij een onwcder ; lof van God , en lof van Christus. (Dit is — neen ,
dit heet Poëzij.) Ten tweede vindt men hier I`eestbefchouvingen. Het verdient vele goedkeuring , dat voor elk
derzelve een woord over het te vieren feest gezegd wordt,
en dan aangewezen , welke plaatfen der H. S. toepasfelijk
op hetzelve te lezen zijn. Vooral, omdat dan de Bijbel
zelf, die, helaas! wel eens voor het Huisboek plaats
Ee4
maakt ,
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spaakt, in gebruik blijven moet, keuren wij deze manier
zoo goed , dat wij eerie enkele opgave van de Schrift
waarom ook niet van gefchikte Pfalmverzen-platen,.
en Gezangen? voor beter Huisboek zouden houden, dan
wij nu aan menig een bezitten. IIet verwondert ons , op
liet Ilemelvaartsiecst, als lofzangen op Christus , Pfalm.
)(LVII en LXVIII ter lezing te zien aangewezen. De feest
uit een gebed, drie over--befc'houwingpKrsmbefta
denkingen , en een' lofzang ; die op de Jaarsverwisfeling ,
uit eene overdcnlcing bij het einde des jaars , over den
naam Jezus , bij liet nieuwe jaar , en ter bemoedigende
intrede in hetzelve. Dan vindt men befpiegelingen op de
Lijdensweek ; zijnde, na een gebed , zeven overdenkingen. Voor het Paaschfeest heeft enen , behalve een gebed en lied , twee , voor liet Ham eivaartsfccst, na een
gebed en lofzang , eerie , en voor Pink (leren , behalve het
gebed , twee overdenkingen ; ook not voor een Bededag
een gebed en eens overdenking. Ten derde heeft men
hier Ovcráenkin:gen over de Inftel1ii era vt ,jezus , t. w.
twee over den Doop , en , nevens een gebed , vier over
liet Avondmaal. Eindel7/ zijn er gemengde Overdetthir en ,
onder deze opfchriften : getrouwheid in het beroep ; bet
huwelijksleven ; de kindertucht ; de Zondag; de openbare Godsdienstoefening ; het Koningrijk Gods , en over
het lezen der H. Schrift.
Zeker , de onderwerpen zijn alle belangrijk , fchoon het
vreemd is , dat ook tiet andere zijn opgenomen; de geest ,
die in dit boek hecrscht , is zeer goed , en onder Gods
zegen kan het tot leering en Richting (trekken; er beVcaat Beene re_len , om de aandacht der vrienden van den
Godsdienst des harten er van af te trekken. Maar , behoefte aan hetzelve was er waarlijk wel niet , en , bij den
overvloed van ftichteliike , en daaronder ook voortreffelijke
huisboeken , onderfcheidt zich dit van o E s N E R niet
zóó , dat liet de eere der vertaling - zoo dit , bij zoo veel
vertalen, nog eerie eere zoude kunne:? zijn — verdiende.
Waarlijk , ware er gebrek , menig een had in onze taal
even goed en nmisfchien beter zoodanig huisboek kunnen
Ie-
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leveren. Langwijligheid en onvolledigheid tevens ontfiert
het veelvuldig goede niet weinig, en, wat , bij den bloei
der Nederlandfche Dichtkunst, het meeste hinderen moet,
de verzen , niet fpaarzaam medegedeeld, zijn — erbarmelijke rijmen. IIet volgende — hier valt het boel: ons open
is liet ergíle niet:
Leer, 8 Heer! mij u gedenken,
Als verzoekings- raagt begint!
Gij wilt kracht ter zege fchenken,
Gij, die goddlijk trouw mij mint.
Als mijn zonden naij diep krenken,
Mijn ellend geen troost fchier vindt,
Wil 'k geloovig u gedenken,
Die tot in den dood snij mint.

Den Zegepraal van het Krrays van je/ijs - Clirisa`us , ge
Kerk van den H. R„ínzol--prediktnMolacre
dus , door den zeer Eerie. Fleer F. G. V n R Ii I: Y L LW n G E N, Vicaris - Gencrael van het Jierisbisdo,ma van
Mechelen , den Ir der Lentemaend M. D. CCC. XXI.
(Zijnde den Zondag van O':isagtfagejima.) Te Meehelen,
lid P. J. 1Ianicq , Drukker van ZoJn4Ilooghcj d den
Prins -1lertsbisfchop. 18aI. In gr. 8vo. 3o 131. 2;Q
Cents.
-

heeft zich verbliid, dat
D e íleller dezer aankondiging
der Recenfenten in de beoordeeling

hem de Recenfènt ook
van dit thukje is vóórgcwveest. Niet , omdat hij nu van
zijne recenfie Beene recenlie zoo zeer heeft af te wach.
ten ; hoewel het hem verblijdt , dat dc titel van dat Tijd
voor de helft althans , wel eens meer begint ver -fchrit,
te worden door deszelfs bearbeiders. Er zijn an--getn
dere redenen , om welke hij zich verheugt , dat die Recenfent de anderen niet heeft afgewacht. Hij ma; nu
zijne lezers naar dat Tijdfchrift (XIV. No. 5.) verwijzen, vrij van de toch altijd ondankbare taak, om van
het
Le 5
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liet fermoen van den Vicaris - GeneraaI een uittrekfel te
leveren , ten einde hetzelve nader te leeren kennen. Waarom er dan niet geheel van gezwegen , althans zoo er geene vrijheid genomen wordt om van den genoemden beoordeelaar te veríchillen? Even daarom, waarom die zich
zoo ípoedde met de bekendmaking van dit Rukje, welk
voorbeeld nagevolgd worde ! Niet van de Redactie der
Letteroefeningen maar van een' Roomschgezinden vriend ,
kwam deze preek in handen van den berigtgever aangaan
dezelve; en tevens vernam hij, dat dit flul je niet al--de
leen vele op1praak en ergernis veroorzaakt had, maar dat
neen ook , ter liefde voor de onfeilbare Kerk, maatregelen nam , om te beletten , dat liet gekocht konde worden. Groot was daarom zijne vreugde, toen hij hetzelve
uitvoerig vermeld en aangeprezen zag; en niet wetende,
snaar wel vermoedende , dat bet waar zal zijn , wat heit
van die maatregelen verhaald werd; tevens zich bewust,
dat elk , dus ook hij , zijnen kring heeft , waarin hij ten
beste der hoede zaak moet en kan nuttig zijn , maakt hij ,
zoo veel in hem is , even als zijn voorganger , en, gelijk hij hoopt , zijne navolgers , zoo veel mogelijk de po
nutteloos , die dit (tukje onttrekken willen aan de-gine
aandacht der geloovigen.
FIet zij dan zoo , dat de Aartsbisfchop van Mechelen
den Vicaris - Generaal het preken belet hebbe ; de zoogenoemde Godsdienstvriend (VI. No. 4 , 5) — maar erger
vijand van den Godsdienst is •de fpotter of de kwaadaar
niet , dan die duisterling — moge , zoo-digflcbetrj
veel hem lust , zich te weer íteller, tegen de doorbraak van
eiken lichtpraal in den ftil donkeren nacht van het Papisme ; liet zal toch niet gelukken , hetgenc gepredikt , ge
gedrukt is , buiten werking te flellen. Dat ge-horden
dat is toch gefchrcven , en daarom fta hier-fchrevnis,
het volgende:
G ij moet weten dat hier gepredikt wordt : „ dat God
den mensch , om de erfzonde, niet flraffen kan ; dat
„ alle kinderen; ftervende vóbr liet gebruik der rede,
een natuurlijk geluk zullen genieten; dat zij, die tot
„ re,
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redesgebruik zijn gekomen in de onverwinnelijke on„ wetendheid van her Evangelie , zonder íchuld en zon
zijn, zoo zij de wet der rede onderhouden-„derfia
hebben, en dat Christus zijne uitverkorenen trekt uit
„ alle godsdienulige gemeenten. Velen ," zegt V E R H E YL E w E G E N, „ zullen, uit onze dwalende broeders zalig
„ worden en behooren , ichoon van ons afgefneden ,
„ tot de ziel der ware kerk ; en velen , die uiterlijk tot
„ haar ligchaam behooren, behooren niet tot hare ziel, "czv.
Gode zij dank voor deze zegepraal der waarheid! Verblijde zich de Godsdienstvriend ! Als men dit eens begint
te gelooven in de R. K. Kerk , hoe veel zal er dan gewonnen zijn voor het rijk der waarheid en der liefde!
Wij kunnen niet anders zien , of de geheelc gewaande onfeilbaarheid dier Kerke loopt er eindelijk , en van zelve ,
mede te niet, zoodra men iets gaat afdingen op de uit
Kerkvergadering: „ al wie-fpraken,b.vdTtch
dat niet gelooft, die is vervloekt." Hoc het mogelijk
i3, dat er nog zoo velen zijn , die den weg niet heen
willen, dien v E R 1-1E Y L E WE GEN wijst , is niet wel te
verklaren; maar dat tegen denzelven zoo geijverd wordt,
zal eindelijk wel blijken veel flechter gezorgd te zijn voor
de eer der Kerke : want het gezond verland en liet gevoel hebben ook derzelver regten , en zullen ze hernemen , naarmate de verlichting door onderwijs en opvoeding toeneemt. De tegenrand zal niet rusten; maar hij
zal den ijver opwekken.
In allerfechtst Vlaamsch moge dit fermoen gefchreven
zijn; in de hand van I Ien) , wiens Galileërs toch eenmaal
de grote werken Gods verkondigden , kan ook dit werkje gezegend worden , tot veler zielen zaligheid. Wiennog het zoogenoemd vooroordeel des gezags het- hart
fluite voor den indruk der waarheid, die denke aan het
woord van Jezus : ,, Indien het licht , dat in ti is , duist , ter is , hoe groot moet dan de duisternis zijn ! " -- en
hij zal zich door geen gezag laten wederhouder van hen,
die de taal van den Vicaris-Generaal niet verdragen kunnen.
Hein verheugt de dank van den waren Godsdienstvriend ;
het
,
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het nut , dat hij ílichtte , vergoede helt de fchade , die
hij van de vijanden des lichts lijden mogt, en hij blijve
g etrouw !

Dooprede ter aanpr ijzing eener Christel ijk - Goelsdienflige
Opvoeding der Kinderen; door o. x. x EI N, Predikant te Meepel. Te Groningen, bij J. Röinelingh.
1821. In gr. 8vo. 38 BI- f:-8-.
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it is liet eerde opflel , hetwelk de Heer U E i N het
publiek aanbiedt , daartoe aangemoedigd door lieden , welken hij liet oordeel over hetzelve veilig toevertrouwde ,
en -- hij heeft hiermede, niet Hechts aan zijne gemeente, maar , wenfchen wij, aan velen , die buiten dezelve
belang (lellen in den doop en in de Christelijke ol;.voeding der kinderen , eenen dienst gedaan. De Leerrede is
kort. Van den tekst, Efez. TAI: 4a, met een woord,
de zin opgegeven zijnde , geeft zulks aanleiding tot Bene
beknopte uiteenzetting van zaken , in des Apostels les
bevat , tot eerre fchets van het groot belang eerier getrouwe betrachting dier les , en. tot herinnering der gronden van verpligting tot dezelve; waarna, de doop bediend zijnde , een paar tocfpraken volgen aan de ouders
der doopelingen eri aan de gemeente. Inderdaad , door
klaarheid, bondigheid en ernst onderfcheidt zich deze
Dooprede, die in elk Christelijk huisgezin , om liet even
tot welke gezindte het behoore , veel goeds flichten kan ,
en uitnemend gefchikt is , om , in dat Kerkgenootfchap ,
bij hetwelk de Heer H E z N dient , den zegen des doops ,
door te velen nog miskend , te bevorderen. De leerrede
is opgedragen aan de gemeente van Meppel , en gaat van
eenibe aanteekeningen vergezeld , die van (les Predikers
goeden finaak , wetenfehap van zaken , en liefde voor
zijne bediening getuigen. Geene ruimte vergunt dit Tijd
uit zulke kleine flukjes. Dit zij daar-fchritouekls
alleen hier aangeprezen , aan 's mans ambtsbroederen-om
ook, hoezeer de Schrijver volt}rekt wil, dat men het
niet daarvoor houde , alsof hij anderen heeft willen lee.
ren ,
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ren , hoe men Doopredenen Nebbe in te rigten. Al te
lang la„; dit {} ukje ter pede; daarom haasten wc ons niet
deszclfs aankondiging. Wij zijn onderrigt , dat tve eerstdaags nog iets van deze zelFde hand ontvangen zullen.
liet oncuceke den Schrijver niet aan aanmoediging , en de
gemeente , die den arb'cicl harer beide Leeraren weet te
waarderen , oogfle van dcrzclver dienst vele vruchten

d'an het Letter fchrift , door Mr. w I L I. E M B I L D E RD Ij i^. Te Rotterdam, brj J. Iuimerzeel, Jun. i8zo.
In gr. 8vo. f3-:-:
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Is diepdenkenden , wijsgeerigen Taalkenner heeft n I LD E it n IJ K zich reeds vroeger , inzonderheid door zijne Gefacliten der Naamnoorden, doen kennen , waarin zoo vele
fijne opmerkingen betrekkelijk de algenaeene taalkennis
(Crammairegéndrale) gevonden worden. Het voor ons lig•
gcndc boekje bevat zijne denkbeelden over een der moeijelijkcte en toch belangrijk{Ic punten in de gefchiedenis der
men{èhelijke ontwikkeling en befchaving : den oorfprong van
liet Letterfchrift. De Verhandelingen , waaruit dit boek ontilaan is , werden eerst in het Inflituut voorgelezen , en
daarna , wat de orde der letters betrof, ook aan hetzelve
aangeboden ; terwijl , van de vier Verhandelingen over dat
onderwerp , de drie cerfle , over den aard en de gedaante
der Letters , door den Schrijver verkort , en in een letterlievend Gezelfchap zijn voorgelezen , met weglating van
al die diepere gefchiedkundige en wijsgeerige onderzoekingen , die alleen voor Geleerden van belang konden
worden gerekend ; en die wij echter wenfc hen zouden ,
dat B IL v E it u IJ K niet onder zijne papieren liet berusten , maar onder een' of anderen vorm aan de geleerde
wereld {chenken wilde.
Men kent BIT n E RD IJ K's gevoelen nolens den oor fprong der taal uit liet diepfle wezen van den mensch
zelven. Ook die van het fchrift is , volgens hem , vol
niet willekeurig. Hij zoekt die in dc afbeeldingen-fLrelt
dr
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der werktuigen, welke den klank voortbrengen; dus de
lipletters in afbeeldingen der lippen , de keelletters in die
der keel, de tongletters in die der tong. Er is, namelijk, flechts één Alphabet, het HebreeuiPfche, waarmede
aan den Benen kant het Syrifche en ffrabifche , aan den
anderen het Griekfche (door de Pheniciërs gevormd) en
Romeinfche , met Benige verandering , eenzelvig zijn. De
Chinezen hebben geen Alphabet, maar fchilderingen van
voorwerpen , of beeldteekens : het Keilfchrift van Perfé.
polis , hetwelk zijnen oorfprong in 't Syrisch heeft , is ei
geen fchrift, maar Bene nabootfing van hetzelve ,-genlijk
alleen tot fieraad dienende. (Maar, waar blijft men dan
met liet aloude Sanfkrit, hetwelk zoo vele woorden aan
het Perzisch , Grieksch , Latijn, Slavonisch , floog- en
Nederdruitsch heeft afgegeven , gelijk F. S CH LE G E L betoogd heeft? Dit zal men toch bezwaarlijk niet het Hebrecuwfche Alphabet kunnen overeenbrengen.) IJet Romeinfche Alphabet is ouder dan het tegenwoordige Griekfr he , en de bijtrekken , die men in beide aantreft , en die
van de eenvoudigheid der Hebreeuwfche letters verfchillen , zijn slechts krullen, door de pen of het (lift onder
't í'chrijven gemaakt; hierbij komt nog de horizontale
tlreep , tot gelijkvormigheid onder 't fchrift ge{Ield , (voor
Oostel fche talen) en de Pandaard of foil , om-alinde
dezelfde reden , vooral in het Romeinfche fchrift, meestal
ter zijde geplaatst , en waardoor b. v. de C eerie Ii is
geworden. IIet weglaten van dezen {tok toont eerie tref
gelijkheid aan tusfchen de Hebrecutivfche en Ro--fend
me/niche Alphabets.
Na deze voorafgaande aanmerkingen, loopt dc Schrijver de letteren , en wel eerst de medeklinkers , door ;
toont aan , dat de keelletters door eerie holligheid worden
uitgedrukt , de tongletters door een fiagerend ligchaa,n ,
en dc lipletters door de afbeelding der lippen van voren,
gelijk b. v. zeer treffend in de Grickfche 3 blijkt, wanneer men den [lok weglaat; ook in de na, doch alsdan
niet weglating der onderlip , en in de F , als eerie uitblazing voorkomende , waarin het bovenf'uk den neus , liet
be-

BAN HET LETTERSCHRI?T.

4;3

benedenfluk den mond , en de zijilreep de uitademing voor
Onder de ton ;letters vertoont de 1 en de r, (mede-flet.
met weglating van den Rok) en vooral de s in de oor
gedaante duidelijk de afbeelding der gekromde-fpronkelij
tong ; in de T ziet men de tong, die in cent regte lijn
tegen de tanden Root; terwijl die zelfde figuur in de D
slechts aangevuld is. Ook omtrent de andere Romeinfche,
omtrent de Hebreentivfche en Griek/che medeklinkers, wordt
de geopperde helling met onbegrijpelijk veel fcherpzinnigheid en geleerdheid geflaafd , zoodat men waarlijk niet
veel daartegen kan inbrengen. Bij de klinkers is deze
oorfprong niet zoo blijkbaar; ten minne is de vorming
der a , van Gene flreek , langs welke de aderra uitgaat , ons
door de -ronden des Schrijvers niet duidelijk geworden
die zich niet weet te redden, dan door eene befchuldi:ging der Engel/dien en Franfchen, welke de oorfpronkelijk platte A zouden fpits gemaakt, en daardoor misvormd
hebben , waarin zij door onze Natie zouden gevolgd zijn ,
om al wat zij wist af te leeren , en de vaderlijke o verleveringen voor allerlei waan- en wanbegrippen te vet-wisfe/en. (Bl. 45.) Hoe is het mogelijk, dat men over het
meer of min platte of puntige eener letter zoo boos wordt?
Maar er zijn zekere lieden , wier gal over de miníle klei
hieromtrent is L I L D E R D Ij x in-nighedotfk,
den flerkften zin de Vertegenwoordiger van liet
Gemis irritabile vatum.
De e wordt gemaakt door eene verplatting van het
boven- en onderdeel van den mond en opfchorting der tong,
de i door Bene vernaamving der fpraakbuis , de o door
de plaatfint van den mond in eene bolachtige holte, een
rond, en de u, die in de uitfpraak tusfchen de o en de
i ílaat , heeft ook in het fchrift iets van beide.
Ten flotte gewaagt a I L D E R D Ij K van de dubbele of
zantengeflelde letters , voornamelijk in het Grieksch ; de
9 , de Z , cp, x , q en u,. Hij houdt dezelve geenszins
voor zoo natuurlijk als de andere, en niet voor zamengefield uit verfchillende letteren, maar voor verdubbelingen van dezelfde letter , die echter geene verdubbeling ,
maar
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maar verllerking of wijziging ^ der uitfpraak voortbragten.
Op de 4' is dit echter niet toepasfelijk, en hiervoor weet
de Schrijver zelf geene voldoende oplosfing. , Hij trekt
eindelijk alles te zamen in de volgende zeer belangrijke
woorden : „ Die fchrijft , wat doet hij? — Hij wil , dat
men leze , dat is : woorden , klanken , op zekere be„ paalde wijze gevormd, uitbrenge. Hij wil, dat men
,, klanken op zekere wijze vormen zal. Hij zegt derhalve bij opvolging: Galm , en werk op den galm , dien
„ gij laat uitgaan , met dit fpraakdeel dus , met dat ('praak„ deel zoo , terwijl hij die fpraakdeelen en hunne wer.
king aftekent. Die leest, volgt de geteekende kaart,
„ (dat ik het dus noeme) even gelijk een werkman de
;, kaart of teekening van zijn' architect. De zaak is vol„ maakt dezelfde; daar is geen onderfcheid in. De tee„ koning van de R, om een voorbeeld te noemen , is 't
bevel , of er fond: doe onder het uitgalmen uwe tong
trillen ; die van de S, doe haar tegen de tanden fis„ fen ; die van de T, /loot, onder liet uitgalmen, uwe
„ tong tegen de tanden; de teekening van de F zegt:
trek, bij het uitgaan des ademklanks , de onderlip in;
„ die van de B, fluit uwe lippen , met de onderfte
vooruit, enz. Het is altijd: werk dus of zoo, met
dit of dat fpraakwerktuig, op den adem , dien gij gal„ mend uitdrijft ; terwijl , ten aanzien van dien galm enden
„ adem zelven, de felling van de fpraakbuis wordt be„ volen, waarin de galm zóó of zóó klinkt, als de fchrij„ vende bedoelt, dat verwekt worde."
De Verhandeling over de orde der Letters heeft voor
een denkbeeld ten onderwerp , volgens hetwelk-namelijk
E I L D E R D IJ It de letters van het Hebreeutivfche Alphabet, door hein (gelijk wij zagen) als den grondflap der
andere erkend , in vijf of zes rijen verdeelt, elk uit eene
vokaal, lipletter, keelletter en tongletter zamengefl:eld,
de vokaal ontbreekt echter wel eens) en waarvan de
eerflc de eenvoudige, de tweede de blazende , de derde
de vloeiende, de vierde de fluitende of klemmende werking van Item en fpraakwerktuig , de vijfde de /ierk aange.
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gezette, en de zesde de Jiootende letters bevat; bij welke

in het Griekfche Alphabet nog eerre rij dubbele letteren
komen. Deze Helling is zekerlijk oneindig vindingrijk,
en , waar zij te kort fchiet , weet de Schrijver er zich
met gisfingcn door te helpen. Zoo . snoet hij, b. v., om
zijne felling vol te houden , de n^sn• (n) als keelletter
nemen , fchoon zij eerre letter van het verhemelte is ;
naar hij zegt , „dat zij bij de Oosterlingen eene ware
„ keelletter kan geweest zijn , als onze geidenide ng."
Daarom Haat hij ook in beraad , om aan de vierde rui den
naam van nei.slettcrs te geven ; eiaar dan moet weder de
fainech Beene zuivere s, snaar naar de Frail/ he ch trekkende zijn. In de derde rij ontbreekt eene lipletter,
waarvoor de Beth, hts iv uitgefproken , in de plaats moet
komen. Men ziet das , dat dit Ilelfel niet geheel vrij is
-van willekcuriglicid. -- Zeer geleerde aanteekeningen en
bi.ivoegfelen verfiepen het werk , hetwelk con nieuw bewijs van B I L D E R D Il K 'S of bebrljpelijk uitgebreide kimde in oudere en nieuwere talen en letterkunde aan der
dag legt, en hem zoo veel te meer core -doet, naarmate
hij daarin minder niet liátelijkheden omtrent anderen pronkt,
welker uitboezeming hij zich toch in andere werken tot
eere fchijnt te rekenen. Een uitval op het Inftituttt in
de Voorrede

(Mallet altes naente repostum
f udiciuln....)
en dc reeds boven aangetoonde bui van kwade luiai uit.
gezonderd, moet de Schrijver in Bene zeer bedaarde Itemmiug geweest zijn.
Het aanhangsel wegens de figna diacritica op het einde des hoeks bevat oenige zeer vernuftige bedenkingen
omtrent de punten boven de i de accenten teekens van
kort en lang , zinfitijdingen, verdeelins in paragrafen, en
,

,

(lectern's.
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Gefchiedkundige Aanmerkingen op de Gefchiedknndige
Gedenktukken en Aanmerkingen over het b'efiueir van
Holland, door L0DEWIJIC B0NAPARTE, gewezen Koning van Holland, het kerkelijke, godsrlienfilge
en zedel jke derzelve , in 't bijzonder, betrefencle. Te
Deventer, bij A. J. van den Sigtenhorst. i S z o. Ira
gr. Svo. XVI en 312 137. f 2 - 8 -:
en kwaadaardig, nameloos fchotfchrift , niet alleen te
goeden , edeldenkenden , doch ongelukkigen L o--gend
K
N A P 0 LE 0 N ingerigt , wien het onbefchaamdeIj
DEw
lijk huichelaar en verrader noemt , (ieder ezel meent , den
thans magteloozen koning der dieren vrijelijk te mogen
trappen !) maar ook tegen onze Roomschgezinde medeburgers , die het als 't ware opzettelijk tegen liet hoofd
zoekt te flooten , en bij de Regering verdacht te maken ,
alsof zij de herílelling van liet tegenwoordige Koninklijke
Huis niet alleen onvertchillig , maar zelfs vijandig hadden aangezien, en, benevens de Leden van liet Genoot
Doet rind et di,ziciti< , voor L 0 D E w IJ K waren-ichap
gezind geweest (bl. i8 , 26.) De Hervormden, daarentegen , waren bij eitil uiting degenen , die den Prins VA N
o R A N j F, inriepen ; e:n , om zich daarover te wreken ,
heeft L o n E W K van de Hervormden in Holland kwaad
gelproken ! Over die weinige woorden dan van den ge'wezen' lioning , betrekkelijk den voorheen min bunftigen toefland der Roomschgezinden in Nederland, (wel ke zekerlijk onnaauwkeurig en oppervlakkig zijn , en wel
Bene korte teregtwijzing had kunnen verbete--kemni
ren) wordt een boek van 300 bladzijden gelchreven , en
daarbij LUTHER, CALVIJN en SERVET, de ver
namen der Protestanten , K A R E L V , de opifand-jchilend
tegen Spanje, de mishandelingen in Frankrijk, de ver
Hervormden en Lutherf'chen , Doopsge.-fchilentusè
zinden en Remonflranten , eene keuken- en kleederlijst van. een' Predikant uit de zeventiende Eeuw, ten bewij
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wijze , dat die met vrouw en kinderen niet van f500 - : -:
bel}aan kan , -- en wat niet al! opgehaald. Dit geheele
gekhrift door heeracht een geest van haat, wrok en bitterheid , welken men door den gelukkigen invloed der
verdraagzaamheid reeds verbannen waande , doch die fe.
dert Benige jaren , zoowel in de Roomfiche als ProtestantfcJie kerken , met vernieuwde kracht het hoofd opfleekt.
Terwijl de geest van liet f ezuitismne de profelytenniakerij
en vcroordeclin,szucht ten top voert, en zelfs de verfpreiding van Gods woord onder minkundigen en IIeidenen tegenwerkt, ziet men van den kant der I-Iervorntden
(dat is te zeggen , van enkele Zeloten onder dezelve) de
zoo geheel 1lrati - Protestantfche Synode van Dordrecht
verdedigen, en aan die verdediging in Bene nog fchandelijker voorrede de kroon opzetten ; --• men ziet in een
onzer letterkundige maandwerken die euveldaad van C A Lv IJ N , de verbranding van s E R v I_ r , verdedigen , en
in dit voor ons liggend gefclu•ift niet alleen dezen gruwel regtvaardigen , maar ook c A L v Ij N op erne wijze
verheffen , alsof hij een der Apostelen , alsof hij een onzondig mensch geweest ware! Maar wanneer de Hervormde Christen verpligt is , alles goed te keuren , wat
een Fransch'nan uit de zestiende , of eene bijeenkomst
van Geestelijken in de zeventiende Eeuw gezegd of gedaan hebben , dan is hij wijzer noch beter dan de Paus
een' Italiaanf hen Kerkvoogd , of Bene Iierk--gezind,
vergadering uit de zeventiende Eeuw (die van Trente),
voor onfeilbaar erkent ! De Protestant moet zoo min bij
Genève als bij Rome zweren ; hij moet overal gebrekkige, feilbare menfchen zien, en flechts de wonderen voor
onfeilbaar achten van dien Lenigen, die brave Samaritanen hooger achtte, dan liefdelooze, hoewel hoog regtzinnige en zelfs met het geestelijk gewaad omhangene Pharizcén , Priesters , Leviten en Schriftgeleerden. Of zou
JE z u s , de Liefde zelve , die op den Oordeelsdag niet
zal vragen, wat men geloofd , maar wat men gedaan
heeft , niet welgevallen kunnen aanzien , dat een man,
die voorgeeft Zijne kerk te willen hervormen , Benen
Ff 2
an-
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anderen dienaar, die over de onbegrijpelijke natuur des
Eeniggcborenen niet dien Hervormer in gevoelen verfchilt • door zijnen invloed tot de verfclirikkelijldle doodfiraf doet veroordeclen ? Hier gelden Beene fophismen van
Godslastering en hardnekkigheid. De Roo;nfche kan dan
even goed zijne onverdraagzaamheid niet het voortvendicl
dekken , dat de ProtesLent God lastert, door den gewijden onwel , waarin de ander Gods Zoon meent te zien
voor -- een' ouwel te verklaren , en hardnekkig bij zijn
gevoelen blijft. Moet men in de negentiende Eeuw nog
zulke gronden aanvoeren , om het kettermoorden , door
wien het ook zij , als ongeoorloofd te doen be[i hou.nven ?
De onverftandige Godsdienstijver van den Schrijver dezes
hocks gaat zoo verre , Mat hij den edelen Graaf v A N E Gr o N n een' nictsiraardigen neer fabeler , een' tweeden
N v iz A 'r in leven en /!erven noemt, die den dood meer
dan verdiende (hl. 9o.) Zoo iets is , zoo verre wij weten , door Protestanten nog nooit gezegd , en wij konden
bij liet lezen dezer woorden naauwelijks onze oogen ge.
boven. En wat was zijne misdaad en die van ii o o R N r ,
wien deze prulfchrijver almede den dood waardig keurt ?
Hij zegt het wel niet heilig; maar wij gisfen , dat hij
het íira[fen der beeldhorniers , dat nietswaardige Bef uis ,
bedoelt , hetwelk juist aan den Spaan/dien tiran liet zoo
lang gezochte voorwendfel tot zijne ongehoorde verdrukking gaf, en 't welk , onder den fchijn en dekmantel van
Prote stantis 2e , niets dan een hoop rustveriloorders en
plunderaars was. Maar hoe is het mogelijk, van E GN o N n en FI o o R N E te eggen, (t. a. pl.) dat men overal bevestigd zal vinden, dat zij het onbepaalde gezag
van r i I. i P s in alles hebben zoeken uit te breiden ! Wij
hrinncren ons niet, iínmer onbefchaamder onwaarheid te
hebben gelezen. E G. M o N n en II o o it N E, benevens
o It A N J E liet edele driemanfchap uitmakende , dat pal
frond voor vrijheid van geweten en handhaving der voorregten • dat G RAN VEL L It tegenwerkte en eindelijk verwijderde , E G ar 0 N D , die zelf naar Spanje sing, om
den Koning tot zachtere maatregelen over te halen, ---
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deze zouden het onbepaalde gezag, en wel NB. in -alles ,
hebben voorgef'aan,! Doch het beloont de moeite niet,
eersen ongenoemden te weerleggen, wiens ziel, vol bittere gal en Godsdiensthaat, deze twee edele mannen alleen fchijnt te haten , omdat zij Roomsch waren en bleven. Zoo hij durfde, zou hij waarfchijnlijk , als een andere D A T HE E N , ( met wien hij veel overeenkomst heeft)
ook w i L L E M I, wegens deszelfs verdraagzaamheid en
befcherming der Room/dien te Gent , wel gefcholden hebben, dat hij om God noch Godsdienst gaf. Wat verder
dezen Schrijver beweegt , om zich tot bewijzen te zetten , dat de vervolgers ten tijde van A L v A meest Nederlanders waren , (hij gaat zelfs zoo ver van te zeggen :
Niemand onder de Nederlanders was er, die zich tegen
deze vervolgingen en barbaarschlieden aankantte) begrijpen wij niet, of het moest weder een hate]ijke trek zijn,
om de tegenwoordige Rooinschgezinde Nederlanders bij
hunne medeburgers in den haat te brengen. — Wanneer
L 0 D E W IJ K in zijne Gcdcnkfchriftcn zegt : De Lutherfhen zin in Holland zeer gematigd en vroom, zoo noemt
de Te enfchrijver zulks lerugenachtig (bl. i68) , en voegt
er bij: even alsof beide eigenfchappen fchaars bij de fier'vormden, 't z ij hier of elders, te vinden waren! en
wij mogen zeggen: alsof dit er uit volde! Gewis even
zoo min , en nog minder, als uit de waarachtige ílelling : De Nederland/die Hervormde kerk is thans over 't
algemeen verdraagzaam , liberaal en verlicht , volgt, dat
er in dit Kerkgenootfchap geene dweepers en bekrompene
duisterlingen zijn, die fleclrts een paar Eeuwen te laat
zijn gekomen, om voor Inqui/iteurs of voor Schout
B O N T te fpelen. Het fprekende bewijs ligt voor ons.
Dat dc Schrijver de vervolgingen der Protestanten te
Thorn en in Frankrijk (van 1685, 1725 en 1815) ophaalt , en in alle hare kleuren voorllelt , is niet te berispen; maar dan had ook de onpartijdigheid hein dezen regel in de pen moeten laten : (bl. 222.) „ De Hervorm
dit land zijn nooit, in den eigenlaken zin, on--deni
verdraagzaam geweest." Wij weten niet , of hij , onder
Ff;
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der dien eigenlijken zin, hangen of krant/en verfiaat;
maar anders hebben toch U I T E N B O G A A R D, E P I ScoPlus, GEESTEB ,ANUsenmeerballingenvan1619
en later nog al ondervonden , wat de onverdraagzaamheid
vermogt. Den geest van den Aanmerhingíchrijver kan men
alleen daaruit opmalen , dat hij de hemeltergende gruwelen van s o NO i , in Nooit/ho/kind, die Bene zwarte vlek
werpen op de eerfle dagen onzer Omwenteling , meer of
min zoekt te verfclloonen. Immners s o N 0 t was — of
heette ten minfle — Hcrvormd !Wil men een fIaalt e van de orde , die in dit boek
heerscht , en welke, zoowel als de inhoud , van een verward hoofd getuigt , zoo zie men op bl. 136 , te midden van een vertoog over de welvaart der Doopsgezinden , (dat deze door de Hervormden niet wederregtelijk
geplunderd zijn , rekent men dezen laatfcen tot eenc bijzondere eere !) eene aanhaling uit s T IT t. over de raagt en rijkdom der Oostindifche Compagnie, welke hier bij Beene
mogelijkheid kan te pas komen , of de Staat moest een
beeld der Hervormde Kerk , de O. I. Compagnie van
het Kerk enootichap der Doopsgezinden zijn. Uitniuntend gekozen! — Maar reeds genoegg, en misíèhien te
veel , over een gefchrift gezegd, dat eigenlijk Beene aandacht zou verdienen , zoo wij niet vreesden , dat liet de
gevoelens van meer dan éénen uitdrukte , die toch zoo
iirijdig zijn als immer mogelijk tegen de algemeene liefde
en verdraagzaamheid , welke alle menfchen , kinderen van
éénen hemel `chen Vader , verlosten van éénen Heiland ,
(hetzij ze Hem in dit leven reeds kennen , of niet) en beIlemd tot hetzelfde geluk , elkander verfchuldigd zijn.
Welk eene fchande , dat in Ho/land, in het liberale
Holland, zulk een haat tegen andersdenkenden wordt inbehoezemd ; terwijl in Braband , dat zoo lang in nacht
en fchaduw des doods heeft gezeten , thans een Roomnsch
Geestelijke te Mechelen zelve de mogelijke zaligheid alIer menfchen , ook van , ode;a , Muzelmannen en Heidenen, predikt ! Welk Bene befchaming ! ... Doch wij troosten ons met de bedachte, dat onze beoordeeling van dit
ge
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gefchrift flechts de uitdrukking is der digemeene verontwaardiging, zoowel in de Noordelijke als Zuidelijke ge.
westen van ons Vaderland.

Reis door Engeland, Walles en Schotland , gedaan in
het f aar 1816, door S. H. S P I K E R, Koninklijk
Pruisfifchen Bibliothecaris, enz. Uit het Hoogduitsch.
II Dee/en. Te flmflerdam , bij Beijerinck en Willemsz.
In gr. 8vo. Te zamen 620 BI. f 6-: - :

D

e Schrijver van deze twee boekdeelen laat zich, in
het voorbcrigt, op de volgende wijze uit:
Indien ik itlij , bij derzelver uitgave , eenige verdienfle
durf toekennen , zoo is het , dat ik niets gefchreven heb ,
wat ik zelf niet zag , en dat ik bij deszelfs befchrijving
f echts min eigen, onontleend ,gevoelen gefchrevcn heb....
Mogt men in mijne fchctfen te weinig poëzij vinden , zoo
moet ik openlijk bekennen , dat ik in vele dergelijke te
veel vind, en overigens van mijzelven, met M A R T I AL I s , denk.
nod fis , esfe velis , nihilgtie ma/is."
Wat gij zijt , wil dat ook wezen , en verkies niet liever iets anders te zijn (of te fchijnen.)
De man heeft gelijk ; hij is geheel reisbefchrijver,, of
nob liever plaatsbelchrijver (topographist) , en been ronuannenmaker. Meer dan een dozijn van fentimentele rei
(mits dat ze geene Y 0 R I c x s , maar van het ge--zigers
wone flag zijn) kunnen hier de noodige kennis van de
opgegevene landen verzamelen, om er elk een paar nog
dikkere doelen mede te vullen. Zij zullen dan , met eenige verbeelding en bekwaamheid in het befchrijven van
dingen , die nooit gebeurd zijn , inderdaad eene zeer bruikbare lektuur leveren , even als onze wijnkoopers , met
een weinig zwaren en hecten drank , geheele ankers van
echte Bordeaux op onze tafels, liet zou ons niet ver
indien het Publiek dit tegenwoordige werk-wonder,
ook meer als zulk eene grondflof voor de fabrijken , dan
F f 4wel
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wel als iets bruikbaars voor elkeen befchouwde. Ondertus then zouden wij dezulken wier hoofd op ééns niet
,

al, te veel wijsheid bevatten kan , den rad kunnen geven ,
dat zij in een verloren uur (want dat is toch de regte
leestijd voor zulke waar als gewone reisbefchrijvingen enz.)
dit werk slechts doorbladerden en hier en daar een brok
lazen, wanneer ze nog van de wezenlijke gefteldheid-je
der zaken neer zouden vernemen dan anders bij eene
fioppige lektuur, en zelfs in gezelfchap eene uitnemende
figuur , als bereisd. of althans belezen mensch ,ja als landfabrijk- bouw- en inzonderheid kunstkenner, zouden kun
maken.
-ne
Ondertusfchen , en om geheel ernftig te fpreken , komt
ons het werk voor meer gefchikt te zijn , om aangekocht, in de bibliotheek geplaatst, en van tijd tot tijd
eens weer geraadpleegd te worden, dan wel tot eene
vlugtige doorlezing. En wie het zich tot dit einde aan
zal, voor zoo verre het hein om wetenfchap-fchat,die
te doen is , geen berouw van zijne uitgaaf hebben. Althans wij hebben. nergens Gene uitvoeriger en , voor zoo
ver wij mogen oordeelen , naauwkeuriger befchrijving gevonden van de landflreken , inzonderheid dc ffteden , de
openbare. gebouwen , de kunstverzamelingen , de fabrijl:en
en publieke inrigtingen van allerlei aard. G o E D E (lees :
GE ir n L) moge aangenamer zijn , hij is niet zoo rijk , en
inzonderheid daarom niet zoo belangrijk , dat hij meer
bekende, meest Londenfche , voorwerpen befchrijft. Hier
betreden wij den grond van Schotland en Walles ; hier
haan wij ftil bij de menigte van ontzaggelijke fabrijken,
met derzelver toom- en andere machines ; hier loeren. wij
den rijkdom van een der merkwaardigf'ie landen in fchatten van oudheid en kunst, zoo wel als menschlievende
en nuttige inrigtingen ,kennen. In één woord, wie reis
leest , om zijne kunde te vermeerderen,-beíchrijvng
niet van verafgelegene, onbeduidende landen, om nieuws
praalzucht te voeden , maar van hetgeen ons-gierhdn
nabij ligt, hetgeen ons belang moet inboezemen , hetgeen
ons tot voorbeeld en opwekking kan dienen, en vooral
den
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den toekomenden reiziger in Raat ftellen, om regt wat te
zien en te fchatten , die ga -bij s CI K E i, boven duizend anderen , ter markt.
Schoon wij reeds hebben te kennen gegeven, dat het den.
man blijkbaar meer om waarheid en naauwkeurig onderwijs ,
dan wel om bevalligheid en vermaak bij den lezer te doen is,
zoo ontbreekt hein echter de gave niet, olm fchoone voor
meren en bergen , gelijk Schotland die-werpn,gzit
ruim oplevert , fraai en treffend te befchrijven. De moeide
zelfs der keuze onder een aantal dezer bevailige fchil--lijkhed
derijen , gelijk nog meer onder de hoogst opmerkelijke befchrijvingen van anderen aard , bepaalt ons , ter overname ,
tot het volgende, om andere redenen ligtelijk de aandacht
van velen wel waardig.
„Ik maakte gebruik van ons verblijf in KrsBick , om mij zelven bij den bekenden en met lauweren bekroonden dichter,
R 0 B ER T S OUT x Y, in te leiden. Zonder, gcl j i: het in
Engeland de gewoonte is , van eenelf brief van aanbeveli n g
voorzien te zijn, begaf ik mij regelrcgt naar zijn huis, liet welk aan het einde der plaats , en digt bij de brug over de
Greta ligt. Hij fcheen mij in den aanvang mot eenige verlegenheid te ontvangen, die echter, na een gefprek van een
kwartier uurs, fpoedig in Bene zeer ongedwongene, het vertrouwen opwekkende vriendelijkheid overging , welke hem
tot aan het affeheid geen oogenblik verliet. Ik werd door
heen bij eerre Illistyresf L A R i E it en hare familie , met welke
hij op Benen vriendfchappelijken voet fcheen te leven, en
wier huis digt bij het zijne fond, ingeleid. (*) Daar bevond zich ook de Heer K os TER, een jong mensch , in liet
gezelfchap ; hij was van Bene I Iollandfche familie , in Lisƒ,,_
bon geboren , in Brazilië opgevoed , en zijn vader fiaat in
Li,rer pool aan liet hoofd van een aanzienlijk huis van Koop.
handel. Hij woont bij den Heer s OUT it Y en maakt gebruik
van zijnen omgang , tot zijne verdere letterkundige vorming ;
hij is dezelfde , wiens reis naar Brazilië door verfcheidene
Duitfche vertalingen is bekend geworden. De heer s 0 U ril V,
welken ik mijnen wensch te kennen gaf, om zijne , mij als
zoo oneindig rijk bcfchrcvene , bibliotheek te lesren kennen ,
-

(*) Ik bezit van deze geestige vrouw een voortreffelijk gedicht, van rijke
verbeeldingskracht, tegel) ccuen lievelings - dichter der Engelfclte natie, op
Wieus zedelijk karakter vrij wat eau te n,crkcu ie.
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nen, verzuimde niet denzelven te vervullen; en ik moet be•
kennen, dat ik zelden mijne verwachting zoo zeer heb
overtroelen gezien. De verzameling bestaat uit drie tot vier
duizend deelen, van de uitgezochtfle Spaanfehe en Portugefehe werken , in het vak der Gefchiedenis , Staatkunde en
Reisbefchrijvingen. De laatste heeft hij , voor een gedeelte ,
als vruchten cener door hem ondernomene letterkundige reis naar Spanje en Portugal, terug gebragt; gedeeltelijk heeft hij
dezelve te danken aan de verzamelzucht van eenen oom , die
hem zijne, als Prediker te Lisfabon verkregene, boekerij ver
heeft. De bibliotheek van den Heer s 0 U THY be--makt
vat intusfchen niet alleen gedrukte boeken, maar ook vele
handfchriften, zoo wel historifche als itinerarifche (reisbefchrijvende) ; waaronder zich vele bevinden , welke hij , bij
zijne klasfieke werken over de Gefchiedenis van Brazilië,
of gebruikt heeft , of nog gebruiken moet. Aan den aangenamen avond , welken ik niet de familie van den IIeer s o uTa Y fleet, zal ik Heeds als aan een der vrolijkile punten
mijner reize gedenken, te meer daar mij dezelve zonder eenige aanbeveling , en zonder vroegere bekendfchap met den
zoo hoog gefchatten man , ten deele werd."
Iet Geluk , in drie Zangen , door Mevrouw de [Fed. V A rt
STREiit, geb. BR1NKMAN.
In 's Gravenhage, bij
J. Dumée. 1820. In gr. Svo. 135 BI. f 3- 50loo iemand zich door deze zangen laat aanfporen om zijn
heil te zoeken in hetgene hem niet zal teleurstellen , dan
zijn ze voor hens onbetaalbaar; maar anders is dit geluk
te duur gekocht. Een boel., dat noch met uiterlijk voorkomen , noch met andere fieraden , die thans onze Nederlandfche poëzij zoo brilleren doet , prijkt, Hechts twee of acht
lluivers minder, dan een van gelijke grootte en —! — Fnfrn,
zeggen de Franf'chen, als ze veel te zeggen hebben, en niet
meer zeggen willen. En zoo doen wij ook. Vooral na de
lezing der opdragt aan Z. E. den Minister v A L c it, aan Wien
Mevr. V A N S T R it F mc alles verpligt , die haar raadsman , fleurt
en befchermer, en een Mecenas van de kunst is, nemen we
alle aanmerkingen, die we anders op deze zangen , die
waarlijk alzo niet weinig aanbevolen zijn, maken zouden,
terug , en wenfchen der Dichteresfe geluk met den roem ,
dien
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dien zij op zulk een' man mag dragen. Eene te verregaande
vrijmoedigheid mogt het nu geacht worden, zoodanig eene
zwakke vrouw te berispen ; en de edele gevoelens , die hare
zangen bezielen , de heilzame (trekking, die deze zangen heb
kunnen , maken haar der befcheidenfte bejegening mede-ben
volle
waardig.
ten
Zonder dan aanmerkingen te maken op de manier, op welke zij de gekozene dichtfloffe behandelt , kunnen we echter
de betuiging van onze fpijt niet wederhouden, dat zij haar
dichtftuk niet eens, vóór de uitgave, der befchaving ezv.
door eene fikfche en vriendelijke hand heeft toevertrouwd.
Dit fpijt ons, en om den inhoud dezer zangen en menig'
waarlijk fchoonen regel in dezelve, en omdat wij haar regt
vele lezers gunnen. Taal , fl:ijl en verfificatie hadden er dan,
met geringe moeite er aan te befleden , beter en bevalliger
uitgezien, en onze aanbeveling van dit boek ware de harte
geweest. Lof intusfchen blijft zij verdie--lijkfteopra
nen , die , blijkens het niet weinig dichterlijk goede , de
belangrijke uitweidingen, de waardige denkbeelden in, en de
fomtijds zeer geleerde noten onder deze zangen, niet aan alle
vrouwen gewone vermogens en begaafdheden bezit. Wij fpraken daar van noten; dezelve zijn alleen bij den tweeden
zang, waar zij zingt, wat de oude voorgeflachten omtrent
de onflerflijkheid , omtrent de goden dachten, en dan wijst ,
b. v. , naar Herodotus, Plutarchus,. Cicero , Euripides, Plato
en sneer anderen; b. v.
In Hermes wordt ook nog dees fchoone plaats gevonden :
hieronder (laat: „ Hermes Trismegistus , een Egyptisch wijs
dien men voor den fchrijver van vele boeken hield -ger, ,
welke in groote achting waren, en die door Jamblichus aan
worden , in zijn werk , de Myster. Egypt. Edit. Lug.-gehald
an. 1 553.'
Wat zeggen de Dames ? Maar waar — om ook de religieuze fentimenten van Mevr. v A N S T R E E K, en hare voordragt van Bijbel- en Chri$telijke leere, (de paradijs-ge/chiedenis, bl. $o, den Verlos/er, bl. 89 ezv.) buiten aanmerking
te laten — waar vandaan heeft zij toch den naam God iWesfras aan onzen Heiland leeren geven? b1. 89. Men kan Hein
Gods Mesfias noemen; doch , daar de Dichteres, op de volgende bladzijde , den Arimatheër Jozef in den dooden Jezus,
wiens
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wiens verrijzenis toch hen niet vertroostte , die Hem zoo begroeven, God en Middelaar befchouweu doet, kunnen we.
ook hier geene drukfout vermoeden. — Meer dan eenmaal
getuigt zij , dat hare zangen troonend vloeiden : dit firekke
dan ook ter verfchooning, als men in deze Alexandrijnfche
verzen op het een en ander floot, dat ons het gemis der
boven aangeduide befchaving doet bejammeren.
Dus eindigt de derde, en bijna zoo ook de eerf'ce zang ; en
hieruit leere men het doel der Schrijffler kennen !

u Godsdienst, Vrede en Deugd! Gevoel , Weldadigheid!
'Gij zilt het , die 't geluk op 't levenspad verfpreidt :
De fchoonfle bloemen teelt, die altijd welig groeijen,
En jaren na den dood nog op de graven bloeijen.
Laat het ons hierbij mogen laten , uit reverentie voor de
Dame en voor de Kunst beide !

jAC0BCATs

aan Necrlands Jufferfchap. Te Dordrecht , bij

Blusfé en van Braam. í82o. In 12rn0. XXX, 32o BI.
f3-:-:

O

pgedragen aan de Dordfche Jufferfchap. Waarom? Omdat
deze JuI Ièrf'chap dit boekje met groote toejuiching verlangde,
zich bijzonder over de werken van Vader CAT S verheugt ,
en onze fchoone moedertaal boven liet vreemde hoog waar
wij op den duur uit Dordrecht regt brave-dert.Zoa
meisjes en degelijke vrouwen verwachten. 19b!it invidia dicto !
sl aar inderdaad, jonge FIeeren ! zoo gij Bene echt - ÍIollandfche vrijster van den goeden ouden Rempel zoekt , doet
een reisje naar Dordrecht , en waar gij dit boekje in eere ,
op het toilet of in de ridicule vindt , zult gij denkelijk niet
mistasten. Zegt het voort , Mijne I3eeren ! en doet uw
profit!
C AT s was eens het lievelingsboek, en werd gefchat naast
den Bijbel; en toen ging het ons vaderland wèl. „ De jonge
dochters lazen zijne Mae gdepligten en Maagdeklagten. Geen
jong paar trouwde er of het Dichtfluk : Houwelick , werd aan
de bruid door den bruidegom of door de ouders aan beiden
ten gefchenke gegeven, en als het nuttigíte juweel aangeprezen. Zij die lust hadden aan vernuft , tot leeringe aangewend,
-
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wend , kochten zijnen P R 0 T E U S of de Ziinne- en Minneheelden. Elk verliandig vader had den Spiegel van den ouden
en nieuwen tijd bij de hand , als de beste leerfchooI voor
dageli.jkfche bruikbare wijsheid. De Trouwring met den Proef
van dezelve was het Incest geliefde leesboek tot nut-ften
en vermaak voor alle handen , als vervuld niet vele zeer belangrijke mingevallen ; en de invallende gedachten op Jlapeloo.
ze nachten , liet tachtigjarig Leven , en andere Dichthukken,
waren dierbaar aan den ouderdom." — Het Spaansch Ileidinnetje verdient ook bijzondere melding ; het was ons boven
alle andere dierbaar in onze jeugd.
Gouden dagen ! die wij hopen, dat de heer JA c o B us
s C Ii E L TE ai A, de Uitgever van dit boeksken , terugbrengen
zal. Deze proeve is daartoe eene poging. Na de Aan fpraak
tot alle belasten met IWaagdenzorg, ontvangt de Juferfchap
hier Let Maagdewapen , — Liefde's Granaatappel , — Maag

depligt , — 1llaagdeklagten , -- Spreekwoorden , — los/ Stuk
jes, — Ilerdersklagt, — en Vrijsterwapen, en zulks. in een
r

bevallig gewaad , beknopt formaat en netten druk. Een aardig
titelvignet en de nette afbeeldingen van het Maagden- en Vrijs
van den ouden Dichter verfieren deze uitgave,-terwapn
voor welke wij den Heere s c II E L T E MA opregt onzen dank
betuigen. Wat de fpelling betreft , heeft hij (wij willen zij
eigene woorden gebruiken) het fchimnael des tijds' met eerie-ne
machte hand afgewreven. Zoodanige pogingen ter bevordering
van den fnlaak voor oude vaderlàndiche letterkunde en oude
vaderlandfehe zeden, en zulk eene bewoning van achting
voor lieve vaderlandfche, in het bijzonder Dordrechtfche
vrouwen en maagden , behoeft geese aanprijzing , maar vordert Hechts eene fpoedige aanmelding.

C.

F. G E L L E R T'S opgefpoorde Familie - brieven , uitgegeven
door A. T. LE U C I-1 TE,Predikant te Haynichen. Gevolgd
door eene Befchouwing van G E L L E R T, als Mensch, Schrijver, Dichter, en lijdend Christen , door den Vertaler. Te
Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1820. In gr. 8vo.
Ik' en 179 Bl. f r -10-:

De Voorrede van den Uitgever, die men (vooral op bl. g,
Voorzeker zullen ook ezv. --- herlezen) wel wat duidelijker
wen-
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wenfchen mag, geeft ons berigt van de aanleiding tot de uit
dezer Brieven, en de goede gelegenheid, tot dezelve-gaf
gevonden. De Weduwe L 00 S J E s verpligt de vrienden van
GEL LE R T — en hij heeft die toch vele , en zal ze , hopen Wij , in nog grooter getal hebben en behouden , ook in
ons vaderland — door deze Familiebrieven , goed vertaald ,
hun in handen te geven. Achter dezelve vindt men eene Redevoering, door den Doopsgezinden Leeraar te Hengelo, die
dit werkje vertaald heeft , B. R U S B U R G, te Almelo uitgefproken , en die wij met genoegen gelezen hebben. Recenfent herinnerde zich eanflonds de voortrefFelijke Verhandeling
van Ii 1ST over G EL L E it T en zijne Schriften, door Plnenaofyne bewaard (VI), en eene te weinig bekende Redevoering,
mede van eenen zeer waardigen Godsdienstleeraar,, H. N. F ER F,
over eenen in waarheid grooten man, geplaatst in het Nieuwe
[lluandfchrift Tot Nut van 't Algemeen, door het Departement Groningen uitgegeven, (voor 181o, No. III) en ver
zich in de hope, dat door zoodanige en dergelijke-bijdt
aanprijzingen, die toch in onderfcheidene kringen werken,
GE L LE R T'S fchriften meer en meer bekend en gebruikt zul
worden. I-Iet zegt toch niet weinig, dat een man als-len
KIST , die wel weet, wat goede fmaak is , wensch t ,
iaat de fmaak, die in de eeuw van G E L L E R T heerschte ,
nimmer ophoude die van alle beoefenaren der fraaije letteren
te zijn! Het zegt niet weinig, dat een ander Christenleeraar,
C. W. WESTERBAEN, in zijne Lofrede Op LUBLINK,
wenscht : „ o, L77obt dit boek (G E L LE R T'S Zedekundige
Les Ten) weder ons huisboek worden !" En mag nu des Recenfcnts aanprijzing van deze Brievenverzameling de vervulling
van zulke wenlchen mede helpen bevorderen , hij zal Gode
dankbaar zijn; want — hoe veel nuts kan gellicht worden
door G E L L E R T'S fchriften!
Men heeft hier eerst negenenzeventig , meestal niet groo.
te , Familiebrieven , die , dat fpreekt van zelve , alle niet
even belangrijk zijn , maar belangrijk genoeg, want ze zijn
van G E L I. E R T, en vertoonen ons den man zoo als hij
was , vroom , wijs, weldadig , op God vertrouwende , en —
in één woord — een voorbeeld. „ Brieven ," zegt onze o cK E R s E , „ zijn karakterkundige leerboeken, en zij verdienen
zoo veel te meer aanmerking bij den menfchenkenner, omdat zij doorgaans in een vertrouwelijker toon geflemd zijn,
„ dan fchriften, die gepolijst worden, om eene openbare
„ rol

GELLERT'S OPGESPOORDE FAMILIE - BRIEVEN. 439

rol in de wereld te fpelen; " Stemt dit elk toe , dan fchaffe zich elk, die een daalder misfeil kan, deze Brieven aan,
of make er een gefchenk aan jeugdige lieden van, die er uit
leeres Zt111en, G £ L,L E R T, hunnen vriend, te kennen en lief
te hebben,, en dat te gelijk, wat hem zoo achting- en bemin
maakte. Bij de genoemde verzameling is gevoegd-nchlswardig
een aan angfel_ van nog vier Brieven aan den Secretaris
'K E R S T E N te Dresden, gedeeltelijk reeds bekend van elders , en Bene zeer treffende Anekdote. Wij willen dezelve
echter niet mededeelen, noch iets uit de Brieven ; want -men .moet zich in dit boek zelve verlustigen, aan hetwelk
wij , om zoo vele redenen , het beste vertier toewenfchen.

Reize uit het hart in het hart. Uitgegeven door CAR L B A U TI.
G A R T E N c R U s i u S. Naar het Hoogduitsclr. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. 1820. In gr. 8vo. 348
131. f 3-S-:
,, tle mensch moet de rust in reine deugd en liefde tot
God , dus in zijn eigen hart , zoeken ; dan, dwaas genoeg ,
doet hij dit veelal niet , maar zoekt het ware levensgeluk
buiten zich , alwaar hij in tallooze moeijelijkheden en ge
gewikkeld wordt." Dit is het thema,-varolewpíting
waarover het, in brieven medegedeelde, verhaal van deze
reis loopt. De reiziger fchrijft aan eenen vriend , en deelt
aldus de in- en uitwendige lotgevallen zijner reize mede;
ook die opmerkingen, uitboezemingen en belijdenisfen, welke de bewerking inhouden van het bovengenoemde thema. —
Zijnen vader heeft hij nimmer gekend, fchoon deze nog leeft;
over de fclleiding tusfchen vader en moeder ligt een fluijer,
welke de laatfie belooft, dat wel door den tijd zal worden
weggenomen. Middelerwijl in verbindtenis geraakt met eenen
Duperroaw, die gevaarlijke politieke plannen had, waarin hij
ook hem , wien hij door zijne zuster aanlokte en vasthield ,
zocht te gebruiken , flaat hem de eerfle , in zijn doel mis
naar het leven , en zou hein hebben laten vermoor--fend,
den , ware hij niet gered door eenen Charles Pauw en de
zuster van Duperron zelven. — Deze Pauw blijkt naderhand
de broeder vn den reiziger te zijn, door den vader medegenomep naar het Oosten, werwaarts hij, voor rekening van
vrien-
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vrienden in Engeland, gezonden werd, om geleerde nafporingen te doen. Door een bloedig voorval , tijdens de daden
• er Franfchen in Egypte, van zijnen -vader, die, vlugtende
niet liet kind van zijnen , tot liet Christendom bekeerden,
raar met zijne echtgenoote vermoorden huiswaard , ook hein
in liet huis voor dood achterliet, gefcheiden, geraakt hij met
cenen Engelfclien officier naar Europa terug, en zoo nader
zedelijke aantrekkingskracht, met onzen reiziger-hand,or
veriuoudien. Belangrijk is ook de belijdenis, welke de vader
aan het eind d'cs werks , door mededeeling zijner gefchiedenis, eer hij nog herkend is en herkend heeft, aflegt. Hij
is, namelijk , ten laatfle met het geredde kind in Europa te.
rnggekoinen; woont niet hetzelve, nu een volwassen meisje,
op een eenzaam landverblijf nabij Dresden , in welke ítad de
reiziger haar in de fchilderijzaal had leeren kennen, en op
haar verliefd was geworden. Ook hij was , door trotschheid ,
van eclitgenoote en kind weg -, en ter wereld in- gedreven;
en zijne biecht is iiiddrdaad waarfchuwend tegen hooge aaumatigingen en de zucht naar onafhankelijkheid.
Schoon dit werk zoo welgefchrevcn en welvertaald zij als
de orazigtbare Kerk van dezen zelfden Schrijver , en deze
betuige, dat het denkbeeld , • waarop liet genoemde werk gegrond was , in deze brieven nader ontwikkeld en op het wetenfchappelijke leven meer dadelijk toegepast zij — zoo kun
wij toch niet nalaten te verklaren, dat wij er het thema-ne
ou den titel minder in wedervonden , dan in dat andere werk.
liet is alles waar en fchoon , wat de reiziger fchrijft , bel^jdt, aanmerkt; liet heeft wel betrekking op de inwendige
gelleldheid van den mensch , gelijk' zij is en gelijk zij behoorde te zijn; evenwel , dit had grootendeels even zoo
goed te huis kunnen gefchreven zijn, terwijl toch ook veel
beslaat in langgerekte redenen , die eigenlijk niet de reis uit
liet hart in liet hart niets te doen hebben, Ten laattic loopt
de zaak toch uit op een huwelijk; en wij weten niet, of
wij eersen meiinch, eindelijk zijne rust vindende toch ook
door middel van giinitige uitwendige omflandigheden , wel
zoo geheet in zijn hart teruggereisd mogen noemen , dat zijn
.

vrede nu daarin , onafhankeiijk van alles, gevestigd zij. Ons
komt ten miufte voor, dat die uitwendige omhiandigheden altijd een groot deel aan zoodanige rust kunnen hebben; zoodat men hear gunflig uitwerlcfel op de ftentnling we' .nee

gene kan verwisfelen. Iiet is ons bij de lezing voorgekomen,
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mem, dat de Schrijver een te dik boek gefchreven hebbe
over eene zaak, die onmogelijk een dik boek vullen kan,
en die eigenlijk geheel vervat is in de belijdenis van den
vader, die eer hoofdperfoon had behooren te zijn dan de
zoon. Ook is er, naar ons gevoel , te weinig handeling in
een werk, dat, fchoon geen gewone roman zullende zijn,
echter de verdichting tot voertuig der voor te ftellene waar
bezigt.
-ceid

Suzette Cefarine d'Arly. Eene zonderlinge en in hare foor:
een/ge Brief risfeling , toevallig ontdekt, en , op vergunning,
uitgegeven door n. r. L A N T 1 e. it. Uit het Fransch. II Deelen. Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor.. In gr.
8vo. Te zamen 691 BI. f 6- 12 -:

I

n de voorrede, die met ene aanwijzing begint van de twijfelzucht, eigen aan de ellendige wijsgeerte der achttiende
eeuw , krijgen wij berigt van het geflacht , waaruit Suzette
afftamt, van de gelegenheid , bij welke de Schrijver deze
brieven in handen, en van de vergunning, die hij kreeg ter
uitgave van dezelve , onder voorwaarde nogtans , om den
bloedverwant, van wien de IIeer elu P* * *, bezitter, deze
briefwisfcling ontvangen had, niet te noemen. Die bloed
dan de perf'oon, die in het werk onder den ver--verwantis
dichten naam van Lifleux voorkomt., De Schrijver begeert,
dat men deze voorrede vooral leze. Wij raden dit ook aan,
en verzekeren den eenvoudigen lezer, dat hij , aangaande
waarheid of verdichting van deze briefwisfeling, niet wijzer
heen zal gaan , dan hij gekomen is.
Iiet zij echter hiermede zoo liet wil, deze Suzette Cefarine is een alleraardigst , naïf, in liet Italiaansch en Latijn
bedreven , en in deze talen dichters lezend , maar toch geheel aanfprakeloos meisje, welks karakter wij in deze briefwisfeling niet vermaak gadefaan. Deze , namelijk , houdt zij
met haren Italiaanfchen taalmeester voornamelijk. Afkoinitig uit
een oud adelijk geflacht , maar hetgeen gedaald is, woont zij
met hare moeder op eene kleine landhoeve aan het meer Montmorenci , en fchrijft van daar hare brieven , welke nu hierdan daar -over loopera , veel over zaken , welke verband en
hart raken , maar alles kort , natuurlijk , zonder de minde
soEKDEscri. 1821. No. 10. G g pa-
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pedanterie , en als An het voorbijgaan. -- Suzettes vertrouwe-.
ling, de Italiaanfche taalmeestgr, heeft het zwak van ligt wat
te veel te eten, en zijne wederhelft om in de loterij te: fpelen. Beiden fchrijven aan Suzette, en verzoeken haar, den
anderen over de fout, waaraan hij fchuldig is, te onderhou
Zij belooft aan Mevrouw Toinmafini , haren man duch--den.
tig te zullen beknorren, .vermaant haar, hem verder voor te
gaan in huishoudelijkheid , en eindigt met een geval._ te verhalen van een huisgezin, waarin de man het zwak had om
te veel in de loterij te wagen, en de vrouw fpel en opfchik
onmatig beminde , waardoor zij dan hunne fortuin verloren.
„ De man verweet aan zijne vrouw hare neiging voor het
fpel ; deze , wederom, bekeef haren echtgenoot wegens
„zijn verderfelijk zwak voor de loterij : de vrouw, die op
„ het laatst wijzer en voorzigtiger werd, verbeterde •zich
„ het eerst , en cie , door haar voorbeeld getroffen, man volg„ de haar loffelijk ná." Zoo eindigt het moreel gedeelte van
dezen epistel, en de geheele, dus wijsfelijk ingerigte vermanrug is in Benige regelen begonnen en a.fgeloopen. Dit. is
wel eene epifode; maar wij haalden haar aan, om meteen een
ilaaltje te geven van Suzettes geest en toon.
De ridder Lifeux, een zeer befchaafd en edel man , ook
vriend van den taalmeester Tommafini , is , door hare brieven
aan dezen , op haar oplettend geworden, en vindt haar belangrijk., Maar Tommafini maakt hem wijs, dat zij aan het
meer van Geneve woont. Daar wil hij heen ; maar nu gaat
Suzette quaff op reis door Zwitferland , en houdt , als van
daar, door Toininafini , den ontvanger der wederzijdfche brieven , correspondentie ook met Lifieux, verhaalt hem telkens,
waar zij is , en geeft befchrij vingen , die zij geven kon, als
hebbende met haren vader Zwitferland doorreisd. — Ook de
beer Lifieux was, door zijne reizen in Zwitferland, zeer
berekend, deze vinding goed uit te voeren. — Lifieux ziet
nu veel jufvrouw d',lrly, wier eenheid met Suzette hem in
het geheel niet in den zin komt; en men kan berekenen, . dat
deze misleiding het onderhoudende des werks zeer moet bevorderen. — Een heer, Belfont, „een veertigjarig rentenier,
„ een man van een zeer braaf, zacht karakter, van een goed
„ oordeel , en wiens verdienflen nog daarenboven gepaard
» gaan met een jaarlijksch inkomen van 6o,000 livres ," heeft
zich als vrijer voor Mej. d'flrly opgedaan ; zij echter heeft
eenen zin aan hem. Om dan zijne zinnen te verzetten, gaat
bij
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hij naar Italië, en krijgt van Cefanine verlof, aan haar te
mogen fchrijven, mits over nieuwe voorwerpen, die hij op
reis zou zien. De brieven, dan, van Be/font behelzen veel
belangrijks over Rome; terwijl alle overvloed hebben aan
gefchied- en aardrijkskundige en plaatfelijke mededeelingen,
anekdotes, fcherts , nu en dan eerie .vertaling van een' brok
uit dezen of genen dichter, ook wel vermelding van perfoonlijke aangelegenheden in de familie. — De ridder wordt ten
laatlte, na Mej. c1',lrly al van tijd tot tijd belangrijker te
hebben gevonden, de misleiding gewaar, in welke men hem
houdt, en dat Suzette en Cefarine één perfoon uitmaken.
Tot ftraf iooet Tommnfrni nu ook -nog wat zwijgen , en 'de
ridder fpeelt nu zijne rol wederkeerigbij Cefarine, tot dat ten
laatlie beide een paar worden. — Waar men dit werk ook ovenIla, men wordt telkens onderiiouden, en wij kunnen het dus
veilig aanprijzen tot eerre vervrolijkende 'lectuur in oogenblikken, waarin men- onderhoud van nóode heeft, zonder den
geest te kunnen of te willen infpannen-tot ernffige oefening. Het beluit vermeldt het uiteinde van Lifieux in het leger
van Coadé, en dat van Cefarine in i3oz.

De Karavanfera, of Verzameling van Oosteg fche Verhalen.
Naar een Perzisc.i Ilandfchr•ift vertolkt,- door A. -u E S A RR A Z t N. Uit het Fnansch. Te Groningen , bij W. Zuidema. í82o. In gr. Bye. 312 131. f 2- Ie -;
Voorzeker zijn deze verhalen reeds te bekend, clan dat wij
een breed verflag van dezelve zouden noodig oordeelen. Een
derzelve herinneren wij ons reeds vóór jaren in een' onzer
vaderlandfche almanakken te hebben gevonden. Trouwens,
dit erkennen uitgever en vertaler ook; zij zeggen , dat deze
en gene onzer inlandfche journalen een en ander verhaal uit
deze verzameling in hunne mengelingen hebben opgenomen.
Zij meenden dus eerst dezelve weg te 'aten; maar geven
gronden op , waarom zij van dit denkbeeld terugitwamen. Hoe dit zij : wij kunnen niet wel goedkeuren, dat men het
publiek zijn geld late betalen voor zaken , die het reeds
heeft. Voorts zijn deze verhalen wèlgefleld, in goeden ftijl
overgebragt, en van zedelijken, dus behartigenswaardigen inhoud. — Her eerfte ffhetst de zaligheid van den middelhand,
Gg 2
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en heet: flbdelazi , of de ontwaakte japer. — zmestan en
JWeledin leert ons, dat, de ondervindingen van vroegere jaren
onzes levens ons niet wijzer doen handelen ; de tooi'erbril,
dat de beste bril hem niets dient, die Hechts door zijne hartstogten ziet , ea dat hij, die de oogen der rede bezigt , gee.
nen bril noodig heeft:; -,de twee vrienden , het nadeel van fpitsnnindigheden in den godsdiertst; ,dsinolan, dat het waar geluk
net de deugd in den Ineiisch is ; de planeet van den geleerden Zeb , dat de bewoners der wereld door geepe Inenfchelijke wij shed doeltreffender, hadden kunnèn ingerigt worden,
dan zij zijli.. Annedan en. Zeïla fielt aan de vrouwen het gevi#arliike van het, bezit, , eens fehitterenden echt.genoots voor.
De kalif lilmanzvr, leert,' hoe men de menfehen moet beoordeelen; de , drie gordels , de waarde van zedigheid bij een
meisje; de gelaatkundigen; he ondoelmatige, . dat eene te
zekere kennis der tnenfchelijke harten zou verzellen. De belIgering van Amu zin fchetst eersen flrijd, waarin de vijanden
elkapder door deugd en edelmoedigheid overwinnen; en het
noodzakelijke en het overtollige, dat de mensch, hoe veel hij
bezitte, altijd nog naar „ het noodzaibe ijke" verlangt.
:

,De twee Vrienden. Naar het 1loogduitsch van A. L A F 0 NT A- IN F. If üeelen, Te. Breda , bij W. van Bergen en
Comp. 1820. In gr. 8vo., Te zamen 430 BI. f4- i6 -:
.Lee Recenfent van dit werk (een werk mag het wel heeten)
belijdt gaarne geen vriend te zijn der Roman lectuur. Desniettegen1 aande. heeft hij van LAF 0 N T A I N E, in dit vak, het
zijne eere — deze
meeste gelezen , en -7 hij betuigt het
twee deden las en herlas hij niet zeer veel vermaak , en
zegt er van, dat dit boek gelezen moet worden , dit houden.
de voor de beste lofipra k op hetzelve. In waarheid , niet genoeg zal men, ook na eerre hervatte lezing, des Schrijvers
vruchtbare genie bewonderen kunnen. De Recenfent heeft
zich moeite gegeven, om den draad van dit verhaal vast te
houden , en deszeifs kunftig zamenweeffel den Lezeren van dit
Tijdfchrift te doen ]rennen. Intusfchen houdt hij de geheeld
fchets , na rip beraad, terug, dewijl dezelve te groote plaats
zoude innemen, indien zij eenigzins voldoende mogt geacht
worden ter beoordeeling van den inhoud. Hij hoopt , met
zijne eenvoudige aanprijzing dezes onderhoudenden, dikwijls
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zeer treffenden Romans , de nieuwsgierigheid naar denzelven
Opgewekt te hebben , die zich zeker niemand beklagen zal.
Schoon het waar zij , dat men mecrmiilen zal moeten zeggen: „zoo gaat liet in de wereld — :iet;' dit zal LA F o NT A IN E's Lezeren niet meer hinderen, en volgaarne zal de
onpartijdige erkennen, dat op d.t toev,)cgfel aan de menigte
van deze foort niet toepasfelijk is , het ene men wel eens te
regt gezegd heeft van de Romans: „ derzelver groorfle ver
nuttigheid beftaat daarin, dat ïe - vergeten worden."-dienfl
De overbrenging van dit voortbrengfel van des Duitfchers
waarlijk rijk vernuft in onze taal zal , vertrouwen wij, den
Uitgeveren niet berouwen , die, door onnoedigen opfchik,
liet werk niet kostbaar gemaakt hebben , dat nu in te meer
]landen komen kan , die naar deze fptjsfoort gretig tasten , en
die zich hier geen ongezond voedfel vinden opgedischt. Men
zal zich echter bedriegen , zoo men hier een ligt kostje ,
eene fpoedig genomene verfhapering waant te vinden. Neen —
voor alle magen is de dikwijls hitrtige fpijs waarlijk niet, die
anders ook gaarne bij L A F 0 N T A I NE ier maaltijd gaan.
Den Vertaler (zoo Rece^ifent wè1 heeft , een man , die
zeer goed oorfpronkelijk werk kan leveren tot Nut van 't Algemeen,' is zijn arbeid welgelukt. Zeer hindert ons , hoezeer liet mode wordt , dat gelladig herinneren van iemand
aan iets , voor iets aan iemand herinneren. Ergens leest men
„ het gefprek (laakte ; " doch — het zijn voorts klein gheden, die hier en daar ontfieren. Nog eens dan , die lezen kan,
en gaarne Romans leest, leze dezen , en hij zal Schrijver en
Vertaler danken, zoo als gefchiedt bij dezen. Punctum.

Vertellingen en Vrdichtfelen, uit het gebied van het wonderbaarlijke en bom'ennatuu,rlijke. Uit het IIoogduitsch van
T. H. FRIEDRICH. Te flmn,qerdam, bij de Wed. G. A.
Diederichs en Zoon. In gr. 8vo. 151 Bl. f I - TO-:
-

V

ier welgemeende, niet onaardige dingjes , in elk van welke eene zedelijke bedoeling doorfiraalt. DE PIRAMIDEN VAN
MEMFIS , een Oostersch Teer /zaal. — DE STOMME SPANJAARD ,
OF DE GRUWELEN DER INRWISITIE; een Tafereel lierGodsdiÉnSt-

'ervolging in de zeventiende Ecu4'. — IIouo OP, KAMERAAD 1
Bene Spookgefchiedenis. — LEANDER'S GEZIGT . -- De twee-
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de en de laatf e zijn voornamelijk tegen geloofsdwang gerigt.
In een verlegen uurtje kan men deze Rukjes zoo eens gebruiken. Maar de uitgevers hebben er eenen wat te hoogen
dunk van; (niet onnatuurlijk: laudat venales , qui vult conducere meices.) „ Het is te bevreemden, — zeggen zij — dat
een man, in eene geheel andere genre" (de uitgevers kunnen het met de Hollamlfche taal niet doen) „ van fchrijven
beroemd , ook in deze zoo bijzonder uitmunt, en ons , door
den bloemrijken en zesellenden ftijl, in deze vertellingen
lleerfchende, onwillekeurig aan derzelver lezing geboeid
houdt." — Bij ons, die andere fijien kennen, en ook noo.
dig hebben om geboeid te worden, was dit niet zoo; wij
vonden dien, waarin deze yertellingjes gefield zijn, tamelijk
winderig en krachteloos. En tot narigt voor den vertaler (die
wel eerst wat beter de taal, uit welke hij overbrengt, mag
leeren kennen) diene , dat, in het, uit s c 111 L LE R ontleende,
motto , bi. 34 , de woorden in het origineel: der Mensch in
feinem T'J7ahn , niet beteekenen : een waanzinnig mensch ; maar:
een mensch, door den zwijmelgeest zijns waans , zijner meening ,
gedreven — dat nog al eenigzins verfchilt. Ook had de heer
vertaler kunnen weten, dat er waanzinnigen zijn , die niets
minder zijn dan verfchrikkelijk, dus allerminst „ het
verfchrikkelijkfle van allen." Maar dit laatfie geldt wel degelijk van hem, die zijnen waan, zijne (ongegronde) mee
geweld doorzet en volgt. — Het laatfte Rukje-nig,met
heeft, ten aanzien der vinding, de meeste waarde.
-

BRIEF AAN DEN REDACTEUR DER VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN, RAKENDE IiET IETS OVER DE LANDHUIS IIOUDKUNDIGE LESSEN ENZ. VAN DEN HOOGLEERAAif
UILKENS, IN DEN RECENSENT, OOK DER

RECENSENTEN, NO.

V.

Ik heb, mijn Vriend 1 het Iets over de Landhuishoudkundige
Lesten enz. van den Hoogleeraar u I L KEN s gelezen. Gij vraagt,
of alles , wat daarin gezegd wordt , maar zoo onbeantwoord moet
blijven? Gij bedoelt zeker alles , wat daarin gelezen wordt
over de aanmerkingen, die ik gewaagd heb, op het Landhuis houdkundig Handboek van gemelden Hoogleeraar te maken.
Het overige toch gaat mij niet aan. Grooten lust heb ik er,
om
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om de waarheid te zeggen, niet in; maar •ik gevoel , dat ik
het en den Schrijver, en uw Maandwerk en mij - zelven ver
te sneer; daar er werkelijk twee leelijke mis -fchuldigben,
zijn ingeflopen , waarvan ik evenwel , mits dezen ,-f1eliugn
de vrijheid neme , er ééne op den hals van uwen Zetter of
Corrector te fchuiven. Gij hebt , namelijk , bl. 156, reg. i,
laten drukken, ajuin; dit moet wezen, aluin. Het is mogelijk , dat de fchuld bij mij ligt , (*) en ik de bedoelde letter, in plaats van naar boven , naar beneden heb omgehaald.
Evenwel, ik heb op zoo veel te antwoorden, dat Gij dit op
uwe rekening nemen moest , en zetten het onder de drukfouten , waar elk deskundig lezer het reeds onder gezet zal
hebben.
De andere vergisfing is maller. BI. 155, reg. 4 V. o.,
fiat: de verwantfchap tusfctien loogzout en alkali ontkent. Ongelukkig haat hiervan geen woord in de aangehaalde § ,lo;
snaar wel , loogzout en wijngeest. Waarfchijnlijk heb ik gefchreven (eilicve ! zie dat eens na) alkortoL (**); een woord,
mij meer eigen , dan wijngeest. Want , fchoon ik geen vriend
van vreemde woorden ben , verfchillen fpiritus vini (wijngeest) en alkohol te veel , om beide denzelfden naam te geven. Deze vergisfing, waarvoor ik den lezer, en inzonderheid den I-Ieere U I L K L N S , verfchooning vraag , ware intusIchen niet onttaan , indien hij - zelf zich niet vergist had ,
ZOO als hij , Rec , ook der Ree. bl. 198 , te kennen geeft ,
zeggende : „ ook is het beter , in de aanmerking op § 40 , te
lezen , voor loogzout , potasch; omdat bijtend loogzout in wijn
opgelost wordt. De eene vergisting, zoude ik zeggen,-gest
is de andere waard. liet is evenwel jammer, dat onze Schrijver de zijne zoo ongelukkig herfteld heeft. Wat toch ver
hij hier door potasch ? Ruwe, die gemeenlijk zoo ge--flat
noemd wordt? TVlaar die is zelfs in alkohol gedeeltelijk oplosbaar; het zal dan gezuiverde moeten wezen. Welk bijtend
loogzout meent hij vervolgens ? Ammonia vereenigt zich met
alkohol niet, dan onder zekere omfl:andigheden; levende of
bijtende kalk in 't geheel niet. Eindelijk , welken wijngeest
moet men nemen, zal de proef gelukken?
De Schrijver zal dit misfchien voor vitlust houden, waaran asij een groot gedeelte mijner aanmerkingen toefchrijft.

Ik
(*) Zoo is bet inderdaad.- Redactetfr.
(**) Hier lig& de fchvdd bij den Corrector. Mdacttur,
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Ik meen echter altijd gehoord te hebben, dat, als men min.
kundigen iets door een voorbeeld wil ophelderen, men, bij
voorkeur, zoodanig een neemt , hetwelk duidelijk is en Beene onzekerheid overlaat. Laat nu iemand eens ruwe po^asch
en matig 4lerken wijnbeest mengen; zal hij dan gec,;e werp
king befpeuren ? — Ik gevoel liet, deze en dergeiiike onnaauwi.eurigheden zijn onvermijdelijk bij de manier van behandeling, welke in het eeríle gedeelte van dit I-Iandboek ge
Wanneer men menfchen , die daar zoo zeer hun-volgdis.
werk niet van maken, een algemeen overzigt van deze of ge
wil geven , vreest men altijd uit de diepte te-newtfchap
fcheppen, omdat dit doorgaans voor hen niet klaar genoeg
is. Ook hierom had ik, onder anderen, de Natuur- en Schei
liever achtergelaten gewenscht. Dat de Studenten in-kunde
de Godgeleerdheid veelal noch Natuur- noch Scheikunde
houden, is waar; dat de kennis der Natuur den Godgeleerden allernuttigst is, niet minder. Maar volgt hier nu uit,
dat men hun die kennis als in 't voorbijgaan moet bijbrengen, terwijl men beftendig met het eene oog op een bepaald punt ftaart, waar ;nen heen moet, en dus noodwendig
veel voorbijziet? Ik geloof, dat Bene Natuur -fcheikundige
Landhuishoudkunde dienftig kan zijn, om de aanbiddelijke
volmaaktheden der Godheid te leeren bewonderen, zoo als
U I L KEN s zegt (Ree. bi. 192) ; maar is zij daartoe maar
van verre noodig? I-Ieeft men niet leesboeken bij. dozijnen,
waaruit de Theologant hier putten kan? En moet men, om
dergelijke bijoorzaken, de grondigheid van het onderwijs opgeven? Dit ondertusfchen is hier het geval , vooral wanneer
uien, met onzen Schrijver, begrijpt, dat de algeweene Schei
kwalijk voegen zou tot voorbereiding van eene be--kunde
paalde aanverwante wetenfchap. De algemeene Scheikunde
voegt overal, waar Scheikunde voegt, juist omdat zij algemeen is , en de gronden legt , waarop het geheele gebouw
rust. Daarop dus , en niet op afzonderlijke brokken van dezelve , rust de Landhuishoudkunde gedeeltelijk. Ik zeg, met
opzet, gedeeltelijk : want, daar de Landman ook huiskouder
en koopman is , Raat hij in velerlei betrekkingen met menfchen , is hij een deelgenoot der burgerlijke maatfchappij ,
komt hij in allerlei omfiandigheden , waarin al de natuurkundige wetenfchappen met elkander hem geen oordje waard
zijn , waarin daarentegen menschkundige, of gefchiedkundige ,
of ftaatkundige, of regtsgeleerde kennis hem voortreffelijk
zou-
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zouden te fade komen. De Hemel beware ons echter voor
eene landbouwkundige menschkunde, gefchiedkunde, regtsgeleerdheid , enz. ! H E R M B s T d D T fchreef zeven deden over
Agricultuurchernie- ; S T U ai P F vult 33 `bladzijden met oeconov:ifcue werkjes, allèen door Predikanten gefchreven, en tot
1790 uitgekomen. (Ree. bl. 193 , en 183 n.) Waar wil dat
heen ? En als men nü eens bedenkt , dat geen beroep , geen
ambacht verfchoond wordt; dat bakker en zadelmaker, en
welhaast kleer- en fchoenmaker, lesten gaan hooren over de
wetenfchappelijke gronden van hunne kunst; dat alles , wat
men weet , of meent -te weten, van de manier, waarop deze
wereld gebouwd is, af , tot de- kunst , om den neus te fnuiten , toe , geleerd, en vooral met letters geleerd , in dikke
boeken gedrukt moet worden ; ik -zeg nog eens , waar zal dat
heen? De kikvorfchen hebben de Abderiien uit hun land gedrongen; de boeken zullen ons lit de wereld dringen , en,
maak- er ttaat op , de Boekverkoopers het eerst.
Ik reken het dus een geluk , dat ons publiek veel te klein
ts, om ellzs te kunnen fszipperen. Onze Schrijver zegt, (Rec.
bí.193) day wij daardoor genoodzaakt zijn, alles meer zamen
te vatten, en geeft dit mede als Gene der redenen op, waarom hij de voorbereidende weten €cheppen in zijn plan begrepen heeft. Ik zou dit laten gelden , indien dit werk tot een
leesboek voor den befchaafden Landman beflemd ware, en
niet , zoo als nu , tot een handboek voor het Ikademisch onderwijs. Dit moet grondig wezen; en wie kan op 8o blad
zijden meer dan eene flaauwe fchets van Natuur- en Schei
geven? Ik kan mij dan ook niet begrijpen , hoe men-kunde
heeft kunnen vinden, dat de Schrijver hier te uitvoerig 'ge
hij een weinig lager te kennen geeft. Ook-westi;hgn
ben ik mij niet bewust, het boek te lang voor een' currus
genoemd te hebben. Deze en meer andere aanmerkingen kan
ik mij dus niet aantrekken (*)•
Mij geldt , wat bl. 195 gezegd wordt ter verdediging van
u. Het plaatfelijke heb ik niet verlangd , naaar juist dat

„ be(') A's Nederlander trek ik mij echter de gedurige terugwijzing op onze
Duitfche,#`tuten aan, als liet non flus altra in alles, hier b. v. in het maken
van Handdoeken van mbo bladziiden en meer. wie zal zich laten wijsnaken,
dat die zw re boetdeelen gcl'chikt zijn, om den Student een beknopt overzigt
der tvetenfchap te geven , en den Hoogleeraar tot eeres leiddraad, bij zijne
lesfen, te dienen? Niauwelijks zal deze zoo veel tijd hebben, om, met an.
were woorden, nog eens te zeggen, wat reeds in zijn heedboek Raar.
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» beknopt overzigt_der Natuurlijke Gefciiedenis van on P derland," hetwelk de Schrijver nu voor zijne lesten gefpaard
heeft. Dat „ natuur- en fclzeikundige waarheden dezelfde
zijn in Groenland en in Peru ," de grond daarentegen, de
lucht, het water, de planten, de dieren er verfchillen , is
mij niet onbekend gebleven; maar ik had ook alleen eene beknopte _ Natuurlijke Historie van ons Vaderland verlangd , en,
binnen deszelfs grenzen, zullen koeijen toch wel koeijen
wezen, en tarwe veel hebben van tarwe, klaver van klaver,
en eene Brabandfche paardenvlieg niet zoo veel verfchillen van
eene Vriefche. Wat meer is , fchoon de natuur- en fcheikundige
waarheden overal dezelfde mogen wezen, zijn zij echter,
tit een landbouwkundig oogpunt befchouwd, onmogelijk
overal van dezelfde beteekenis , van hetzelfde belang ; en dus
zonde men , zich gelijk willende blijven , het bijna in alles
bij algemeene aanwijzingen moeten laten berusten.
Ik ga verder. — „ Waarom, vraagt de Schrijver, bl. 196,
snag ik de befianddeelen van het water niet volgens LA V 01Si E R opgeven ?" Omdat liet even gemakkelijk was , daarin latere en naauwkeuriger bepalingen te volgen. Maar de Schrijver zal dit van te gering belang gekeurd hebben; daar hij
(Ree. bl. 197) beweert, dat de behandeling der Natuur- en
Scheikunde, toegepast op plantenbouw en veeteelt, zich
juist niet door de naauwkeurigfie, fcherpfle en nieuwfile bepalingen behoeft aan te bevelen. Ik beken, dat het voor den
Landman vrij onverfchillig is, of enen LA V o l S IE R, of
T nit N A RD en GAY - I. U s s Ac in de beflarddeeien van het
water volgt; of de dampkringslucht beflaat uit 74 of uit 78
honderdfle deden flikulofucht. Maar voor den aanulaanden
Geleerde, en als zoodanig befchouw ik den Student, is zelfs
dit niet geheel onverfchillig , vooral thans niet , nu men, op
het voetfpoor vale RICHTER, BERZELIUS, DALTON
en anderen , zoo veel gewigts hecht aan dergelijke bepalingen, en niet reden. Daarenboven , waar leidt dat heen? De
fcheikunde van den Schrijver leert het ons. Men telt onder
de aarden ligchamen , die reeds door BERTH 0 I. LET als aI.
kaliën zijn gekenfchetst , en kent daardoor eigenfchappen aan
dezelven toe, welke zij niet hebben. Men befchouwt dezelven als enkelvoudige ligchamen , dewijl het zoo zeker bewezen is , dat in de meesten metalen zitten (*), als in het
wavoedfel
(*) Ja! zitten; zeker niet op 4oelen of banken, maar zoo als er
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water ontvlambare lucht. Men geeft het zoutzuur eene onbekende groudlage, fchoon alles ons overtuigt, dat die grondlage waterítof is. Men denkt 'niet aan de waterflofzuren ,
wier kennis , ook als zuren , in den landbouw van geen gering belang is. Men zegt, dat de aluinaarde wet zivan elzuur
aluin MAAKT, terwijl het eigenaardige van den aluin juist
in de alkaliën gelegen is. Het is waar , de Schrijver ver
dit laatVte gezegde niet, Rec. bl. 197, te verklaren,-deigt
dat hij deze verbinding alleen had opgegeven , om te doen
weten, waarom de kleiaarde ook aluinaarde genoemd wordt.
Doch daartoe ware het voldoende geweest, te zeggen, dat
zij een beftanddeel is van den aluin, zoo als er een weinig
Ilooger gezegd was, dat zij , als beílanddeel der klei , ook
kleiaarde heet.
Wat nu de ontbinding der kleefflof bij de zoogenaamde
broodgisting betreft, welke ik mij vermeten heb te ontkenlien, T 11 E N A RD leert (El. d. Chim. III. 340. ed. 2.) zeer
duidelijk , dat , bij dezelve , de kleefilof zich als dunne vlies
dat het rijzen van het meel geene plaats kan-jesuirfpant,
hebben zonder kleefítof en derzelver mechanifche uitzetting'. —
Dit vooronderftelt liet aanwezen van dezelve, gedurende en
na de gisting. Zelfs wanneer deze te ver gaat, zoodat er
zich te veel azijnzuur ontwikkelt, en de kleefstof dus opgelost (*) wordt, that het deeg neer, en word: het brood
zwaar. Dat men geene kleef(}of uit brood trekt, bewijst hier
niets. Ook uit het ongerezen meel , wanneer dit fleclhts goed
gekneed is, laat zij zich moeijelijk , en fomtijds zelfs geheel
niet , affcheiden. Hoe veel te minder uit liet brood , waarin
zij zoo fijn verdeeld en in zulk eerre geringe hoeveelheid
aanwezig is !
Den Schrijver zal dit denkbeeld misfchien even bijster zeldzaarn voorkomen, als dat van liet onveranderd opne,nen van
eiwit en gelei. Hij noemt het, Rec. bl. 598 , eene ^'ree;iade
physiologic, dat deze floffen zoo onveranderd in de wasfa onzer vochten worden opgenomen. Maar het is dan toch wouderlijk, dat de natuur ons zulke dingen tot voedfel geeft,
wel,

in liet brood, goud in den erts zit. Men zegt wel ving loog -,out, mild:
kalk; welke laatiie uitdrukking althans ruim zoo kwalijk gekozen is, ale
mijn zitten.
(*) Niet ontbonden; deze uitdrukking kan, ia cie Scheikunde, alleen van
eerre %cheiding in Lejisntldeelere gebruikt worden.
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welke reeds veel overeenkomst met de Itof hebben, waaruit
ons ligchaam beftaat. De melk levert vele phosphorzure
zouten, die het zuigend dier tot de beenvorming ook zoo
zeer behoeft (4nn. d. C'l im. LXXXIX. 44.); bij bloedve;lies is melk welke zoo veel rhet onze vochten overeenkomt,
een voortref élijk middel, waardoor het bloed veel fpoediger,,
dan door ander voedfel , h'erfield wordt. Waartoe ook zoude
de natuur het eiwit, hetwtlk oplosbaar is in onze vochten,
eerst veranderen, om er daarna wederom eiwit van te maken?
Ik ontken niet, dat er , bij de voeding , veranderingen , za
ontbindingen kunnen plaats hebben; maar ik-menf}lig
'ontken, dat zij altijd plaats moeten hebben. Ik ontken, -dat
-iets , hetwelk reeds gelijk is aan ons ligchaam , noodig heeft ,
daaraan gelijk gemaakt te worden. Dit zoude met de een
welke de Natuur in alles volgt, ílrijdeu.--- Ook-voudighe,
begrijp ik niet, wat de Schrijver met zijn verhaal bedoelt,
dat de landlieden, toen zij, na de veeziekte, meer kalveren
hielden, dan zij voeden konden, dezelve met ijzerwater op
-de been hielden. Wat zal dit nu ? Bewijzen, dat zij tot voedfel iets behoefden, hetwelk meer gelijk aan hunne • natuur
was? Misfchien heeft mijne vreemde phyfiologie mij wat
-traag van aannemen gemaakt. De Schrijver kan zich daarmede niet versenigen. Liet is mij wel, ik' heb het vragen
als twijfelend voorgeteld. Mij dunkt even--derwijzn
wel , dat die vreemde phyfnlogje mij niet onbevoegd
maakt, om mijne meeping te zeggen, ten zij het in liet Rijk
der Wetenfchappen wijgen oplegt, wanneer men van dezen
en genen verfchilt. 1V1j dunkt tevens, dat een Schrijver,
!

die fervilia ingenua' (Rec. bl. 194) íchrijft; die, eene onnaauwkeurigheid willende hèrtlelleii, in eerie andere vervalt
cold. b1. 198); die, eiwit en'gelei van de lijst der dierlijke
beltanddeelen uitfchrapt (aid. bl. 199) ; die , na alles ; wat
daarover door settle Scheikundigen, als het refultaat van
,ie naauwkeurjgfle proefnemingen, is voorgedragen, van de
aarden en alkaliën zeggen kan : zij worden voor metaaloxydes
(LUOUDEN , en dat , wanneer hij een ander op de vingers flaat , -eerst moest bedenken:

„ Ouce ,culpare fazes, ea to ne feceris ipfe :
Titr pe est doctori, cum culpa redarguit ipfum. "
Ziedaar; mijn Vriend ! wat ik tot mijne verdediging al zoo
zen kunnen aanvoeren. Vindt Gij 't noodig, dit ter ken.
nisfe van het publiek te brengen, het is mij wel; zoo niet,
des te beter. Ik blijve intusfchen,

O. N.

I oekTelch. No. Viii. bi. 33s. reg. 17. haat anamnostica, lees anamnestica.
•+--- bl. 85n. reg. 2. haat welke, lces,avekke.
1ken chv. No. VII. bi. 33i. reg. 14. moet zijn: De Dochter des beroemden
GefchicdIchrijvers ns TnoU, wier Broeder 'do Kardinaal arcna
LIE v liet onthoofden.
No. IX. bi. y38. reg. eo. v. o. hiaat hetgene, lees welkers.

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen van M A T T 1-1 Ij S S I E G z N B n n K. Ilde
Deel. Te Haarlem, bij dc Wed.. A. Loosjes, Pz.
1820. In gr.: S vo. XXII en 304 -BI. f 3 -:
-:

ledere bekwame prediker heeft zijn' eigen trant, zijn' eigen 'ílijl en geest. S i L G L N B r E K heeft de zijnen , die
welligt , meer clan die van anderen, uit zijnen fland, als
eigenlijk aan de letterkunde , aan de Hollandfche welfprekendheid gewijd , uit zijne omftandigheden, als naauw
verbonden niet en omringd door leden van een ander kerk
dan het zijne, en uit zijn bedaard en zacht-gcnotfhap
karakter vallen te verklaren. Sommigen hebben wel eens
over te weinig verheffing , afwisfeling en ongemeenheid
in een of ander geklaagd. Doch liet algemeen gevoelen,
dat aan duidelijkheid , eenvoudigheid en ernst niet grond
groote waarde hecht -, fpreekt deze klagers te=en.
De eeríie leerrede in dezen bundel , over Pf. CXXII:
q, geeft inzonderheid aanleiding, om over vaderlandfche
gcfchiedenis , in oenen deftigen flijl , breed uit te wei
tevens blijken van de liefderijkfce verdraagzaam -den,
te geven. De prediker heeft daarbij echter den bij-heid
geenszins git het- oog verloren. En , zoo wij op het-bel
flak bedenkingen wilden maken, zouden het doze zijn
Of niet al te veel aan de hervorming wordt toegekend,
wanneer b. v. de erkentenis en lmndhaving van het onvervreemdbaar refit der menschhcid, om God naar de infprczal van zijn geweten te dienen, als een algemeen beginfel, ja als liet eerfle hoofdbeginfel van dezelve wordt
genoemd. Men bouwde toch , zoo liet fchijnt , dikwijls
meer elk op het begrip , dat hij de waarheid , en dus ook liet
refit op zijne zijde had, en was veelal niet langer of ver
verdraagzaam, dan nood en ulaatkunde 'dit eischten,-der
ja fchikte zich , inzonderheid ook hier te lande , meer
naar de begrippen der politieker, dan naar die der kerkelijm
Hh
rorriarscx. i8az. No.
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lijken , wanner trien, vrijheid van godsdienst gaf. -- \terder , of cie her s 1E GE N B E E K niet al te toegevend ,
of eigenlijk beleed is, daar hij, de groote hervormers
Opnoelllell(ie, CALVIJN vóór L W IN GLIUS noemt,
(ZwINGLIUs, die te gelijk met LUTHER begon,
alien misfcllien in redelijkheid en liefde te boven ging,
en de eigenlijke I'tichter der bijzonder zoogenoemde hervormde kerk, ook der Nederlandfchc, was) en daar hij,
elders, zoo maar ftellig verzekert , dat de godgeleerde
twisten , die deze laatlte kerk fcheurden , van wederzijden
niet meer hevigheid dan christelijke waarheidsliefde werden gevoerd. Het is toch hierbij niet de vraag , wat men
natuurlijk verwachten . moet , maar, wat de gefchiederlis zegt ; niet , wat misfchien een enkel mensch deed,
maar , hoedanig de geest en toon , de houding en het ge
partijen was , niet na , maar vóór de betlisfing-drage
der gefchillen. Dit bedenkende , gelooven wij althans ,
dat men ze niet zoo maar, zonder oenig welligt of dergelijke, over éé ne kam behoort te folieren.
De tweede leerrede, over Pí. XXXVII: 3 , werd uit
na de terugkomst van B 0 N A P A R T E van het-gefprokn
eiland Elba, en is gewis eerre fclieóne en treflende rede
dat vertrouwen op God en liet-voering,tbc
doen van het goede noodwendig moeten zamengaan ; wordencle dit doen hier zoo wel in liet algemeen , als in liet
bijzonder van datgene verklaard, wat tot verwerving van
Benige gehoopte en afgebedene zaak ver(Irekt. Niet dan
niet matigheid en gepastheid is door den redenaar van
voorbeelden uit dc ongewijde , vaderlalidfchc gefclliedenis
gebruik gemaakt. Ja, gaarne hoorden wij hier de godvruchtige taal van vader W I L L E 1\I.
De derde leerrede, over, Spreuk. VIII: 34 en 35, is
nob eens eerre gelegenheidsrede , maar wil ons , in dezen
bundel vooral , niet refit behagen. Zij is te zeer een al1 rlei , aan de hervatte catechizatiën , aan de invoering der
wet oir liet hooger onderwijs , aan algemeene richting
gewijd, en stier van Bene lange aanhaling uit eene andere ,
nicer dichterlijke vertaling van liet boek der wijsheid, cl der
'
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fiers an verschillende namen van groote mannen uit de
ongewijde gcrchieJenis voorzien. Dc ítille en effene gang
der leerrede lijdt hierbij. Ook laat zich , zoo maar in
denzelfden deftigen (room voort, wel veel zeggen van
wijsheid , die ware verlichting is , en. even zoo wel den
wil als het verfland betreft ; maar helder wordt liet daar
niet, hoe men twee zoo grootelijks verfchillende-dor
dingen , als weten en doen., voor een en hetzelfde kan
doen doorgaan. In één woord, wij zouden den heere s i EG E N B E E K nimmer ontraden hebben, deze preek, bij
die gelegenheid , te doen , maar wel , om ze hier te plaat.
fen. Ook zijn werk wordt toch door de jonge lieden ligt
als model aangemerkt; en waarlijk , daartoe dient dit ftuk
sliet.
De volgende, over Joan. VIII: 34, is eene fchoone
en ftichtelijke leerrede. Trouwens , de flavernij der zonde
is een onderwerp , waarover geen man van 's hoogleer
ears bekwaamheid anders dan voortreffelijk kan prediken.
De vijfde, over Joan. VIII: 36 , is een vervolg op gene.
Het uitlegkundige deel valt daardoor kort,. en is niet
veel meer dan Bene omfchrijving. I\Iis chien , echter , ware het niet kwaad geweest , den wezenlijken of íchijnbaren (prong, in de hier gebezigde gelijkenis voorkomende
(van dienstknechten der zonde , namelijk , tot dienst.
knechten Gods) , niet ongemerkt te laten voorbijgaan.
Eene onvolledige verklaring, als volledig voorge1ccld,
wekt ligt bij derf toehoorder wantrouwen en ontevreden
iheid , of wel gewoonte, om in het gefprokene maar
blindelings te batisten. Voor liet overige vinden wij hier
een deftig en welgeteld betoog der gefchiktheid van Jezus leer, daden en lotgevallen, voorbeeld en beloften,
om ons vrij te maken van de flavernij der zonde , met
iene juiste bepaling der vrijheid en cenc gepaste opgaaf
van hare zegeningen.
De onvolkomenheid onzer kennis in zaken van den
godsdienst eene wijze en weldadige verordening van God,
is de inhoud der volgende , over IY Cor. V. 7. Bij ons,
rechter, kwam de, bedenking op, of deze keus wel vol11h a
koe
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komen gelukkig zij. Iet woord geloof, toch , heet in
het ogenteen gebruik tweeder'éi be eel;enis; die van vermoeden op gronden van waarichiinlijkheid bouwen , en
die van ftellig aannemen op gezag, hetzij van eenigen
perion, hetzij der innige overtuiging van hart en geweten , (of \vel beide te zamen.) P A U L u s fehijnt ons toe,
van het llatfle te fpreken ; S I n G E N B E E K maakt veelzins melding van Gene gebrekkige, gedeeltelijke en ftukswijze kendis. Wij ontkennen echter niet, dat de denk
er is in deze leerrede-beldnfomtijsve,n
veel waars en flichtelijks gezegd , evenzeer fluitende •op
den tekst , als op dat andere woord van PAULUS : wijf
ket,raera ten dcele , en iry zien in een' fpiegel enz. , hier
mede aangevoerd. Er is daarom been twijfel aan , of zi,}
z tl veel genoegen hebben gegeven , al ware het dan ook ,
dat deze of gene wat fcherper on lerfcheiding en meerdere fchifting, met bepaalder rangfchikking der denkbeelden , had verlangd.
Luc. XVL• i9--26, over den ijken man en Lazarus,
is ons zeer eenvoudig, geleidelijk en vol ítichting voorgekomen. Zoo wij 'ecnige aanmerking wilden maken , het
zou misfchien deze zijn , dat de "gemoedsgelleldheid van
L A Z A It U s meer vooronder{leld dan bewezen wordt ,
terwijl echter de voordragt het tegendeel doet denken.
De Iaoogmocel der leerlingen door f ezns bef7raft , volgens 1Mlatth, XVIII: I--.R. , is de achtte in den bundel.
De aard en het belang der nederigheid, ter omhelzing en
beleving vooral van het christendom , is daarin fchoon en
gepast ontwikkeld. Slechts op een enkel gedeelte moe=
ten wij aanmerken. Het komt ons , namelijk , niet voor:;
dat het verlchil in denkwijze bij fommigen , ten aanzien
der vergiffenis van zonden en der werking Iles heiligen
geests , juist aan hoogmoed kan toegefchreven worden.
Althans dit verwijt mad lien niet treffen , die , door ver
denkbeelden van plaatsbekleeden le ge--werpingdov
regtighcid en onweder(Iandelijke genade , gelijk de groote
hoop die dikwijls tot zijne íchade koestert , misfchien
flechts fchijnen, in dit opzigt, te weinig te gelooven.
Her
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Met is van belang, ell{en leeraar te wat. richuwen , dat hij
hier, om welke reden dan ook , toch niet zondige tegen
dc regtvaardigheid en de liefde. — Voor liet overige zien.
wij in Bene gewone leerrede , zonder bijzondere aanleiding , niet gaarne ongewijde voorbeelden bijgebragt , al
is liet ook van tenen D i R U I T R R.
Bij liet lezen der volgende leerrede, over IIebr. XI:
13, op zichzelve een fchoon en flichtelijk vertoog, drong
zich de aanmerking bijzonddr flerk bij ons op , dat 11i t
en trant van den hooglecraar iets zoo vlocijends en gclijkmatigs , in meestal lange volzinnen , bezitten , dat het
bijna onmogelijk is , dat daaruit niet eene zekere eentoobigheid bij de voordragt ontfla. Elk heeft vooricker zijne
gave; doch liet moet den nederigen man niet:onaangealaam zijn , op dit gevaar ten minfle van een hinderlijk
.g ebrek opmerkzaam gemaakt te worden.
De tiende of laatfle leerrede , over Joan. Vii: 46, be•
helzende de oorzaken der voorbeeldelooze werking van 's
Ileilands redenen, is den hoogleeraar in taal en vvelt nrel.end.
Leid volkomen waardig. Met uitflekend- genoegen althans
lazen wij dit, bij al den overvloed der fl of, ja om den,zelven welligt , gansch niet gemakkelijk te bewerken Pluk.
Men verwacht toch ligtelijlc zoo veel , en kan toch niet
anders dan het bekende hoorera , z an der dat er haas: tijds
genoeg voor den redenaar overt hitte , om dit bekende
door opheldering , van omflandi heden als anderzins , iii
volle kracht te doen uitkonten. Te nicer lof hebbe de
roan , die in eene geregelde orde , onder Gene gepaste ver
voorbeelden bijbrengt , en krachtig-delin5,fcho
betoogt , dat waarheid, heiligheid en liefde, als vare
Benen , in de plaatfe van God en niet zijne nmagt bekleed
zijnde , die wonderbare kracht en nadruk voortbragtcn,
welke wij ern uit dc gcfchiedenis kennen en nog dankbaar
vereerdn , ja te onzer zaiigheid mogen aanwenden.
Dus hebben wij deze leerrcdencn , een tweede deel uitmakende en reeds een' gerui,nen td in liet licht zijnde
geweest , als met de pen in de hand doorloopen. Een algemeen oordeel behoeven wij hierbij niet te voegen. Eer .
vottII h 3
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voudige klaarheid van denkbeelden , refit ftichtelijlte aan
waarachtig christelijke , gematigde en eer -wendig,
gevoelens voor onzen eenigen I Ieer en Zaligma -bicdge
kenmerken de Rukken overal ; en , verrijken zij ook-ker,
de uitlegkunde even zoo min als die der zeden , zij vol
beste gebaande fporcn ; terwijl de Pcijl,-gentmifd
ja , minder levendig , warns en opwekkelijk is dan die
van enkele andere toeesters , maar in keurigheid , met
klaarheid vercenigd, bezwaarlijk aan iemand toegeeft.
Dat zich dan liet doopsgezinde genootfchap en de Amílerdam{che gemeente, aan welke zich de prediker, in
eerre epzettelzjke en lange opdragt, bijzonder verpligt betoont, in deze fchoone vruchten harer christelijke zorg
en weldadigheid verheugen! Ilet is zoo, deze opdragt
kan eenigermate vreemd en gezocht fchijnen ; daar menig
jonge lieden dezelfde voorreten , hetzij clan ge -tevan •
heel of ten decle , bij de genoemde gemeente en hare inrigtingen lebben genoten. Doch wie zal s I E GE N B E E K
betwisten , zijn eigen dankbaar gevoel voor de plaats zij
geboorte , zijns doops , zijner opleiding tot liet leer--ner
aarsambt , bij genot van velerlei bijzonderen zegen, openlijk aan den dag te leggen ? \Vij althans niet. En voorzeker ook de 1 Iartenkenner niet , in zoo verre 1-Jij deze bron
maar eenigzins zuiver fchouwt.
-

-

flffcheic/sredc ,• gel or des; te Groot-llm;ncrs , den 30 ju//
182D , door A. T. BEAU S AR , Predikant te Kinken.
Te Iliiddelbrirg , b S. van Bentlhenm. 1821. In gr.
8vo. IF en 39 -BI. f:- io-:

Coils ;ende over fv'c cuwand gchuidi;d, sla zijne hoogst
cr.^e;,1ar^^«s <',Oc en verpli tenrle beveiliging voor dreicnden T/ u h rsnood , in de cede macro d vara het jaar
z S i. Leerrede , door H. J. E Y K MA NS , Prt dika,nt
te !1'blc,c"e anr,a. Te Dordrecht, bij Plusfé en van
Brae n. in or wo, PI en 40 Ll. f : - 8 -:
Leer-
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Leerrede ter viering van zijnen v fentirintigjarigen Evan.
geliedienst in ouder f cheidene Gemeenten, gebonden te
Rotterdam, den iS Febr. i 82 , door j. P. N. c o
te Rotterdam. Te Rotterdam, bij J. van
Baalen. s8a1. In gr. 8yo. o BI. f : - io-:
,

Wie den Zoon heeft, heeft het leven; wie den Zr o'l Gods
niet heeft, heeft het leven niet. Bevcstig ng si-, de , door
3. DE C K E R Z I M PIE It AI AN Lid van hei Provinciaal Utrechtsch Genootfc/ietp van K?nflen en Lhetenfchappen; Lid (in der tijd) (2) der Synode rn Syno_
dale Commisfse bij de Evangelisch Lutherfet en, en
Predikant, bij hetzelfde herkgenootfchap, te Utrec/at.
Te Utrecht, bij P. Quint. 1821. In gr. 8vo. Ir en
39 ]31.f:-9-:

Z

ie hier, Lezer! vier Gelegenheidspreken van onder
een woordje.
-fcheidnort.OvlkTzen
No. I, prijkende met den ijk van liet Próvinciaal Kerk
Zeeland, ter gerustf{elling zeker van allen,,-helturvan
die nog niet voldaan moten zijn met de verzekering der
genen, die het in Zuidholland gehoord hebben , dat itt
deze preek niets gevonden wordt , ítrijdig met de leer der
Hervormde kerk , komt wel wat heel laat ; maar voor Fiat
wachten kan Do. nn A U S A Iz reden gehad hebben , welke wij, gelijk nteer, niet begrijpen. I-let is zijne eerfie
proef, die hij liet publiek aanbiedt , íchoon hij elf jaren
reeds predikant was , en ccne aficlicidsredc voor een ongemakkelijk werk houdt ; maar de betrekking tusichen
hem en dc gemeente van Groot -1immers, en liet ver
dat velen daar nog jaren na dezen dc preek le--trouwen,
zen zullen , deed hem de uitgaaf wagen. Nu , dat is
viel l LIoe groot die betrekking geweest zij , om op den
duur zoo teeder te blijven , en hoc groot het getal der
lezenden daar wel zij , weet de fleller van dit herut niet
juist; snaar, meerende liet ten naastenbij te kennen , dacha:
hij,
111 4
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hij, met blijdfchap , op credict van Do. B E A U S A P.
Tempora mutant iii. Maar , wanneer de prediker van de
waarde zijner afícheidspreck tot vermcerdcriiig. van Bijbel
veredeling des harten gewaagt , en desaangaandc-fmaken
het oordeel van anderen boven liet zijne fielt , doet hij
ons wenfchen, dat hij daartoe cent andere proeve had
gegeven. Wij hebben deze preek .onderling gevonden ,
en meenen , dat Do. r E AU S A K zijnen toeleg, om zekeren voornamen navolger van vader III N L 0 P E N 'S
zegtrant na te doen, te zeer openbaart, dan dat deze
onze meening hein .zoude kunnen mishagen. Reeds de
Levitenzang , die de voorzang is , Pfalm CXXXIV , vonden wij zoo bijzonder ,dat wij dien betuigen nimmer voor
een affcheid aan eene Christelijke gemeente geoordeeld
hebben te voegen. De tekst is f oli. (maar dat moet ,
zegt B EAU S A it, in ,7o. worden veranderd) XIV: 18a•
Ik zal u Beene veezen laten, en de aanhef der leerrede
luidt aldus : ,, Ik zal a geen veezen laten. Alzoo lezen
wij in onze gewone overzetting. Daarom dacht ik in mijne jeugd, toen ik den grondtekst nog niet verftond, dat
wij moesten lezen: „Ik zal u in geen wezen laten." ...
Dit weinige tot een proefje ! Naauwkcurig is Do. n E A uS A R ; maar, -- ach ! dat het al te de beste zaak zoo
vaak bederft ! Het fpijt ons , dat een zoo weldenkend en
kundig man , die althans niet verdient te Rittlicm te blij
zijne aardigheden , zoo ftijf, zoo-ven,itcglad
houtig, zoo .... raar is.
No. II. De Heer E Y I: nz A N s , nu predikant te Maasland, laat zich hier kennen als een' ijverigen en hooi
erniligen boetprediker. Uit eigene beweging hield hij,
niet zijne vorige gemeente , een' dankflond , en (reeft , ten
bate harer armen, de zeer fpocdig bereed gemaakte leerrede uit. Echter niet alleen tot die gemeente , maar tot
liet vaderland , ja zelfs tot den [femel lirekt zich zijn
oogmerk niet deze bladen uit, blijkens 's mans wensch
in de Voorrede , die tevens eene loffpraak behelst op de
e leln:oeJiyhcid van den boekhandelaar B L u s S l.— Zoo
vurig van geest deze leeraar ons toefchijnt, en zoo vlug
in
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in het maken van :eene preek, zoo fchielijk moet hij ook
kunnen uitfpreken ; want , waarlijk , eene preek van veertig , zoo compres gedrukte , bladzijden is geen bagatel.
Zijne keuze bepaalde zich tot hetgene van Elias verhaald
wordt , dat hij zijn aangezigt met zijn' mantel bedekte ,
nadat Jehova zich aan hem in het fuizen eener zachte ftilte geopenbaard had (I Kon. XIX: i5).' De befèhouwing
van den toeland des Profects , die het cerf}e deel der
leerrede uitmaakt, en, buiten noodzake, zeer oniflagti;
is , leidt , om daarin , ten tweede , een gepast voorbeeld
zijnen toehoorderen aan te wijzen, die, ten derde, onderrigt worden., hoe zij hetzelve hebben na te volgen.
Elias bedekte zijn gelaat met zijn' mantel , uit eerbied ,
fchaamte en verootmoediging voor Hem , wiens aangezigt hij zich onwaardig achtte te aanfcliot^wen , en, wiep
zelfs zijn adem onaangenaam wezen moest. Zoo vat E Y Knz n Nr s het hangt; en nu behoeven wij het gebruik , dat
hij van hetzelve tot zijn doel maken konde , niet aan te
wijzen. Dit is hem wel gelukt. Met mindere uitvoerig
heid ware echter deze preek niet minder gewigtig geweest , in welke men belangrijke opmerkingen zal aantreffen; maar nog meer had ons dezelve behaagd, zoo
aan de Couranten , of aan een gefchiedverhaal , ware overgelaten gebleven , tvat nu , voor een groot deel, in het
tweede fink der leerrede , zeggen wij , niet wèl haat. Alles is aangefchreven , wat gelezen , gezongen ,- gebeden
is; voor de leden van het Dijkcollegia , onder anderen,
wordt gebeden , dat zij , bij uitvindingen , die hulp fchijnen te beloven , vooral ook vroegere ervaring mogen raadplegen! Zegen haat onder den nazang en, in plaats
van aanmerkingen, fta hier ook als het laatfle woord,
waar liet ons om te doen zijn moet, en als onze wensch ,
zegen!
No. III. Bij deze groote leerrede zijn de gebeden en
gezangen niet gevoegd. De laatfle althans hadden wij
gaarne aangewezen gezien , vooral het doel der uitgave
in liet oog houdende , hetwelk toch was, dc gevierde
plegtigheid in , gedachtelus te doen blijven. Na eene ge-

,

II h 5

pas-

46a

GL^LEGENII1IDSLL^ERREDENEN.

paste vooraffpraak, vindt men den tekst, Pred. XII: 13,
14, kort en . goed verklaard, die den prediker aanleiding
geeft tot de behandeling van drie (lukken : i. wat zedelijke verbetering zij; a. dat deze de hoofdzaak, het laatlie doel van den Godsdienst is; 3. hoe veel er aan de,
overtuiging hiervan gelegen zij. Bondig, regt overtui
wordt dit alles beredeneerd en betoogd; maar, of-gend
de breedvoerigheid, waarmede dit gefchiedr, wel noodig
ware, en of de hief gevoerde flijl wel de preck(tijl mag
heeten , daaraan neemt Recenfent de vrijheid van wel zeer
te twijfelen. Nu echter de preek kan gelezen worden,
wenfchen wij, dat zeer velen de woorden van waarheid
en gezond verband, hier te vinden , bedaard overwegen
en zich ten nutte maken mogen. Deze gelegenheidspreek
kan veel goeds (lichten , ook bij hen, die anders niet
gaarne preken lezen, of zelfs hooren , indien ze maar
waarlijk onpartijdig en vrij denken. — Het 4de ftuk der
leerrede is eene zoogenoemde tocpasfing 7 maar die niet
nalaten kan , den indruk van de. waarheid , te gelijk met de
achting en liefde voor haren vrijmoedigen , verlichten en
geinoedelijken verkondiger, te bevorderen. Eenentwintig
jaren was deze verdienftelijke man Hechts in zoo vele aan
dat hij tot Schoonhoven bevorderd werd! Die-merking,
weet, hoe het met kerkeraadsberoepingen toegaat, ver
zich niet over zulke achterftelling. Heil zij , met-wondert
hete ,der Rotterdanafche Christenfchaar, voor welke deze
leerrede tot groote eere verfirekt , en die ; nog zeer lange , voordeel doe met het voorregt van, zulk een' voor•
ganger te bezitten!
No. IV. De Heer z I M ME R M A N verfchoone ons
zwak, dat zich door de opgave van eeretitels altijd een
weinig geërgerd gevoelt! Eilieve ! waartoe dient dezelve
toch , vooral voor Bene enkele herrede? Deze , in zijne
betrekking als Confulent (dus Raat toch niet alles, wat
hij is en was , achter zijnen naam gemeld) te 's Ilertegenboseh gehouden ter bevestiging eens ambtsbroeders ,
wordt om redenen , van welke hij zich ontflagen acht rekenfchap te geven, in het licht gezonden , echter niet
zoo
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zoo als hij ze had opgeflicld , die meermalen onder het
fpreken nog vrij wat inschuift, en dit hier ingefchovene,
echter zoo veel mogelijk , zoodat hem nog wel iets kunne ontgaan zijn, uit zijn geheugen en verbeelding heeft
ingevoegd. Zonder op deze manier van doen , die hu
ook niet in befchérming neemt , nu iets aan te merken,
noch op kleinigheden te hechten , — b. v. waarom staat
de tekst reeds vooraan op het titelblad ? waarom het zoogenoemde, niets ongewoons behelzende, votiim medebe.

deeld, daar verder niets van gebed of gezang aangegeven that? is het wel na te volgen , dat dc tekst anders
afgelezen wordt , dan in dc overzetting that, die de toehoorders gebruiken ? — lust het ons , eene f drets van
deze leerrede ,' wat cie lioofdzaken betreft , mede te deelen. I. Opheldering van den tekst , in zijn verband. i. Joannes verzamelt hier gctuigenisf^n daarvoor , dat jezus
is de Zoon Gods , in dien zin , in welken 1-Jij zelf zich
daarvoor uitgaf. 2. Onder anderen verwijst hij op een
zoodanig daarin , dat God ons het eeuwig leven heeft gegeven. 3. Dit bindt hij nader aan in zijne ulellig bewijzende kracht. II. Befchouwing van den tekst (I Joan. V:
12) , als het groote voorregt van den Christen boven
den Onchristen dadelijk vermeldende. i. Aan wicn wordt
dit voorregt toegefchreven ? 2. Waarin is het tienlijk
gelegen? 3. In hoe verre kan men dit een groot voorregt noemen ? . Is dat , bij null uiting , alleen den Chris•
ten eigen? III. Toepasling , i. tot bevestiging van ons
geloof, 2. voeding onzer verdraagzaamheid, ;. aanvuring onzes ijvcrs , en 4. tot verhoo;ing der blijdfchap
van de gemeente, welker leeraar bevestigd werd. — Ongemeen genoegen fcbonk ons de ontwikkeling van liet
een en ander ; en het is niet alleen aan jonge en oudere
leeraren , maar ook aan allen , die op het voorregt der
Christenen prijs hellen , dat wij ook deze gelegenheidspreek aanbevelen. De Ileer z r ai M E It ai A N heeft coma
amore zijn onderwerp behandeld , en wilt ge , Lezer !
den toon eens hooren , op welken hij fprak. ? zie, hier ,
hoe hij eindigt : „ lens , eens , gelijk wij , uit onderfc?^^^-
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fchei..lene gezindten zamcngevloeid, hier thans voor het
aangezigt bijeen zijn van éénen God en éénen Verlosfer,
voor allen beftorven , eens ook zullen wij alien alzoo , en
even vermengd, [laan voor denzclfden regterfioel....
o ! Dat er dan rept talrijke fcliaren ingaan , ook van kan
welke men dit het minfte vermoed hadde ! —-ten,va
Broeders ! Zusters ! Gods hemel is zoo ruim ! en liet zal
er fc(hooncr zijn , naar mate het getal van zaligen er grooter is. Amen!

Yerheendeli»g over de ware Christelijke Verdraagzaamheid, door J A N V n N E Y s, Prerli/ant bij de Hervormde Gemeente to Loosduinen. Te /Jmj7erdazra, b f
A. B. Saakes. IS_o. In fir. 8vo. XI^I en 16o .Bs

Ii e Heer V A N E V K verdiende
reeds lange hooggcvele voortreffelijke Leeraren,

fchat te worden onder de
die liet Kerkgenootfchap der Hervormden telde , toon —
bedlrie gen wij ons niet — veel minder dan nu in hetzelve
te roetren viel op eerre menigte anderen ; maar nu nog,
nu zoo vele voortreffelijke jeugdiger Leeraren hunnen íland
in de Hervormde Kerk tot zoo veel eer verftrekken, zal
niemand weigeren , den :Predikant van Loosduinen een'
der arbcidzaamflen en nuttigfien van zijne orde te noenico ; door gemoedelijkheid en nauwkeurigheid vooral
onderfebeidde hij zich in hetgene hij fchreef; en dat was,
ten nutte der gemeente , niet gering.
Den Recenfent fmaal.te deze vrucht van 's mans ouderdnm te meer , naar mate hij juist toen zoodanig genot
te meer behoefde. Gelijktijdig met dit boekje kwam hern
te, (handen liet geichrijf van , zoo het heette , zekeren
V n N 01. D EN BURG, tot verdediging van Do. s c u o z s11A N. Van hetzelve word: hier daarom alleen gewag <gemaal.t , om aan elk rept te laten wedervaren , en den ge leerden grijsaard T E w A T it r. en den grootera B a L I) E RD ij Ic Beene eerc te laten genieten , die aan den rusten -
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den Predikant van Breda , w u I S T n r. , alleen toekomt,
wien de, door hem zelven verhaalde , maar ons anders
niet bekende , gelijkuielling met beide Geleerden , door
hen , die niet weten , wat fchandc en eere is , zoo hot
mogelijk is nog onverdragelijker maken moet. Welk eca
ver(chil tusfchcn twee L'edienaren van den Godsdienst
De een wijdt zijnen ouderdom aan nuttige werkzaamheid ;
de ander, gelukkig Emeritus , maar daarom nom Beene
ruste hebbende, is 'pezig , in zijne laattic dagen, hetbcne
boven geloof en hoop gaat , de Christelijke liefde, te be.

vechten.
Het is bekend , dat dc beminnenswaardige , vrome en
bekwame v A N It Y K niet anders kan dan verdraagzaam
te zijn, en men derhalve niet behoeft te vreczcnn, dat
men bier_ geërgerd zal worden door eene bitterheid, hocdanige wel eens in hen , die dat heilige woord gePadig
in den mond hebben , den vriend van den Godsdienst
des harten even innig bedroeft , als liet gedrag der genen, die dat woord niet eens verdragen kunnen. Daar
deze Verhandeling is ingezonden geweest aan-enbov,
het Zeeuwsch Genootfchap der Íltetesafcfic pen , hetwc'_íe
dezelve , zoo zeer als elke andere , daarom alleen onhekroond heeft gelaten , dewijl het bepaalde doel der prijs
niet was bereikt. Recenfent heeft die prijsvraag-vrag
nu nog eens opzettelijk nagelezen, en kan niet nalaten
te wenfchcn, dat niet alleen dat, maar ook elk ander geleerd Genootfchap wat beter dikwijls zorge voor de duidelijkheid en .naauwlretiri hcid in de opgaven der prijsfl of en , zoo als doorgaans door Iloofdhel{ uurdoren van
de Maatfchappij Tot Nut van 't lllgcmeen gelèhicdt. Innerlijke waarde ontzeidc het Zeeuwsch Gen 00/li-hap niet
aan het link van den IIeer V A N E Y K , en — hij heeft
zwel gedaan , dat hij hetzelve niet aan liet lezend publiek
onthouden heeft.
Na Gene gepaste Inlcicting , verdeelt hij hetzelve in
th ic Iloofddcelen , zeer evenredig aan elkander ; terwijl
hij oenige Aanteekeninben en drie 73 lagen laat volgen,
die , te zamen , bijna de helft des bucks uitmaken. Zeker
-

-
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key hal VAN F, v tc in de Verbandding zelve wat uitvoeriger- kunnen, eii hier en daar volfirekt moeten zijn : hoe
naauwkeurig hij ook gewoon is te íThrijven , het kan niet
ontkend worden , dat neen hier die lucidris o•do en die
juistheid in de defnitiëiz mist, die zoo noodzakelijl: waren in de ontwikkeling van een zoo teeder fluk, en het
gemak der lezing heel wat zouden bevorderd hebben.
Vooral fpeet liet Ons, dat het onderfcheid tusfchen Indiferentis;nus en 0nverfchiilighcid niet genoeg is in het
oog gehouden; nog aleer, dat de Christelijke verdraag
burgeren onderling ten onderwerpe is op--zamheidr
Schrijver , zeker daarom , geen gewag
en
de
gegeven,
verdraagzaamheid
omtrent de Onchristenen.
maakt van de
Dit is te meer jammer , daar reeds v A N H r 1\1 E it T , in
zijne Lectuur hij het Ontb t en de Theetafel, aan de
Maatfchappij Tat Vut van 't Algemeen ---- en hoe veel
heeft deze gedaan ter bevordering der verdraagzaamheid ! —
te laste gelegd heeft onbillijkheid omtrent de Joden, die
zij niet tot leden aanneemt , en deze zelfde klapte onlangs
weer, zoo wij meenen, in het Advertentieblad zoo velen is voorgezongen. Dit doet ons eindelijk nog betuigen , dat ons in deze Verhandeling dit het voornaamíie
gebrek voorkomt te zijn , dat er niet genoeg gelet is op
de behoeften van onzen leeftijd. o! De tijden zijn zoo
veranderd, federt kort zoo veranderd; en de, in de onderfcheidene Kerkgenootschappen , heerfchende gezindheid
en denkwijze van onze dagyen, omtrent het onderhavig
onderwerp , vorderde meer bijzondere aanwijzingen , dan
wij hier vinden.
Deze bedenkincn geeft Recenfent het liefst den waardigen Schrijver zelven ter overweging , van wien hij , in
meer dan één hier voorgedragen begrip , wel zeer verfchillen blijft; doch --- waartoe de opgave daarvan ? Hij blijft
deze Verhandeling, wat dezelve nog te wenfchen overlaat, der lezing zeer waardig oordeelen , en wenscht,
den Schrijver dankende, dat dezelve medewerken moge
rot verheldering veter kennis, en tot bevordering der alge-
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gemeens gehoorzaamheid aan de les van het Evangelie :
Betracht de waarheid in liefde ! "
Recenfènt baf nu nob gaarne den inhoud aan der onderfchcidene afdeeiingen; maar hein ontbreekt daartoe de
ruimte, vooral dewijl hij zich daarbij niet zoude kunnen
wederhouden van aanmerkingen te maken op — hoe zal
hij het noemen ? — de bekrompenheid der inzigten, of
de te angstvallige bezorgdheid voor de kerkleer, of de
partijdigheid des oordeels , van welke fommigen den Ver
niet overal geheel . zullen vrijkennen. Maar-handelr
Recen!ènt, die. niet hem in hetzelfde Kerkgenootíchap het
Evangelie des Vredes dient, wil s door die aanmerkingen
niet openlijk mede te deelen , liever te verdraagzaam omtrent de . meeningen, van welke hij verlchilt, gehouden
worden.
De aanteekeningen , omtrent welke het gezegde niet
fiinder geldt, zijn , grooter of.kleiner, Si in getal. Ware
de eerfie, bijlage,. die zeker. niet zeer tot cere ftrekt der
Vóór vijf jaren nog zoo benaauwde Clasfis van Amflerdam , niet beter weggelaten ? De laatup behelst onbevooroordeelde. gedachten,. over verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid , .onverfchilligheid , leeríteliels , en vereenigin;
in het godsdienffige , en is niet het minst gewigtige van
dit boekje.
Wij moeten ook nog verdragen, dat de Heer v n N
P, y K zich niet naar de meest aangenomene fpelling fchikt;
en hij , dat wij de zijne niet verkiezen te volgen. Hanc
yeniam etc.

Gedenkflukken uit het Leven en , de Schriften. van den
Eeres.HeereLAuD1uS BUCiiANAN,Theol.Docti
enz. , voormalig Predikant te Calcutta, Onderprovoost
op het Collegie in het Fort William in Benyffaleri , en
Lid van de Iziatifche Maat fchappij ; bijeeng °bragt
door den Eerui. Heer HUGO P EAR S0N,A. L. M.
cnz. Volgens de tweede uitgave uit het Engelsch vertaald
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taalti èn s zet eetre b la. c vc; ;lieerrlcrd door I. w E RN i N e K, T h. Dr. e12z. ha III . Deden. Te IlaarZem , b' de Wed. A. Loosjes , Pz. In gr. Svo. Te
zamen 1091 Bi. f 9 - re-:
, godvruchtig , en voor de voorllánD it wclgefchreven
Bijbel- en Zendelinggenootfchappen allerbelang-

ders van
rijkst werk had onze vroegere aanmelding verdiend ; wij
hopen echter , dat deze onze latere nu de herinnering aan
hetzelve zal oproepen, en alsnog der lezing voordcelig
zijn. De man, wien deze Gedenkftukken gelden , dc
oorfpronkèlijhe beroemde uitgever, en de geachte vertaler
waren , zoodra het in 't licht kwam , voor de waarde
van den inhoud evenzeer voldoende waarborgen.
Wij ontvangen hier het hoofdzakelijk berigt van den
godvruchtigen levensloop en den onverinoeiden , vcrflandigen arbeid in liet Oosten van Benen waardigen Christenlceraar, die meer dan eenig ander en overvloediger
voor het Christendom en deszelfs uitbreiding heeft geiïrbeid, die dezer goede zaak niet alleen, maar ook der
letteren, te vroeg werd ontrukt, en van wiens gezegen
onvermoeide werkzaamheid de Zendeling- en Bij-den,
lang de vruchten zullen oogflen.-belgnotfchap
's Mans jeugd was niet onberispelijk , maar zijn berouw
en vcrbctering opzegt; zijn godsdienílig gevoelwerdvooral gewekt en geleid door den l erw. N E W TO N ; efi hieruit mag men dan vooraf reeds opmaken , dat wij den
waardigen man onder de pietisten moeten rangfchikken ,-onder de verílandigflen echter , en buiten vermoeden van
ecnige huichelarij; en wij twijfelen geenszins , of dit Newtoniaanfchc in den man ftiemt reeds een aantal onzer braaf
belangstelling in deze Gedenk -fleandgot r
velen vonden, en vinden nu nog, in-f1uken;wathoc
de Cardiphenia en andere fchriften van den godvruchtigen N E W T O N Bene overvloedige en wezenlijke (lichting !
.1'let alle de noodige kundigheden en echte godsvrucht
toegerust , aanvaardde a U C x A N A N het leeraarsambt in
de uitgebreide L,ngclfchc bezittingen in de Oost - Indiën.
In
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In den aanvang vond hij op een' meer afgelegenen post
een' kleinen werkkring , waarin hij echter getrouw en
goedsmoeds was ; maar grouter werd hem geopend; -en
bij de oprigting van het Collegie in het Fort William,
hetwelk voor de geschikte vorming en het onderrigt van
dc Ambtenaren der Compagnie dienen moest, maar tevens de uitgeílrekt[te nuttigheid had voor Bijbelvertaling
en llijbelver(preiding , werd hij in t}aat gelle1,l , om met
alle zijne wezenlijk groote talenten en kundigheden het
uitgebreidfle nut te doen. — Men zal hier niet aandoe
zien , niet welk Gene edelmoedige liefde hij daarvoor-nig
de aanzicnlijktte fommen opofferde, en tevens opmerken ,
hoc wèl zoodanige pogingen en opofferingen werden befleed en aangewend, hoe veel hij deed, maar ook hoe
veel er ten dezen nog te doen overig is , en welk eerie
weldaad het voortzetten van 's mans doel en werkzaam
wezen kan voor millioenen afgodil'chc en ongelukki--heid
ge mcnfchen. 's Mans ondcricheidene en veruitge(trekte
reizen zijn uit dit oogpunt belangrijk, en zijn geheel
voorbeeldig godvruchtig , werkzaam leven ílemt liet hart
van iederen lezer tot medegevoel en bewondering.
Niet zeer onaangenaam gevoel leest men de vele en herhaalde belemmeringen en tegenfland , die de waardige man
bij zoo edele en menschlieyende bedoelingen ondervond;
maar troostrijk is het, te zien , dat hij toch eindelijk , na
zijne terugkomst in Engeland , algemeen in zijne waarde
werd erkend , het verkeerdelijk afgebrokene werd herf'celd ,
en , in zijnen geest , verder uitgebreid en opgebouwd. Wij
mogen in geene bijzonderheden treden ; het is ons ge.
noe ; , den geest te doen kennen van een werk , dat bij
zeer velen eerie levendige belan;ftcllin ; wekken moet , en
voor dezen vol van leering is. Ook 's mans bijzondere
huisfelijke voorvallen wekken belangfielling, en alles ademt
zijne nederige en ootmoedige godsvrucht.
Hier en daar zal menig lezer eenige nadere inlichting
en meerdere uitvoerigheid verlangen, daar hij naar een
of ander vroeger en hein , even als ons , minder bekend
werk verwezen wordt ; over liet geheel echter, en voorV#OLK1ESCU. 1U2I. NO. II.
Zi
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al als uien het werk ten einde toe leest, geeft dit weinig
hinder. De bijlagen, zijnde alle echte flukken, geven
ten dezen ook ecnigermate voldoende vergoeding , en zijn
bijzonder lezenswaardig. — Het eerílc deel is verficrd met
de afbeelding van den Eerw . B U C II A N A N, liet tweede
met die val! de kerk van Cannedcsd, en het laatlle niet
die van de kerk van . -llangatta.

Gefchiedenis der Scheepvaart in den1ltlatatifcl,^en Oceaan,
ten be)!'ljze van de bekendheid van Amerika, en van
het Kompas in de oud/Je tijden; benevens het eigen berigt Van CHRISTOFFEL COLUMBUS Over Nine

eer/Ze Rcize. Door den Meere n r U BE B, Doctor en
Pro/es/br te hangberg. Naar het Floogduitsch. Te
Rotterdam, bij B. Schuuring. In gr. 8vo. XVII
en 169 BI. /2-:-:
:1)e tamelijk breedvoerige titel drukt den inhoud des
werks genoegzaam uit. Hetzelve bevat wezenlijk Bene
beknopte Gefchiedenis der Scheepvaart in den fltlantifchen
Oceaan , in de oudfte tijden , en zelfs de myth/die ver
wegens liet eiland Atlantis van r L A T 0 , of lie--halen
ver van de Egryptifrhe Priesters , volgens liet verhaal van
s o r_ 0 N , cie zectogten der Egyptcntren , Pheniciërs ,
Grieken, Karthager's en Romeinen aan gene zijde der
Zuilen van II r i: K u L r s , die der Noormannen naar
Groenland en ITlinlanrl (Terreneuve, 1Viellw- Engeland v),
der Galen of inwoners van If/ales naar Noordanaerika ,
der Arabieren uit Portugal, der Portugezen onder M A RT I N B r Ii n M en anderen , der Ooster-Aziaten, niet name der Chinezen , naar de \Vestkust van Amerika; ontwikkelt vervolgens de opgegevene daadzaken een weinig
nader ; tracht de tegenbedenkingen te ontzenuwen , en
eindigt niet een merkwaardig officieel verflab wegens de
reis van c o L U DI B U s. Wij erkennen gaarne in den Heer
D F U Br R geleerdheid en fchrandenccid; doch het komt
ons voor, dat hij Zich niet heeft ter ne;. rgezet, om to
,
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onderzoeken , of Anerika werkelijk reeds vóór C o L U Mn u s bekend was , maar dat dit zijn lievelingsgevoelen is ,
hetwelk hij op alle mogelijke wijzen zoekt te verdedigen,
en daartoe alles aanneemt en welkom vindt , wat Beniger.
mate tot bevestiging daarvan kan Eirekken , zonder behoorlijke kritiek van fólntijds zeer gewaagde Hellingen en
min waarfchijnlijkc verhalen. Wij zouden dit door vele
proeven kunnen ítavcn , waarvan wij hier ílechts Benige
aanvoeren.
Vooreerst heeft het verhaal wegens het eiland Atlantis vrij wat blijken van eerie wijsgcerige mythe te zijn. Immers , behalve dc eenvoudige opgave in den T /2ëi s , (die
echter ook, wegens dc veroveringen der 1ltlantidet2 in
Europa, en derzelver overwinning door de oude Atheraers , zeer verdacht , en als een compliment aan s 0 I, 0 N 'S
en P L A T 0'S medeburgers voorkomt) vinden wij eenti
uitvoerige fchildering van dit eiland in den Kritias, die
onmogelijk uit zulk eerre grijze oudheid (vóór den vloed
van DE UKAL ION Cu P Y R R II A, ja, volgens den Kritias , federt 9000 jaren) door de Eg ptifche Priesters kan
bewaard zijn , en dus als Bene verziering des Dichters
moet aangemerkt worden , naar ons inzien gelijk fftaande
met verfchcidene na,lythifchc verhalen in zijne Zamenfpraken , die even min grond hebben. (Waarom toch zou de
levendige verbeelding der Grielen niet even zoo wel ver
landen hebben kunnen fcheppen, als b. v. in late--zierd
re tijden de Utopia, liet land der S'evarambes, e. a. in.?)
Het gevoelen van den Spaan/dien reiziger, die zijnen
naais onder dien van A L I - r r v verbergt , en de Atlantis voor liet Noorderdeel van Afrika, tusfchen de Middcilanelíche, fltlantifche Zee en de Woestijn Zara, toen
nog een water , verklaart, komt niet den naam des lands,
en de daarvan verhaalde feiten , zeer goed , doch met de
befchrijving van n L A T 0 , en deszclfs gezegde , dat he
'orgaan is, zeer hecht overeen. -- Dat de Egyptenaars
een zeevarend Volk waren , kan , na de ontdekking der
afbeeldingen van hunne waterf'rijden door de Franfche
Geleerden, niet ontkend worden; doch of juist de Midd
T idci-
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dellandfche Zee het tooneel hunner zeetogten was , ma•
gen wij in twijfel. trekken. De gemelde afbeeldingen behooren alle in Opper - Egypte thuis, en wijzen op de
Roode Zee, langs welke ook de hoogstwaarfchijnlijke gemeenfchap niet India kon plaats hebben. Was de Mirldellandfche Zee niet de eigendom van Tj plion , en alle
vaart op dezelve onheilig en verboden ?Althans men zal ,
dunkt ons,vóór PsAMAuTiCxUs(en dus langnaden
onderflelden ondergang der Atlantis) vergeefs naar be.
wijzen van Egyptifche fcheepstogten ten Noorden van
hun land zoeken. De overkomst van enkele vlugte.
Tingen , zoo als C E K it 0 P S, D A N A U S e. a. , bewijst
hieromtrent niets. — Nog duidelijker , dan de overlevesingen of verdichtfelen wegens de fl^lantis, fcbijnt eenti
zeer merkwaardige plaats van I.1 n N U s op de' Atlantis
te doelen , die de Heer DE U BE R ook bijgebragt heeft.
Het is eigenlijk Gene aanhaling uit den beroemden (thansverlorenen) Geíchiedfchrijver T HE 0 P o m P u s, die den
3Ialfgod S i L E N u s doet verhalen , dat er „ buiten Europa, flzia en Afrika een groot vast land beflaat ,
van eene oneindige (onbepaalbare) grootte , waarin zich
„ twee groote ilaten bevinden ; een' vreedzamen en godsdienifigen , waarin men de vruchten zonder ploeg of
„ runderen uit den grond haalt; een' zeer ítrijdbaren,
die altijd oorlog voert , en die eene menigte Volken
aan zich onderworpen heeft , en zoo veel goud en zilver bezit, dat het goud bij hen minder gefchat wordt,,
„ dan het ijzer bij ons." Treffend is hier zekerlijk de
overeenkomst met de later ontdekte Peruanen en Mexikanen , met het gebrek aan huisdieren , en den onbe[chrijfelijken overvloed van edele metalen in de Nieuwe Wereld ten tijde der ontdekking; doch moeten wij dezelve
wel aan het geval toefchrijven ,wanneer wij in 't oog houden, i.) dat de Mexikanen en Peruanen zeer veel jon ger zijn , dan de leeftijd van THEO P o n2 P U S (300 jaren vóór C. G.) De oudfle Mexikanen, de Tulteken,
dagteekenden zich (in zoo verre men op dergelijke overleveringen kan Itaat maken) eerst 600 jaren vóór C, G. ; de
^a,,

OESCHIEDENIS DER SCHEEPVAART, ENZ.

4Th

latere Mexikanen, of Azteken, eerst uit de twaalfde of
dertiende Eeuw, en de Peruanen kunnen, volgens de op.
gave hunner Koningen bij GA R C I L A s s o , ook nietwel
hoor er dan tot de twaalfde Eeuw opklimmen , zoodat al
het vroeger verhaalde, 't geen op hen fchijnt te (laan,
niet wel anders , clan als eene vinding kan worden aangemerkt, te meer _.) daar in dit verhaal zoo vele ongerijindheden en blijkbare fabelen voorkomen , die alles ver
maken; b. v. dat de inwoners dier nieuwe wereld-dacht
bij de dubbele les te van andere menfchen ook een' dub.
bel zoo langen leeftijd voegen; dat het ftrijdbare Volk
wel door fleencn of hout, maar niet door ijzer te wonden is ; dat zich aan liet einde dier wereld een donkere
afgrond bevindt, in welken zich de twee rivieren der
vreugde en der droefheid (torten : wie van de vrucht eet,
aan de boorden des droefncidtlrooms groeijende, verrmelt
gedurende zijn' verderen leeftijd in tranen; wie van den
boom der vreugde proeft, vergeet alle vorig verdriet,
keert (zoo hij reeds oud is) tot den mannelijken leeftijd,
dan tot de jeugd terug , wordt weder kind, en fterft.
(Ilicr zou iaen ook , des noods , een overblijftel der Paradijsgcfchiedenis kunnen vinden.) JE L I A N U S zelf voegt
er ten Plotte bij : „ I Iij, Wien deze Gefchielíchrijver ge„ loofwaardig voorkomt, mag het gelooven. Naar mijn
„ inzien is hij geducht vol fabelen, zoo wel hier als el„ ders." — Om de afkomst der Caraiben van de Egypte/mars te bewijzen , beroept de Heer D r U B E R Zich
op het gezag van P. G U Dt I L L A, in deszelfs Orinoco 'iilustrado. En welke gronden geeft die feu uit voor zijn
gevoelen? „ De Indianen van Amerika zijn afítammelin„ gen van C H AM , omdat zij, i. volgens den vloek teen
„ hein uitgefproken, (Gen. 1X: ) niet alleen geduldige
knechten der Europeanen, maar zelfs hunner knechten,
der Netiers, zijn; 2. omdat zij gedurig dronken zijn,
„ tot ftraWe voor de misdaad van hunn' Vader c u A I,
„ die de dronkenfchap van zijn' Vader befpot had.
De goede Pater voegt er bij, dat onder die oude E jptenaren, die naar dmerika zijn ovcrgcfokcn, ook vele
Ii
3
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loden moeten geweest zijn , „ omdat de Caraiben de befnij•
„ denis kennen, de veelwijverij onderhouden , en hunne
„ vrouwen mogen verllooten , geen zwijncavleesch eten,
„ reukwerk gebruiken , zich menigmalen wasl'chen , en
„ inhalig zijn. (*)" Waarlijk, een Schrijver, die zich van
zulk een gezag bedient, telt zijne zegslieden neer, dan
biij ze weegt. — Op niet veel beter gezag fteunt, naar
ons inzien , dé afflamming der oude Guanches in de Ka.
narifche eilanden van de Egyptenaren.
Het verhaal van D1ODO RUS SIC uLus(t), wegens
tie toevallige ontdekking van een afgelegen eiland in de
Atlantifche Zee door Phenicifche zeevaarders , (hetwelk
door de Karthaagfche ftaatkunde onbekend bleef) heeft
veel meer waarfchijnlijkhcid voor zich , is vrij van fabelen , en wordt door andere oude Schrijvers bevestigd. Of
echter de Plienicifche Volkplanting , welke dien ten gevolge in een of ander deel van Amerika of TI%estindlë aan.
gelegd fchi ;nt, lang of kort geduurd nebbe, is onzeker; althans ten tijde der ontdekking in de vijftiende
Eeuw heeft men er gccne fporen van wedergevonden. De
1-leer D E u L E R dringt met reden te meer op de waarfchijnlijkheid dezer ontdekking aan , omdat het boven alle
bedenking zeker is , dat de Pheniciërs en met hen in betrekking ílaande Volken niet écns , maar meermalen , langs
de Kaap dc goede Hoop, Afrika zijn rondgevaren. R oB E t: T S 0 N loochende dit nog. , in zijne Gcfchicdcnis van
Amerika; maar men heeft Valer I1 E R O D 0 T U s Eicents
in te zien , ont te o:itdekken, dat deze Schrijver , die
zoo ligtgcloovig; niet was , als men voorgeeft, onmogelijk anders dan ale waarheid kan gemeld hebben , wanneer
hij zegt : „Zij vertelden iets , toen zij terugkwamen , dat
„ ik wel niet geloof, maar mislchicn gelooft liet een an„ der
•

*) G u M ii L A, II sr. (Ie P0,•éuojue , T. I. Cli. 6.
(t) N:ct in het zrsdc Boek, gelijk in de Noten achter
n c. , :: !::: laat , maar fli het 19da en aoIle lloofiffluk des
(
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„ der: namelijk, dat zij, A/rika rondvarende , de zon
„ ter regterhand hadden ," te weten ten Noorden, dorms
dien zij den Evenaar voorbij , en in het zuidelijke half.
rond waren. Dit is een inwendig , onwederlegbaar be'•
wijs. Ook P L I N I U S brengt verfchcidenc voorbeeldeis
dier omzeiling bij , welke Hechts onze verwondering opwekken over het geheele verzuim dezer fcheepvaart door
de Romeinen. Doch de Indiërs, die door de Duitfchers
aan de Romeinen zouden zijn ten gefchenke gegeven , wao
ren zekerlijk afgelegene, misfchien Noordfche Volken,.
die men (gelijk thans nog alle afgelegene Natiën) v
keerdelijk Indianen noemde.
De gisting onzes Schrijvers , dat de Grieken , ten tijde
der Perzifche oorlogen , en naderhand , tot op den tweeden Punifchen krijg , door de overmagt der Karthagers
van de fcheepvaart naar het Westen zouden zijn uitgefloten, die zij naderhand, door het naauwe verbond van
Maifeille, misfchien ook van Rhodies , met Rome, herkregen , is niet onwaarfchijnlijk. Omtrent de fcheepvaart der
Romeinen , en derzelver onderf<elde kennis aan het vierde
Werelddeel , is D E U B E li zeer naauwkeurig , en geeft
daaromtrent vele belangrijke getuigenisfen op , die ook
wij moeijelijk anders weten te verklaren , dan van die kenmm
nis; hoewel het, aan den anderen kant, dan onbegrijpelijk moet voorkomen , niet meer, duidelijker en bepaalder berigten bij de Ouden te vinden, vooral bij deli
uaauwkeurigen en kundigen S T R A B O. Maar wanneer
nu D E U B E it verder gaat, en op het gezag van enkele
Gefchiedfchrijvers , die althans Beene hoofdbronnen zijn,
beweert , „ dat er in Chili eene ílad gevonden is , wier
„ poorten en huizen met Ronaeinfche adelaars verfierd wa„ ren, en dat men zelfs in de goudmijnen Bene gouden
„ munt met den tempel van Kei. er A U G U S T U S ZOU
„ hebben gevonden," zoo komen ons hier zoo vele zwarigheden voor, dat wij aan dit berigt meer dan twijfelen
mogen. Immers I.) hoe werden er van de Romeinen ,
indien zij al Amerika kenden, de fporen juist in Chili,
ten zuidleesten van dat Werelddeel , gevonden , (dus op
den
1i q
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den verst mogclijken afl}and !) en niet in Brazilic , het naast
bij i/frika , of althans in Peru? 2.) Indien deze Kei
niet adelaren verfierd, wezenlijk Romeinsch-zersflad,
was, zoo ware de zaak uit de bouworde der huizen ligt
te befislen geweest. Was deze niet Romeinsch, zoo is
de geheele zaak verdacht , en deze zoobenoemdc adelaars
kunnen ligt andere dieren of vogels geweest zijn , door
de verocelding der vin.!ers opge-chikt. Was , daarentegen , de bouworde met die der Romeinen overcenkomflig,
zoo moest zulk ccnc zeldzaamheid ,vooral in de achttiende
en negentiende Eeuwen , neer oplettendheid tot zich ge
hebben. Doch wij hooren er in de beste Reis.-troklzei
bchriivers ?een woord van. 3.) liet is zeer vreemd, van
gorden munten in de 7ondin fuen te hooren. Hoe kwamen die dá,ír? En eciie munt van A u G ( s vr us? Dit
onderfielt, in verband met liet vorige , ecne voikomene
Ronieinfche Volkplanting in Chili , waarvan men zekerlijk
meer fporen zou vinden. ])oor de verkorte aanhaling der
bronnen bij onzen Schrijver (harm. Sicc. li/f?. Ilisp.
enz.) zijn wij niet in Raat , die bronnen te raadplegen.
De munt is zegt alen , naar Rome gezonden : zou die
daar niet, als eens uitfle^cende zeldzaamheid, zorgvuldig
bewaard gebleven en nog voorhanden zijn ?
Omtrent de ontdekkingen in de Nieuwe Wereld in latere tijden kunnen wij korter zijn , daar dezelve minder
aan bedenkingen blootflaan. Omtrent de ontdekking van
het reeds boven genoemde TJ'inland door de [Voormannen
uit Island en Groenluid fchijnt men geese redelijke
twijfelingen te kunnen voeden. Doch dat onze Schrijver
de Noordamerik anen diárom voor itam enooten der
JVoorwegers houdt , omdat beide vlug op houten fehoenen
liepen, is een grove mistlag: behoefte , en noodzakelijkheid, om in de ílrenge winters over de fneeuwvlakten
te komen , kan het beiden geleerd hebben. De naam der
Noord/die Godin Skada toont, gelijk de zaak zelve, dat
dit loopgin op houten fchoenen met ons fchaatsrrjden van
dcnzclf hen aard is , flechts cenigzins anders gewijzigd;
en wie zal nu d 1drotn het fchaatsrijdcn door oiiderlcheide.
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dene Volken voor een bewijs van dezelfde afkomst verklaren? Een even zoo onzeker bewijs van dezelfde afkomst zijn
de kegelvormige grafzuilen in Ierland, met de omwalling ván
groote ruimten in Nuordanzerika vergeleken. De Volkplanting
der Galliërs of Welchers in Amerika wordt hier met vele gefchiedkundige aanhalingen waarfchijnlijk gemaakt; en de Ree.
bekent, dat hij , te voren met dit' verhaal niet veel opheb
vele autoriteiten, hij den Heer D E U B L' R t0-bend,or
vinden, bijna tot het geloof aan hetzelve is overgehaald.
ITogtans is het vreemd ,dat noch LE WI s en c L A R K E, noch
Z E/B U L ON PIKE , die in verfchillende rigtingen geheel
Noordamerika doorkruist hebben, eenig fpoor van de zoogenaamde Wal/the Volkplanting hebben gevonden. — Doch
aan den Walfcdun Bijbel , zorgvuldig in leder ingewanden, die
een Amerikaan/the f}am nog. van den tijd des ontdekkers M AD o c zou hebben bezeten, nemen wij de vrijheid zeer sterk
te twijfelen; en de zoogenaamde fporen van het Christendom
bij de Amerikaan/the inboorlingen zijn flechts flaauwe en
toevallige overeènkomíten. — De togten van MA R T IN B Ea E M zijn aan geene twijfelingen onderhevig, even min als
hetgene omtrent het kompas en de magneetnaald wordt aangevoerd, die men beide, zoo 't ons voorkomt op goede gronden, voor ouder houdt, dan, volgens het algemeene gevoelen, als eene uitvinding der Italianen uit de dertiende of
veertiende Eeuw.
Ziedaar ons gevoelen wegens deze beknopte , maar zaakrijke
behandeling van een punt van gewigt in de Gefchiedenis der
Menschheid. Over 't algemeen hebben wij het boekje met
genoegen gelezen, en durven hetzelve onzen Lezeren als eene
aangename en nuttige lectuur aanbevelen.
De Vertaler, de Heer K. DE V 0 GE L , heeft zijne taak,
In zoo verre het Hoogduitse': betreft, vrij wel verrigt, maar
in uitheemfche namen hier en daar groote mishagen begaan,
die wij toch niet alle op rekening van den Drukker kunnen
zetten, zoo als J. G. von Herden voor HERDER, Mailand•
fche voor Mi/one/the Priester, euz,

11 5
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Reizc in noordelijk Duitschland, Zweden, enz. Door 1. T.
J A M r•. S. IIde en laatfee Deel. Te h aarlem, Lij de Erven
F. Bohn. Lz gr. avo. IYen 312 L1. f3- 1 5 -:

liet perfoonlijk karakter van den regerenden Keizer van Rusland [tiet opgaaf waarvan dit deel begint] onderfcheidt zich
door Gene groote gemeenzaamheid en nederigheid , welke on.
dier eiken anderen regeringsvorm , buiten dien , die in Rusland
plaats heeft, zou onbefaanbaar zijn. Deze regeringsvorm is
een volkomen Oostersch despotismus , welk groote moeite
heeft om de toenemende begeerte naar de vrijheid van Europa te onderdrukken. De Adel is een moedig ligchaam , waar
mannen van zeer veel befchaving en finaak; het volk-onder
blijft bij voortduring een ras van domme en ongeoefende
leaven. De Senaat heeft de Ukafes van den Keizer ten uit
te brengen. Deze vervult de opengevallene plaatfen in-voer
denzelven. De heerfchende geest van het publiek is niet op
de zijde der Engelfehe flaatkunde. Dezer ilelfel, om onder
te verleenen, ftrekt zeer tot verzwaring van deze om--fiand
flandigheid. [De vertaler mag niet reden dc redenering van
den Engelschman, over den invloed van Frankrijk en van
Engeland op Europa, noemen „ een proeFje van de bui
nationale eigenlieliíe, waarmede zelfs de kundigen-tenfporig
Rusland benaen verftandigen onder dit volk behebt zijn.
deelt [natuurlijk] zichzelvc , door den Engelfchen geenen
volfirekt vrijen invoer te verleenen ; ook was liet dit voor
bewezene dienflen wel fclntldig. [Dit laatfte zegt de fchrijver van ter zijde ; het eerlle tracht hij te bewijzen door befehouwing van de fabrijken in Rusland.] Muntwezen. De
handelsbetrekkingen van Rusland zijn uitgeftrekt. De onderhoorige landfchappen in noordelijk- Azië zijn voor Rusland
alleen uit hoofde van den handel van waarde. Aflteerighcid
van den post van Gouverneur in de provinciën. De landerijen voornamelijk in handen van de kroon. Akademie van
wvetenf'chappen te Petersburg , en merkwaardigheden , aldaar
bewaard. Mineralogie van het land , federt het vertrek uit
Zweden doorreisd. De kerk der 11. Maagd van Kazan, en
dienst in dezelve. Vergelijking van den Griekfchen :net den
Roo;nseb - katholijken eerdienst , ten voordeele van den eerS;eu uitloopende. Doch ook deze, beuzelachtig gelijk hij
is,
"]
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ís , werkt weinig op het zedelijk gedrag, hetgeen mede voort]somt uit den lagen (tand der priesteres , namelijk der wereld.
lijke. De hoogere geestelijkheid komt uit de kloosters, en
de monniken zijn welopgevoed, en tellen vele mannen van
naalp en verdienfle. [Dus juist omgekeerd ais in de Roomfche kerk.] Dc wereldlijke priesters , oni zedelooze bedrijven voor te komen , mogen niet Hechts , :naar moeten trouwen , zoodra zij liet herdersambt aanvaarden , en moeten het
nederleggen , zoodra zij weduwCnazirs worden. Door de geregelde opvoeding der meisjes , en mindere algemeene verkcering met den dienstbaren ftand, het fchenden der huwelijk.
trouw belet. Is het karakter der vrouwelijke wereld in een
land Cé ns welgevesti d , zoo mag men [zegt de fchrij ver, en
wij met hem] vastfíellen, dat de ongebondenheid eon grens
ontmoet , die bijna niet te overfchrijden is. — Onder de-pal
lieden van opvoeding zelfs is eeae zekere mate van bigeloof
te zier,. Alle godsdienftige gezindheden worden door het
Gouvernement niet onverfchilligheid toegeiiaan. In de zeldzame verfchillen omtrent liet leerllellige in de Griekfche
kerk komt fomwijlen liet gezag der kroon onzacht tusfcherbeiden. Zonderlinge ftraf, Prins G n L L I T Z i N aangedaan,
omdat hij tot de Roomsch-katholijke kerk was overgegaan.uitkomst in Frankrijk. De Keizer be--Blijdfchapover
fchouwd , alsof hij , en hij alleen, alles had uitgevoerd.
Koude en hare gevolgen. Keizer e nu L verbood zijnen ambtenaren, in het hartje van den winter het gebruik van eenigérlei pelzen. Maatregelen bij vorst en dooi , om het leven
van eiken onderdaan te behoeden , omdat het — aan den
Keizer toebehoort. Lente en herfst beftaan in Rusland niet.
Ridderorden. Voorwerpen van nieuwsgierigheid te Petersburg
menigvuldig. Vertrek van Petersburg naar Moskow en Sinelensko. Rijwegen uit boomhammen. - Dierlijke Raat der bewoners van deze f1reken; alles dragen zij niet gevoellooze
tevredenheid , en zijn zeer verzot op kortswijl. Lijfftraf aan
deze klasfe van menfehen beftaat in Hagen met den flok of
niet de roede op de billen ; bij grooter misdrijven den knoet.
Groot - Novogorod. Merkwaardig ontwerp van e £ TE r, I,
tot bevordering der gemeenfchap te water , tusfclien het noordelijk en het zuidelijk gedeelte van zijn rijk. Weg der karavanen van China en Siberic. Ruslands handelsbelangen overwogen. Reisinrigtingen. Gebeurtenisfen van Moskow , de
onderwerpen van. 's reizigers hefniegeling, naarmate hij deze
i :gil
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find naderde. Verhaal van dezelve. Middelen , door het Gottvernement in liet werk geheid, om her volk en te misleiden
narg.iande den waren ftaat van zaken eu liet vertrouwen in te
boezeroen. Intogt der Franfchen in bIoskow, en verder gebeurde. [I-Iet verhaal dezer zaken gaat in bijzonderheden ,
e:t is zeer belangrijk.] Befchrijving van Moskow. St. Nikolaas heeft een glas , welk voor zijne afbeelding geplaatst
was, op liet Kremlin, onbefchadigd bewaard. Bijzonderheden
tener Rusufche krooning. Onthaal des reizigers bij Prins —
[geeft een juist denkbeeld van het landleven eens Ruslifchen
grootes, en deszelfs onmetelijk vermogen; maar ook tevens
van de betrekkingen der (landen : immers in menig groot paleis te Moskow zoo wel, als op de landverblijven, worden
5 of 600 !laven gehouden, zoodat in Rusland f]echts heeren
en slaven zijn.] (landel van Moskow. Devitehi-nonneahlooster, weleer de gevangenis an s o P it IA , zuster van P E T E R
I. Toch eenige menfchelijkheid van d: Ftaid'chen en van
8 U ON A P AR T E vermeld. Aftogt der Frarfcheu van Moskow. Tereg^wijzendie aanmerking omtrent de Kozakken. —
De reiziger op weg naar Sinolensko. Sporen van verwoesting, en vermelding van liet gebeurde op dezen weg. Hij
wordt te Wasma , als fpion van N A 1' o L E 0 N • gev-augenn gezet. Voorbeeld van onzinnige wrcedhe^d eens edelmans ,
wiens koctficr en voorrijder de reiziger in de gevangenis
vond. Dorogobusch. Smolensko, alwaar dc inwoners , tij dens N A P 0 L EON 'S aantogt , met de vleijendfle verzekeringen waren gerust geheld, enz. — Over dc krijgstucht, inzonderheid der Franfchen. 1Vloeijelijkheid van het reizen in
Rusland. Wederom laagheid van den Adel bij liet postwezen. Iiet bedriegen en overvragen in Rusland zoo gemeen,
dat de kinderen, van wie gij aardbcziën koopt, er op uitgeleerd zijn. Mglin. De geringlle politiebediende fpreekt , in
de ftreken , waar de reiziger zich nu bevindt , biina nooit
eenen boer toe , zonder hem eenen flag te geven. [Men kan
dus denken, welk berigt hier van de befchaving zal te vinden zijn.] Algemeenheid der dampbaden, en onaangename
werking van dezelve op den reiziger. Karavanen. Tchernigoff.
Kiev. Overtogt over de Dieper. Bezoek der onderaardrehe
begraafplaatfen. Bedevaartgangers, die geloften te Kiev voldoen; wat vermag de geestdrift, godsdienfigheid en liet bij.
geloof van Benen Rus niet! Aanmerkingen des reizigers over
de bouworde alhier. — Bij den overtogt over de grenzen van
Po-
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Polen vindt de reiziger alle huizen in de handen der Joden;
fvhiinbaar de é. nige menfchen, die in eenen Raar van werk
waren. Kostelijke kleeding, inzonderheid der vrou--7amhcid
wen, op den Sabbat. Schoonheid van dezen volksaam alhier. Novogorod. Ostrog eene Joodfche flad. Brody , do
eertic find b,*nnen de grenzen der Oostenrijkfche ílaten. Lemberg, treffend door hare bijzonder romaneske en fchoone lig
liet land overal int bouwerij bedekt ; geen overlag-gin.
van de groote opbre:igst mogelijk. Landshut in Gallicië. Paleis van LU B OM I R S K 1, (vóór dit deel afgebeeld.) Merk
verhaal van een bezoek bij de Gravin r 0 T 0 C K I;-wardig
waarin allezins merkwaardig en karakteristiek is , dat de
fchoonzoon van de gastvrouw den gast als noodzaakte, zijne
p,ftolen tegen de deur van liet vertrek te beproeven, zoodat
het eerre eind van zijne kamer ras in den toeftand van een
fchild was. Beroemde zoutmijn te Wieiicza , eene onder
wereld, bevolkt met over de 2000 zielen. Cracow-ardfche
bevindt zich in eenen zeer verarmden ftaat. Ook hier, geiijk
alom in dit werk , inmenging van gefchiedkundige aamnerkingen. Lene E ST HER (Joodfche bijzit van C A Z 1 \I IR DE 4
G R O 0 TE N) voordeelig voor de Joodfche natie in Gallicië ,
gelijk eene andere liet eenmaal in Perzië was. Maar onder
liet tegenwoordig befluur zijn zij voordeelige voorwerpen van
belasting. De rijkdom des Poolfchen Adels is , federt de ver
hunnen half- republikeinfchen regeringsvorm -nietgva,
aanmerkelijk verminderd. I-Iet Pruisusch beftuur zachtaardiger, en beter geflaagd, in het naar den zin van het Poolfche
volk te maken, dan liet Rusffche of Oostenrijkfche. Dit
volk is rijp om te ftrijden, en ieder Pool heeft aanleg tot
den krijg. — In Weenen eindigt deze reisbefchrijving, van
welker belangrijkheid wij , door het aanftipp"en van algemeene
punten, hechts een faauw denkbeeld hebben kunnen geven.

*Rorne en deszelf Bewoners, benevens eenige T<.f re fen van
Italië, door w I L II E L AI MULLER. Uit het Hoogduits: .i
C. van Kesteren. IU2o.
vertaald. Te 4infferdam, bij
In gr. 8vo. 302 Bl. f 2- 16-:
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Taarliik, dit boek is lezenswaardig, en lint zich aangenaalezen. Op onderlloudenden en vermakelijken trant
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wordt in hetzelve veel medegedeeld , en vclkonmen is bent.woord aan don titel ; het zijn Tafereelen , die men hier vindt ,
en dezelve behelzen erne nauwkeurige en levendige fclicts
der Italiaanfchc levenswijze ; terwijl Rome, als liet middelpunt van Italië, op den voorgrond Raat, en het hoofdpunt
is, om hetwelk zich alles beweegt. Verheugen mogen zich
vertaler en uitgever, naar hunnen wensch , dat zij , onder de
menigte der thans uitkomende gefchriftcn, een allezins beIangrijk Duitsch produkt geleverd hebben ; want , hoe ons
anders ook dat onophoudelijk vertalen uit liet Hoogduig -cif
ergere, voor allezins belangrijk houden wij dit werk, liet
ware echter eenvr betere vertaling waardig geweest , dan het
heen genoten. I-íoezeer wij een' afkeer hebben van die fI etevjchap, Kunst en Smaak, welke , fours bij uitiuiting van
andere aantnerkingen, de aandacht van liet publiek vestigt op
de komma's en de punctu:ns , de (tippen en de ftrepeu , en
niet fehoolnicesterlijk gezag het (pellen leert aan hen, die ia
lezen en fchrijvcn vaak beur dan hunne berispers wonen gcvordcrd te zijn ; zoo onverdragelijk is liet toch ons , en elken vriend onzer tale , te moeten lezen : DEN aandacht ; naas
(iaat aclitck zijnc dame, en wanneer-t:a,;cd'/ier
hij naar DEZE; HAREN fuaak is — reikt Zij HAAR (hem) den
iraaijcr ezv. ; neem dan wet het meng °Iunoes voor lief, ezv.
czv. want zoo is liet doorgaande. Waarlijk , liet is jammer
v an liet boek ; en de Heer vn N K E ST e F. r. N doe, voor de
eer zijner pers , toch voordeel met deze betuiging onzer fpijt,
en beloone bekwame vertalers , al kennen dezen het Italiaanscli zoo goed niet , als de overzetter van dit gefchrift
van deszelfs lezers frilijut te voorondcrftellen, die hun zeker
daarom , onder anderen , bl. 8o , 8i , liet volkslied uit /Ilba11®
onvertaalld mededeelt.
In negentie n hricvcn, fommige hebben eerie hij/age achter
deelt de f'chrijver ons zij lie berigten mede; terwijl nog-an,
een aan'iangf l volgt van fi•ag ;renteel uit zijn dagboek. Om
uit eerie opgave van den inhoud dit werk nader te loeren
kennen , daartoe is liet te zeer doormengd met afwisfelende ,
veelfoortige bijzonderheden , die den niet ligtgeloovigen wel
eens doen vragen : „ zou ,duit waarlijk zoo wezen ?" en den
overgeloovigen zeker niet altijd [lichten zullen. Wij gunnen
intusfchen , van lieeler harte , dezen Duitfchen reiziger den
toegang tot die lecsgezelfchappen , welke zoo vele aanfpraak
hebben op der boekhandelaren achting.
Een
-
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Een klein 1taa je uit het aanhai:gfel Ra hier nog ter proe.
ve : Ilet heet: een priester-anekdotetje en dat tevens echt is,
bl. 28I. „ Lene goede vrouw biunen Rome, welke, als
waardin en gastvrouw, vele duitfche en engelfche ketters als
brave en deugdzame lieden had leeres kennen , vroeg aan haren biechtvader: of het dan waar was , dat alle deze arme
vreemdelingen eens in het eeuwige vuur zouden branden?
Dit kon zij naauwelijks begrijpen, en had zich over het zedelijk en christelijk leven der ketters, waaraan menig Romcin zich wel eens moot fpiegelen , dikwijls heimelijk ver
Priester bel rafte haar over deze ergenwijs'reid,-wonder.D
en zeide : „ De ketter is reeds in zijnes moeders ligcihaain
een ongehoord eigendom van den duivel ; dit is de oor
zaak , waarom hij minder door den vijand bezocht word:,-,
„ dan wij Christenen, daar onze zielen eerst door misdaden
en goddeloosheden der hemclfche gelukzaligheid moeten
„ verbeuren. Verheug u derhalve over de goede werken en
,, zeden der ketters niet ; deze zijn juist de zekerfte panden
„ van hunne onherroepelijke verdoemenis ; en erger u ook
„ niet aan de uitverkoornen, die dikwijls ftruikelen en vallen
„ in den ftrijd met den verzoeker. Deze zijn de lievelingen
,, Gods , die lier flerkst door den Satan vervolgd worden , de
ketters valt hij hooghens eenmaal uit moedwil en tijdvc „ drijf aan, daar hij van hunne zielen genoegzaam verzekerd
is." — Pro/ic/at!

Poezi j van Mr. I S A A C 1) A C 0 ST A. Ijle Deel. Te Le11 ;: ,
bij L. I-Ierdingh en Zoon. 1821. In gr. avo. igo B.'.
f 3-r_-:

lhoe een BILDERDifK, en 'DA COSTA op zijn fpoor,
ook fomtijds tegen onze eeuw en leeftijd uitvaren, zijzelve
Eirekken ons tot nieuwe en bijzondere voorwerpen, om ons
in deze eeuw en liet geboortelot , dat ons in dezelve plaatlle, des te meer te verheugen. De laatfte is een Jood; en
liet is bekend genoeg, hoe, in weerwil der natuurlijke fchranderheid van deze natie, Hechts zeer enkelen onder dezelve
de wetenfchap en kunst tot liet voorwerp cener ijverige bejaging Rellen. D A C o s T A echter treedt, met dezen dichtbundel , op , als een uitnemend waardig priester van beide, en
zulks in den jeugdigen leeftijd van even drieëntwin ti g jaren.
Nog
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Nog meer : men acht het oude Israzl doorgaans foenzeer
gedaald in adel van denkwijze en hemelsgezindheid, als in
ware befehaving; en hier treedt een jongeling uit dat geflacht
voor ons op, doorgloeid van de verheveufte gevoelens, zijne
lier bij uit(luiting aan ernftige, grootfiche of zachte gevoelens
der menfchelijkheid wijdende , zonder bijna te dulden , dat
men de behandeling van eene mindere (lof poëtisch noeme.
Wien zou zulk een vcrfchijnfel niet verrukken ? Welk gevoelig beoordeelaar fchroomt hier het verwijt, dikwijls weinig
te pas herhaald , dat hij , als zoodanig , niet den perfoon , en
zelfs met zijne bijzondere denkwijze, niets te doen heeft?
hIoe veel eer beaamt hij de woorden van onzen zanger, in
de voorrede, niet? „ Bij de tokkeling der dichterlijke lier
openbaren zich de diepste verborgenheden van het hart;
en zoo (laan des Dichters perfooulijke gevoelens aan de
kennis van liet Algemeen , aan hetwelk hij de uitvloeifels
zijner aandoeningen , tot voorwerpen van kunst geworden ,
mededeelt , oneindig neer dan die van oenig ander Schrijver bloot." Er bijvoegende : „ i\lisfchien geldt dit inzonv dorheid van dezen bundel."
Ja , DA cos •r A ! gij ten minfte dicht uit liet Hart; en dat
hart is ons eerbiedwaardig. Uwe godsdienflige gevoelens zelve , op zoo vele plaathei doorfiralende , fchijnen ons geenszins ontaard van den zuiveren geest , die uit de oude Profeten (preekt; en, fchoon het ons bijna bevreemdt, dat men,
zoo denkende en onder Christenen verkeerende, niet reeds
een Christen is , met welgevallen echter zien wij die geest
gehechtheid aan uw volk, liet oude volk van God,-driftge
hoezeer dan ook vervallen van de heerlijke beloften en in allen opzigte diep gedaald.
Maar, zoo apregt en hartelijk deze onze betuigingen zijn,
zoo weinis; willen ons echter andere gedeelten van deze voorrede, en verfcheidene dichtregels, daarmede overeenflemmende , regt behagen. Wij bedoelen , nameliik , die herhaalde
vermelding van eene andere dan de thans gewone denkwijze,
dat uitvaren tegen godsdienst- en maatfchappij - verwoestende
gevoelens van den day, welke misfchien nergens in ons land,
ten minfte meer dan op andere tijden , beflaan; waarbij wij,
al ware het ook al veel erger met een en ander gefield, nog
altijd aan den Profeet zouden denken , die meende , dat hij
alleen zuiver van afi;•oderij was gebleven, fclioon er nog vele
luizende waren, die hunne knien voor den Bacil niet hadden
ge-
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gebogen. Dit is de geest der nederigheid en liefde even zoo
min als die der waarheid. Ja, het kan bijna niet misten , of,
dit verftuil willende flaven, vervalt men zelve tot uiterften.
Is het toch geen uiterfie , wanneer DA C OS T A zich tegen
de verdraagzaamheid, als tegen een wanbegrip en ondeugd,
uitlaat ; D A C 0 STA , die, als ,Toed, de onverdraagzaamheid
en vervolgzucht natuurlijk diep verfocijen en verwenfchen
moest, en daarentegen de zachte en verllandige denkwijze
iegencn, welke onze vaderen eenmaal bewoog, om zijne
verjaagde flamgenooten gastvrij op te nemen en regtvaardiger
dan ergens elders te behandelen ? Ja , gewis is dit een uiterg
fie; gelijk het een ander uitcrfte was, dat men het woord
verdraagzaam reeds als eerre aanmatiging befchouwde, daar
niemand , bij gelijk regt van allen op eenti vrije godsdienflige
denkwijze , iets te dulden of te verdragen , niet andere voorden, iets niet eens anders denkwijze te hellen had. Integendeel, het valt mij moeijelijk , de dwaling te zien huldigen,
liet ongeluk in tijd of eeuwigheid door mijne medemenfchen
te zien t.genfneflcn ; maar de verdraagzaamheid leert mij , hen
daarom , bij onfchuld van den wil , (dien ik trouwens maar
zelden kan beoordeelen en mag ontkennen) noch te verach; e n noch te vervolgen, maar hun hun menfchenregt, met
liefde, te laten wedervaren. En deze handelwijze fchijnt mij
toe op waarheid en deugd te berusten. In zoo verre, echter, eene en andere der genoemde feherpe aanmerkingen DA
c o s T A's ilamgenooten in het bijzonder mogten betreffen,
van welke fomtijds beweerd wordt, dat velen noch de ver
beloofden Verlosfers , noch het verbindende en-wachtingdes
Goddelijke van Mozes bijplegtige wet meer zouden aannemen, willen wij ons gaarne voor onbevoegde regters ver
-klaren.
Dan, genoeg, en misfchien reeds meer, van deze algemeene aanmerkingen !
Onmiddellijk op den titel , met een keurig vignet van iii tD E R D Ij It's kunstrijke hand voorzien , volgt cone foort van
opdragt Aan mijn Vader, vol van teedere en eerbiedige gevoelens; daarna de prozaïfche voor rede, ons reeds bekend ;
en nu, na eene vooraffpraa, bij de voorlezing, Des Dichters
Lotbeflemming, een zeer fraai flak, vol geestdrift en hooggeftemd gevoel ten aanzien der waarde en beftemming van den
dichter. Ilet draagt die nogtans wat fomber voor; en vele
vrolijkezangers,alsANACREON,V0LTAIRE,wIET.AND,
en
L'OEKBESCH. I82I. NU. TI.
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5, zoudea daarbij welhaast fchijnen of geene
dichters , of althans uitsonderingen op den regel te moeten
heeten.

en onze L 0 o T

Het rr-tzsurlij. verband van Thihbeseerte èn Dichtkunst ig
geen minder belangrijk, flout gn fehoon •dichtflulc. wij ver
hetzelve te gemakkelijker, en waren in ftaat liet in-ftonde
Benen gezonden zin op te vatten en volkomen regt te doen ,
nadat wij , pas aula. gs , u I LI) E RD If K'S verhandeling over
het ner fc,'zil s zoo wij meeoen , tusfchen geestdrift en diveepe•
rij hebben gelezen , waarin het gevoel voorkomt, als berustende op een verfla,dig inzigt, fchoon ingewikkeld en als 't
ware buiten ons eigen weten. Op deze wijze toch behoeven
wij niet te veezen voor eerre blinde ^.Adrift; gelijk wij ,
van den anderen kant , gaa °ne zullen toegeven , dat Bene rede
buiten het hart dmgaat en de na--nerigbfpl,de
tuurlijke befeffens tegenfpreekt, van weinig waarde, ja gevaarlijk in hare werking is. Genoemde groote man maakt zich
'egt vercíienfle. ijk door de opheldering van begrippen, die,
daar zoo heengeworpen, dikwijls al te zonderling fclhijnen,
maar op deze wijze beproefd en t:ed_rlegd, of nuttig aangewend , •zoo al niet volkomen omhelsd kunnen worden.
Ines de Ciistro , beflaande in eerre zamenfpraak tusfchen Don
Pedro en de Rei, als bene proef van too:ieelpoëzij in den'
fmaak der Ouden, gefchikt om voorgedragen te worden in
het Genootfchap voor uiterlijke Welfprekèndhed.
Nu volgen , onder den afzonderlijken titel van Losfe Cc.
dichten -, vooreerst
Aan Bilderdijk; een fluit, zoo vol van vuur en de aller.
krachtigfle uitdrukking van dankbaarheid , bewondering en
verkleefdheid, dat niemand behoeft te vragen, of het welgemeende hn;tataal zij , maar elk veeleer onwillekeurig niet elC E R o zegt : pectus est quod difertos facit. Dan , kon het
dus ook wel misfen , of dat zonderlinge , en in deze zon
derlingheid hevige, welk de leer van a 1 L DE x D tJ K dikwijls
onderfcheidt, moest hier vooral in befcherming genomen,
en, als 't ware, als een moedige kamp van het licht tegen
de duisternis dezer eeuw worden voorgefleld? Wij vertrouwen, dat jaren en ondervinding dezen gloed der partijdig
bij den Heer DA CO ST A wel zullen bekoelen , en dat-heid
er niet dan goeds van zijns vriends ftoute fprongen in het
letterperk zal achterblijven.
-
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Xexarrders Zegefeest, naàr liet Engelsch van n It v D E N
is uitmuntend geverfifieerd.
Israél.
Ja! duldt, vertrouwt, volhardt in 't hopen!
Mijn broeders van 't verkoren zaad!
Wiens naam geen eeuwen konden flopen,
Wiens heil'ge glorie nooit vergaat
Vernielt der'Ongodisten lagen!
Befchaamt de pogingen der hei
Verfoeit de koelheid onzer dagen!
Gij zijt het kroost van Israël
Gij voert dat heilig bloed in de aderen,
D'1et wien de Heer verbonden floot,
En , hoe vervallen van uw Vaderen,
Nog zijt gij door uw afkomst groot!
U noemde God Zijn Uitverkoren,
Zijn volk, Zijn deel , Zijn fchat op aard,
Zijn lieveling, Zijn Eerstgeboren.....
0! worden we eens dien heilnaa;n waard!
O droef verneérden , diep verflagen !
Gij hebt gezondigd — lijdt en boet !
Ilerwint in zure ballingsdagen
I Iet wettig erfdeel van uw 'bloed!
Gods voorgebaanden weg verliet ge;
Thands zwerft ge, vreemden , de aarde rond!
Zijn vaderlijke hand verfnet ge;
Thands zijt gij hulploos tolken fond!
-

Vervuld is 't wraakwoord der profeten
de kroon van onze kruin ;
Onze eer en roem en rang, vergeten;
]let Godlijk koninkrijk, in puin!
!','ií , keurlingen der keurdingen,
Wij , thands der volken Einaad en fpor !
Bloot voor des minflen woestaarts dwingen,
Wij , onderdanen eens — van God !

'Vertrapt

,
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Ach! WE kan redden, wat kan troosten ,
Daar God ons uit Zijn erf verbant ?
Wat bleef ons van dat heerlijk Oosten ,
Ons waar, ons éénig Vaderland!
Ver van de beenders zijner Vaderen
Verkwijnt het kroost van Abraham!
Zijn bloed, verbasterd in onze aderen,
Kruipt door een uitgedorden il:am !
Verlosfer! Vader! d ! zie neder!
Ontferm u onzer! fchenk gena!
Geef Isrel aan zich zelven weder,
Of, dat zijn droeve naam verga!
Neen! neen! de wenteling der eeuwen
Verzwolg niet onze hoop op U!
Wij zijn het volk nog der Hebreeuwen,
Gij, der Hebreepwen God -- ook nu!
Ja! Uw Mesfias gaat verfchijnen,
En onze boeien zijn geflaakt !
Uws gramfchaps nevels gaan verdwijnen,
De dag van onze glorie naakt!
Van achter de aard :Eche jammerwolken
Verrijst een Goddelijke gloed!
Juich , Israël ! en jubelt , volken
Uw' Vorst, uw' Redder te gemoet!
Brul, leeuw van Juda! brui Hem tegen,
hem, in wier (wiens) naadring gij herleeft!
En, nagedacht van Adam! zegen
Die u der Englen rang hergeeft!
Verkondt hem, donders uit den hoogen!
Buigt, bergen, buigt de ontfleide kruin!
En ftort, verfoeilijk rijk der Logen!
Op ons bazuingefchal in puin!
Zie daar der eeuwen heilverwachting !
Zie daar de hoop van Israël !
De prijs van lijden en verachting!
De borstweer voor den wrok der hel!
Die hoop te leven, die te fterven ,
Is pligt, is vreugde, is heilgenot 1
Eer
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Eer dat die onze ziel zou derven,
Vernietig' haar de-hand van God t
Wat dan, verwaten duiflerlingen,
Op uw rampzaal'ge wijsheid trotsch
Vermeet gij u hun op te dringen,
Die uitzien naar den heilbG Gods?
Vat preekt ge , oproer'gen , over de aarde
Een nietige verdraagzaamheid ?
Zij heeft voor 't Joodfche hart geen waarde,

Dat op een andre redding beidt !
0! wat uw waan ons durft beloven,
Ten prijs van 't heiligst zielsgevoel,
(Dat kracht noch list ooit uit zal doven)
Is ons zoo vloekbaar als uw doel!
De vlam der Inquiftievuren,
Ja, heel een werelds bittre hoon,
Is eindloos beter te verduren ,
Dan weldaán , door u aangebobn t
De tijden naadren van Verlichting,
De tijden naadren van herfles !
Die van de blijde Godsrijkflichting,
Die van de nederlaag der hel !
IIet vonnis wordt weldra gelagen ,
Wie heerlijk zijn moet, wie veracht:
De philofophen dezer dagen,
Of Jacobs lijdend nageflacht 1
Wij hebben gemeend den lezer geen' grooter' dienst te
kunnen doen, dan niet , de overfchrijving van dit geheele,
uitmuntende ftuk. IIet leert ons den man , in Chns , beter
kennen , dan tweemaal zoo vele bladzijden beoordeeling. Ondertusfchen doelt het woord verdraagzciamheid hier , zoo liet
fchijnt , op de poging , om allen onderfcheid tusfchen .rood
en niet - Jood weg te nemen ; en is misfchien de IIeer D A
Cos TA even zoo min in zijn' fchik met aanbod en genot
des vollen burgerregts in onze Christelijke flaten , als inzonderheid met dezulken zijner geloofsgenooten , die, om dit
overal te verkrijgen, wel gaarne het kenmerkende hunner leer
en praktijk zoude opgeven.
EenKk3
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Eenzaamheid. Geestdrift. ,Ian een Dichter ins /ne
hingfchap. Deze drie (lukken zijn uit het Fransch van L AM A it T 1 NE vertaald , of liever voorere fclijlc , en het fchoone
oorl'pronkelijke volkomen waardig, in onze rijkere taal overgebragt. Trouwens, in een Op/chrift dezer navolgingen , achter dezelve geplaatst , zegt dc Dichter zeer nederig aan L AN ARTIY^:

Aan U, en Hollands taal (niet mij) is 't dan te danken,
Vindt hier mijn dichtmaat geen rechtfchapen boezems koel !
U, die het denkbeeld fchiept, zoo treffend, zoo verheven;
Haar , die den uitdruk leent, dat grootfiche denkbeeld waard!
U, die in 't 1Vestersch lied des Oostens ziel doet leven;
I-Iaar, van haar afkomst uit dat Oostèn niet ontaard !
Dcr: Meere Imanuel Capadofe , bij het afjlerven zijner Echt
Gevoelig en godvruchtig 1
-gcrnote.
Eurydice'.
Herhaal , mijn lier, herhaal den zang,
Dien eenmaal Orpheus zong,
Den toon , dien 't klemmendst zielverdrict
Item uit jen boezem wrong! enz.
is zoo rijk en gelukkig in vinding, als treffelijk uitgevoerd.
De Traan. Het Engelsen van Lord U v RON van zeer verre
gevolgd. Zeer treffende gedachten voorzeker! Doch zou het
waar zijn V
Wie door een mond ooit wt ord bedrogen,
Die een geveinsden glimlach plooit,
Een traan ! .... cen traan misleidde nooit
-

Eiinkt ook het vijaudlijkc lijk niet een weih:ig orange.
naam ?
De Ilollattdfche Poloij.
Bloeit , Hollands taal en potzij !
Vlecht Deugd en Godsdienst palmen!
Voet Gloor uw flou,e harmonij
Oei: toon der Wijsheid galmen!

En

roez11.
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En als , bij 't jámmerlijkst verval ,
Geen plek op de aarde wezen zal,,,
Voor Schoon- of Waarheid veilig;
Dan nog blijv' beider naam en macht
Tot aan het laatfle nageslacht
Op Neérlands Zangberg heilig!
De zesde December. Ter verjaring van ... Waterloo,
Gevoel. hooraffpraak. Het Genie. Deze twee of'drie laathe
flukken zijn wederom geheel uit 's Dichters ziel gefchept en
meesterlijk bewerkt.
In het 4/bum van Mr..I. de 1/pies. Waarheid, naar het
Hoogduitsch van M i L'L N E R. Zucht ten Hemd, naar het
Portugeesch van C A M o E N S. Graffchrift. Deze zijn kleine,
maar zeer verdienflelijke (lukjes.
-Yet Heldenpleit, naar het Latijn van o V 1 DS US , betluit
den bundel op gansch geene onwaardige wijze.
Zoo hebben wij dan het boekdeel doorloopen, dat, volgens belofte, al fpoedig door nog één zal gevolgd worden.
Maar naauwelijks hebben wij iets tot ftaving van onzen lof
der poëzij gezegd, en nog minder berispende aanmerkingen,
om dien lof te temperen, op dezelve gemaakt. Wat liet eer
betreft, ons gevoel pleegt hier de gewone gids te zijn -;fre
,en wanneer ons, bij nader inzien, blijkt ,idat de denkbeelden
geregeld en belangrijk , de woorden en beelden welgekozen.,
de prozaflijl natuurlijk en goed, en het vers daarenboven
harmonisch en naar den aard der onderwerpen wel gefchikt,,
ja berekend is het bedoelde krachtig uit te drukken , dan
vragen wij naar niets meer , maar zetten ons : bene ! bene l
van ganfcher harte op liet boek. De Ileer DA C OS T A , 11n,
voldoet in eene bijzondere mate aan deze vorderingen. Zeden, hoogstzelden kwam ons iets voor, dat eenigzins gewror,
gen of zwak mogt hecten. Doch , wat aangaat het opfporen
en uitkippen van dit min voldoende , zulks zou fpoedig naar
vitterije kunnen gelijken. En ook, wie ooit de hand aan de
dichterlijke lier gelagen heeft, en oor en ziel voor popzij
bezit, weet niet, dat fomtijds iets opgeofferd en over liet
hoofd gezien moet worden? Ja, al ware liet ook, dat wij
eene enkele plaats waarlijk hadden verbeterd, welk een fchrale roem zou dit zijn! En echter wierp hij weliigt, in het
oog des onkundigen, Bene fchaduw op de verdiemfe van den.
voortref£elijken, oud - Israël niet onwaardigen zanger , dien
;
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wij in allen opzigte, en bijzonder ook in de liefde, meer
heil toebidden, dan hij , naar zijne lotbettemming, welligt
durft hopen. Levere ons B I L D E R DIJ K meer zulke kwee
-keling!
Criekenlands Herrijzenis. Uit het Hoogduitsch van W. T.
Y R U G. 's Graven/lage, bij de Erve J. Thierry en C. MenGng en Zoon. 1821. In gr. 8vo. VI en 20 BI. f:-6-:
je ven van A L i, Pacha van Janina, getrokken uit het Franfche Werk van F. C. 11. L. P 0 U Q U E V I L L E, voormalig
Con/ui - Generaal van Frankrijk te Janina. 4mJlerdam , bij
J. C. van Kesteren. 1821. In gr. 8vo. 146 BI. f i - io-:
ti voegen deze twee werkjes bij elkander, uit hoofde van
derzelver gelijkfoortig onderwerp. Het is toch onmogelijk,
de tegenwoordige Grieken et: den heerschzuchtigen landvoogd,
die, federt ruim 20 jaren onbepaald meester van westelijk
Griekenland zijnde, thans ook tegen de Porte is opgeftaan,
an elkander te fcheiden. Want, hoe waar ook het fpreekwoord zij : Wanneer twee menfcken dezelfde daad doen, is
zij daarom niet dezelfde, en wij er vooral in dit geval zeer
verre af zijn, van den heiligen opfland eener federt vier Eeuwen vertrapte, hoogstbelangrijke Natie te verwarren met de
pogingen eens dwingelands , om aan de regtmatige ftraf te
ontkomen, — zoo bedient zich toch dikwijls, blijkens de
ondervinding, de Voorzienigheid ook van booswichten, out
de zaak van waarheid , regt en vrijheid te handhaven; en wie
weet, of het leven van den grijzen deugniet AL I niet nog
zoo lang gerekt is geworden, om dooi zijn beleid en zijne
fehatten de zaak van Crickenland tegen deszelfs tirannen, die
ook zijne vijanden zijn, krachtdadig te onderfleunen?
Doch ter zake. Onder de grofte gebeurtenisfen, die onze
Eeuw heeft opgeleverd en waarvan zij nog zwanger gaat,
bekleedt de opiland der Grieken geenszins de minfle plaats.
Spanje, Portugal, Napels hadden alle meer of min regt tot
beklag; Duitschland en Nederland werden door een' uitheem
overweldiger en deszelfs trawanten onderdrukt : maar-fchen
de evengenoemde landen Ilonden toch nog onder hunne eigene
Vorften , van denzelfden landaard, van hetzelfde geloof, wier
voorouders Eeuwen lang den fchepter hadden gezwaaid. Zelfs
de Fraj_%che overweldiging was nog die van befchaafde Euro-
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peers, die, zoo zij al de burgerlijke regten dikwijls te kort
deden, toch niet onbefchaamdelijk de grenslijn van overhecrfching en jlavernij tusfchen alle de leden van het over,
winnend en overwonnen Volk durfden trekken , niet alle regten
van eigendons den bodem infaan; en de Fran/the Satrapen,
(.4mJlerdam en Rotterdam leerde ze van nabij kennen!) hoe
diep bedorven en onbefchaamd zij ook waren, durfden toch,
zoo openlijk het Volk niet uitzuigen en mishandelen, als een
Turk/the Packa, als b. v. een A L I van Janina, dagelijks en
ongeíiraft , plagt te doen; en wij gelooven , tot eer der
menschheid en eener Christelijke opvoeding, dat zelfs hunne
zwarte ziel van een verraad en eene boosheid, zoo als het
leven van ALI -Pasha die op elke bladzijde biedt, (men zie
b. v. bi. s3, a6, 36, 46, 82, 8 9, 93, 115, 119, 121,
enz. enz.) zou terugbeven. Eene aaneenfchakeling van gruwelen, moorden, bedriegerijen, plunderingen, en , als het
zacht gaat, knevelarijen en onregtvaardigheden vertoont zich
bier aan het oog, welke men gaarne voor onwaarheid zou willen verklaren , wanneer dezelve uit eene andere bron kwam.
Maar het is de Franfche Conful P 0U Q U EVIL L E, die federt
's8o6 met AL I in diplon:atifchebetre`kking geflaan, en al dien tijd
aan zijn Hof geleefd heeft , die, bij vele van 's mans grootte
onmenfchélijkheden, gelegenheid had, deszelfs verfoeijelijkedaden met zijne honigzoete woorden, tot hemzelven gefproken i
te vergelijken. En men denke niet, dat ALI Pacha alleen
zulk een gedrogt, zulk een geefel der onderdanen, zulk een
duivel in menfchengedaante was. In de Turk/eke dnarchie
hebben de Pacha's de onbepaaldIle volmagt , de onderdanen
zoo veel te ontrooven als zij flechts willen, mits zorg dragende, zoo wel den Sultan ífiptelijk hunne fchatting te betalen, als zich begunffigers aan het Hof, en de .fanitfaren tot
vriend te behouden. Ook klagen alle reizigers door die fchoone gewesten als uit éénen mond : „ Ach ! werden toch deze
„ Paradijzen niet door domme, trage, dweepzieke en fchraap„ zuchtige Turken beheerscht !" Alle menfchenvrienden heb
lang de herleving van Griekenland en Klein--benrdsft
4zië onder hunne vurigfte wenfchen gerekend, en den Man
des Gewelds flechts daarin toegejuicht, dat hij de dwingelanden van Egypte en Syrië verdreef, die nog erger waren dan
hij. En nu eindelijk— hetgeen men nimmer had durven hopen —
het Griek/the Volk zelve, als met de heilige aandrift zijner
Vaderen bezield, de handen aan 't werk Slaat, om zich van
Kk
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de dwinge4andij te bevrijden, het onvervreerpdbare regt op
zijn eigen land (federt vierduizend jaren door hen bewoond,
en eerst federt vierhonderd jaren door de Tartaren verdrukt)
weder doet gelden , en de drie heilig(le belangen der men.
fchen, Godsdienst, Vrijheid en Vaderlandsliefde, aan zijne
belangen dienstbaar maakt , — wanneer deszelfs tirannen , in
hunne magtelooze woede, ` zich niet anders weten te wreken,
dan door het vermoorden van onfchuldigen, ongewapenden,
bet ophangen van Geestelijken onder hun heilig dienstwerk,
en wel (om de maat der beleediging van het Christendom vol
ce meten) onder het vieren van 's Heilands opítanding, door
Set fchofféren van edele Maagden, die aan de beestachtigheid
,ran het dolle Turkfche gemeen op de markt , worden prijs
gegeven, — wat i dan het gevoel van Europa ? van de geheele Christenheid? en welke zijn de daden, waartoe dat
gevoel hen geleidt, en geleiden moet?
Het antwoord is gereed. Alle de Volken, van de Middellandfche tot de .IJszee, van de ítraat van Gibraltar tot den
,Kaoskafiis, nemen het vurigíle deel in den opítand der Grieken,
en wenfchen hun met die ftoute,, maar edele onderneming
geluk. Vrij mogen hunne hoofden, in de onlangs gedrukte
oproeping aan de Europe/eke Christenheid, de dienflen vermelden , door hunne voorouders weleer aan de befehaving bewezen : elk waarlijk befchaafd Europeër gevoelt den prijs daarvan, en wenscht, dat eenmaal weder de ítandaard van het
Kruis , het zinnebeeld van deugd, verlichting en ware Godsdienstkennis, op de tinnen van St. Sophia te Konfiantinopel,
-gelijk thans op, bet Parthenon te „4thene, moge prijken. De
welmeenende Schrijver van Griekenlands Herrijzenis 'fpreekt
in dien 'zelfden geest, en komt vrijmoedig, met ílrenge berisping der Ottomannifche dwingelandij , voor zijnen wensch uit,
slat de Grieken nog eenmaal een vrij Volk mogen worden.
Dit is veel , bij de tegenwoordige Cenfuur der drukpers in
Duitscliland; want he verfehilt zeer veel, dat de Kabinetten
in den wensch der Volken zouden deden. De opffand der
Grieken fchijnt ook flaatkundige vrijheidd ten doel te hebben;
zij is (natuurlijk , daar het anders onmogelijk was) bewerkt
door een ge7zeirn Genootfchap; en faatkundige vrijheid en geheime Genootfchappen zijn dingen, die de Duitfche en fommige andere Ministers de koorts van fchrik zouden kunnen aanjagen ! Dasrmede zien zij reeds dat yreesfelijke fpook voor
zich oprijzen, waarmede al hunne willekeur verdwijnen moet:
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invloed des Yolks op het Staatsbetuur. Neen! dan liever, veel
liever, de Turkfche Regering en haar Despotisnzus behouden !
Deze weet ten minfte he gezag van den Grooten Heer te
doen gelden; en, als deze grondzuil der Maatfchappij Hechts bewaard blij Cc, wat ligt er dan aan gelegen, al rust zij ook
op het cement van het edelfile Christenbloed, op de fchedels
van jongelingen , op Duitse1lands IIoogefcholen tot de bloem
hunner Natie gevormd , en op de lijken van gemartelde Vrouwen en Maagden ? Wat ligt er aan gelegen, al wordt liet foinbere , wrcede Islainismus in de fchoonfie gewesten van Eitro•
pa, in het Vaderland van M I L TI A DE S, LE 0 N J D A S e.l
E PAM I N 0 N DAS, onherroepelijk gevestigd op de puinhoopent
van het geheel verpletterde Christelijke geloof? Wat zegt dit
alles? De Grieken zijn immers P Le,'.'cnt; de 1'cr•te eene vettige vaderlijke Regering : (immers ieder I "ors,' is ipfo facta
lader dest'olks, al moordt hij als eA LIG ULA, NERO, Of FILIPS Ii.) Weg dan met elk, die twijfelen durft aan de wettigheid van eenige beflaande Magt !
Onze Lezers zullen ons hier niet van overdrijving befchul1igen, of ons te gemoet voeren, dat wij, den Turkenvriendeg
gevoelens toefchrijven, die zij nimmer gekoesterd hebben.
Men behoeft, om zich te overtuigen, rechts het cerfle het
beste Nommer van den Oostenrijkfclien Opmcr'ker in te zien,
van dat fchandlibel, waarvan de prulfchrljver zich, voor het
oog van geheel Europa, dagelijks aan de kaak Relt. IIij trekt
niet alleen vuriglijk partij voor de Turken , en verheft hunne
voortreffelijke krijgstucht en zachtaardigheid, op een oogenblik, dat zij , zonder onderfchcid, mannen, vrouwen en kinderen in Wallachyë vermoorden , en dat land voor eerre halve
Eeuw lang verwoesten ; hij durft de Grieken Revolutionnairen
noemen, en hen bedektelijk met de Franfche Jakobijnen in
ééne klasfe plaatfen , even als ware hier eerre Revolutie geen
pligt der menfchelijkheid , en als werd de rol der Franfche
Jakobijnen niet juist door de Turken gefpeeld ! — Doch wij
vertoeven reeds te lang bij dien eilendeliiig', die zijne achting bij
Europa voor geld of Vorfiengunst wegwerpt. liet is flechts
te beklagen , dat het Oostenrijkfche Kabinet (want van den goedhartigen, door zijne onderdanen beminden Keizer fpreken wij
niet) zulk eene verkeerde ftaatkunde omhelst, van de niemand beleedigende Napo/itanen met geweld in de oude boei jen te klinken (en die boeijen nog te verzwaren) ; terwijl het
ene Turken op zijne grenzen de hemeltergend uie gruwelen laat
pie-
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plegen , die ook Oostenrijk (in zoo verre het aanfpraak maakt
op den naam eener Christen - Mogendheid) op her grievendst
ucleedigeil, en de fchitcrendIte voldoening en herftelling eifei ent.

IIet. aanroeren van dit punt brengt ons op K R u G terug. Deze goede Schrijver verwacht voor de Grieken iets goeds van
het Heilig Verbond..... In de woorden der oorkonde fcilïjnt
wel zoo iets te liggen; ten minste maakten goedhartige,
welineenende menichen hei, daaruit op : maar de menfehenkenner heeft reeds federt jaren lang in ifaatkunclige zaken
de letter van den geest ieeren onderfchciden. — K R u G durft
niet beflisfen, of de Grieken zullen zegevieren. Wij even
nun. Vooral is de zaak d:cn hagchelijk, wanneer het der
veri'oeijelijke ilaatkunde gelukt , om , onder fehijn var, vredelievendheid , met het te regt vertoornde Rusland de zaait
te bemiddelen , en door beloften of bedreigingen het wraak
te houden. Dan zul-zwardeGgtihnfel
eenmaal -- want de zaak is nu te verre geko.-lenis('ch
men, om met onderwerping te volftaan — Eieropa's Volken,
met diepe deernis , terwijl hunne Regeringen hunne ver
breidelen, liet overfchot van het edelfle Volk-ontwardig
des Aardbodems dezelfde partij zien kiezen, die eenmaal
onze groote Vaderen wilden omhelzen: met vrouwen en kinderen fchcep gaan, om in een ander, herbergzanger Werelddeel
voor zich eene fchuilplaats te zoeken. En dan moge de rlegentiende Eeuw blozen voor de zestiende , dat in haar geene
,

ELIZABETH, geen HENDRIK DE VIERDE gevonden

wordt ; — terwijl de Archipel alsdan , tot Bene geflotene
Zee ge:n^,akt , gelijk die van China en Japan , de baatzuchtige Kabinetten te laat hunne ellendige staatkunde, en het
verraden van een bevriend Volk , om niet Barbaren te heulen , zal doen berouwen. Wanneer wij de dienstvaardigheid ,
waarmede de Engelfche Regering aan den beul zijner onderdanen, AL i - Pacha , Parga heeft ingeruimd , waarop hij geen
regt had, en waarvan de inboorlingen zoo vurig verlangden,
ii de graven hunner Vaderen te rusten, (zie No. e, bl. I4o.) —
wanneer wij deze handelwijze vergelijken met liet onlangs in
de nieuwspapieren vermelde verbod , om krijgsbehoeften aan de
brave op(landelingen te verkoopen, zoo blo^dt ons het hart,
en wij zien duidelijk , dat de val des Geweldenaars de wettige
Regeringen nog weinig vorderingen in eerre rondborilige,
onbekrompeue, echt zedelijke ftaatkunde heeft doen maken.
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Wat de twee boekjes eíi,z op zichzelve betreft, No. i is
wel, doch oppervlakkig gefchreven, en had wel iets uitgebreider kunnen zijn. No. s: bevat vele daadzaken; de Heer
p0 U Q U E 93 L L L, reeds vroeger als een kundig en niet onbevallig Schrijver bekend (*) , is fomtijds wel wat heel bloem
zwart ook A 1, I -Dacha zij , wij gelooven , dat-rijk;en,ho
bij heM nog zwarter heeft zoeken te maken dan hij is; ten
xninfie zijn fommige zijn^lr ;anfpraken, met het oogmerk ons
te misleiden gehouden , ons voor eenen ruwen Despoot uit Epirus wat al te kunfl;ig voorgekomen. Voorts heeft deze Vizier, die nu, door den nood gedrongen, tot de partij der
Grieken fchijnt over - te heil to , zelf tegen onfchuldige Griekess een voorfpel vertoond vair den Pe aschmoord te Ronftantioopel: ook hij heeft op. Paasehdag 1798 te ukonv de Christenen
onvoorziens overvallen, en de kerk tot een moordtooneel gemaakt, alleen om zijner toomelooze heerschzucht bot te vieren. Veertien perfon4n werden daarbij (onder anderen) aan
eenen boom opgehangen (bl. 46). De Sufloten , die niet onbezweken' moed voor hunne haarditeé en altaren Eireden,
werden voor die verdediging met de vreesfelijkfte martelingen
ter dood gebragt, zelfs kinderen van tien, elf en veertien jaren (bl. 63). Hij laat menfchen in de kooijen van tijgers,
in ketels met kokende olie werpen ,en voor den mond van 't
kanon binden, (indien hier ook geene overdrijving plaats
hebbe, bl. 93. Noot.) De moord der inwoners van Kordikl,
die, vele jaren geleden , ALI'S moeder en zuster beleedigd
badden, was verfchrikkelijk, en getuigt van een duivelsch
gemoed, bij de zuster zoo wel als bij den broeder, (b]. It7
en very.) Doch AL i bezit flaatkunde y dat is: de kunst
van veinzen en liegen; hij heeft veel gelds bijeengefchraapt,
door den grondregel van het Turkfche Staatsregt , dat de Groote Heer, of zijn plaatsbekleeder,, erfgenaam van alle hunne
onderdanen zijn, letterlijk in uitoefening te brengen. Is liet
dan te verwonderen, dat hij verdedigers, ja zelfs nog lofre
vindt?
-denars
Het afbeeldfel van dezen man des bloeds , met eerre foort
van kaartje van Epirus (niet Epire , gelijk hier altijd flaar)
onder hetzelve, vindt men vóór den titel.
(*) Hij gaf in 1805 uit: Voyage en Marée, á Corn/lanrinople, et en dibanig,
Par. xCos, 3 Vol. Bye. Dezelve is in iloó ook in 't Xederduitrcb uitgekomen.
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Dc Giitdektc en L`Jia;ZS er nabij zijnde ^,'erfcrkkijnivg van dd

perfoonlijken Antic,15,-ist , in Iet gemeen ook van den Waren
zin e1, de naderende ven'nlling van de Openbaring vara
hannes , en van de verkondigingen der oude Profeten agar._
gaarde den laaijle.n t jd der wereld. Door A. F. R U 11 LE
V 0 N L I L i z:, S T r:: U. Uit b et Ileogdrritscla. Te flmfteydarz, bij cle Wed. G. A. Diederichs en Zoon. 1820. Ira
gr. 8.áo. 30 Bi. f : - 8 :
T

ij verblijden ons , dec, blijkens de onderteel:enitig van de
Voorrede , de tier L 1 IL ri ST C RN,, Jttllitieraad te Dill
hut- rus,'eed is , want dit zilu produkt draait, onzCS inziens, volkomen bewvijs, van ,,;:11re^:kte herfenen; weshalve
wij dan ook den Ileer Vertaler van hetzelve hartelijk gaarne
zijne rast zouden gunnen , waarbij, gelijk wij meenep, ook
I:et ambacht ;;eenen zeer uitmunéenc:en w er kbaas verliezcn
zou. Icec•er^je,•era noch refereren spanen wij hier. Ziet daar
,

een proefje :

„ Thans bevinden wij ons , (van 181 } tot 1823) in het
tijditip va=l het fe'lle halfuu r in den Hemel , de Christenheid,
cerwi l , r. ;ar het nieuw gebod van C 11 R 1sT U S ; Joh. XIII:
4 q ,, r ion, 1'I: 8-59, Luc. X: 29, 33 ,her Heilig Verbond
de beec.cni., der Christelijke dulling algemeener maakte, te
Parijs de o.zen.ij,:e vrede in de Christenheid bij herhaling
•,
werd, en AL ssnNVEK met paa(r814, 1355) bLvesti;d
fchen 5817 , ten gunt der Isracliten , de merkwaardige afkendi;ing (ukafe) liet gcfchiedcn, in welke tijdruimte van
so jaren ook da Panther, Openb. XIII: 2 , in de gevangenis is , Openb. 1: -3 •-, , tot deze op het einde van dit stille
halfuur, I^etweik ,tear m OLE s psalm , XC: 4, en Petr. III:
8, te bernheeen is, en bij het halfuur bedraagt, Openb.
VIII: z , wader , als een rood dier , uit den afgrond voort
Alle oudere tijdvakken uit d^-komt,(132)Openb.XVI:
levensgefehiedenis van den tegenchrist, van zijne geboorte tot
op zijne eerlie politieke optreding, (1796) tot up zijn Kon
zijne keizerlijke waardigheid , zijn Italiaansch ko--fulchap,
i
ringrijk, zijnen verongelukten togt naar Rasland enz., zijn
geheel , onloochenbaar, door de zinnebeelden en getallen der
Openbariu;z geteekende"
•
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liet OBIIT van N A P O L E ON (de Panter en Tegenchrist,
volgens dezen Sc.IriCtvcrklaerder) naakt den rustenden juni.
tieraad Bene 11r.cp door de rekening. ten zij misschien zijne
13ijbelfche uitlegkunde meer geloofwaardigheid heeft dan alle
officiele berigten, in well, geval eene zekere foort van wil.
pentakjes zeer in waarde bij de liefhebbers zullen dalen.

De dwaasheid en or:red lij,:,'zcirl van de onder jiellinbg , dat Jezus, na zijne opftandin;; uit den doodrn, nog zciencrtit'intlg
jaren I/gc ornc'ijk op an: de 1lcbbe gcicrfd, door een vriend
der waarheid in een bri, f aa;a;ctooad. Te Jmflcra'arn, hij
L. van Es. 1820.. In gr. 81 o. 16 BI. f :- -3

Helaas ! dachten wij , bij het ontvangen van dit blaadje,

zoo verfpilt men dan een ernftig woord over liet prulfchrift
Van B R is N N E C K E , hetwelk tot niets anders dan (met Verlof
gezegd !) ad abjiergcndutt: firnrlamentrrrn, dienen nwoest. Na
dc lezing, echter, zien wij, dat den prulfchrijver ret gefchiedt; en, daar het fubjectief gevoel van ons niet dr valt
een' ieder is, zoo heeft het misfci:icn eend; nut , dat de
vriend der waarheid een enkel woord in het kapittel (prak.
Dit nut zal groot zijn , indien het velen aanzette , om de
voortreffelijke fchriften , (van VAN I3 A 3I EL s VELD, V A N
x E N GE L en ecnen ongenoemden in de Bib?. van Theol. Letterk.) op welke bier verwezen wordt , niet gezetten ernst
na te lezen; hetwelk wij hartelijie weufchen.

Serena, of het Meisje bij hunne intrede in de wereld. Door
/ir. (; It R 11. t R IE DR I C 11. Uit liet Hor,; duitse.'t. Te Leyden,
bij de Wed. M. Cijfveer, Jz. In g;. 8vo. '59 BI. f r Serena zal het meisje zijn, aan hetwelk de Eerw. Schrij.
ver zich voortlelt vooral zijne toefprnak te rigten, of we
het meisje , zoo als hij het vormen wil ; in haar fielt hij
zich het ideaal der reinheid voor. Hare gcfchiedenis wordt
intusfcllen niet gegeven ; en wie alzoo een' roman verlangt,
zal dit boekje niet v n zijne gading vinden. Het Christelijk
onderrigt, dat deze waardige Leeraar der befchaafde jeugd geven moet, was hem altijd hoofdwerk • en bijzonder aangenaam ;
de
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de cónfirmatie der aankomelingen uit zijn onderwijs was hefli
altijd een aandoenlijk feest; en ook blijven deze zijne kwee
dan nog het voorwerp zijner liefde en zorge.-kelinghds
Hij legde zich daarom toe, om zijne Christelijke leerredenen.
die rigting te geven, dat vooral bij de aangenomene en bevestigde ledematen 3 hetgeen hij begonnen had bij net onderwijs, werd voortgezet door de voordragt en de ontwikkeling
van belangrijke grondfiellingen, tot eene waardige vervulling
van de beftemming :der beide geflachten. Hetgeen hij nu ten
druk gaf, zijn niet de leerredenen zelve, maar vertoogen en
toefpraken, zoo als die voor een leesboek voegen. Hier geldt
het voornamelijk of eeniglijk het vrouwelijk geIlacht, niaarhij
belooft eenen tegenhanger, die voor jongelingen zal zijn ingerigt. Alzoo is dit werkje voor jeugdige Christinnen gefehreven; het bedoelt de voortgaande zédelijke opvoeding en befshaving van het , in den Godsdienst reeds welonderwezene ,
meisje tot huisfelijk geluk, en komt nergens 1 met eenige kerkelijke Ieerftelling in eenige botfing, waardoor het algemeen
bruikbaar is. De Vertaler heeft het voor ons holland gewijzigd. Het titelvignet fielt den Zaligmaker voor; terwijl Maiia aan Zijne voeten ligt, en Hij aan Martha het.:'„ één ding
is noodig !" toerbept. De overdenkingen hebben ten onder=
werp : i) De heilemming van het meisje in het algemeen.
s) Het geluk van een rein hart te bezitten en te bewaren.
3) Het lijden van een onrein hart, en middelen om zich voor
hetzelve te bewaren. 4 en 5) Godsvrucht de kroon van het
meisje. G en 7) Het beroep van het meisje, en de uitgebrei'
de kennis tot hetzelve. ,8 en 9) Huisfelijke zin en huisfelijk
leven. — De geest van het werkje is deze: „ Het meisje
„ moet eens eene waardige gade, eene edele, vetí}andige
„ moeder harer kinderen , en eene bekwame verzorgfler van
„ haar huis en huisgezin worden. Tot deze drievuldige roeping
„ is zij beflemd : de Godheid verlangt derzelver vervulling ,
de Natuur vordert haar, de leer van Jezus Christus eischt
,, haar." — Ieder welopgevoed, braaf en Christelijk meiske
leest gewis dit fchoone boekje met groot nut en genoegen.
De ftijl, zegt de Vertaler met regt, is duidelijk en bevattelijk,
niet bloemrijk of verheven, maar daarom des te beter gefchikt
voor het jeugdig begrip. — Dat dan de waardige F R I.D R I Cu, ook onder ons, vele vriendinnen aanwinne onder
zijne lezeresfen, en onder onze Leeraren velen, die hem na-

volgen!

BOEKBESCHOUWING,
Bijbel. IIIde Stuk. Bevattende de Boeken van ,lob, de
Pjalmen , de Spreuken vara Salerno, den Prediker, en
het hooglied. Uitgegeven door j. ii. V A N n E R P A L M.
Te Leiden, bij D. du Mortier en Zuon. 132o. In
gr. 4t0. 257 L1. f d - I2 - :

I J Iloogleeraar

VA N D E It P A L BI heeft allen, die
naar de voortzetting van dit zijn gewigtig Bijbelwerk very
langden , door den fpoed der uitgave van dit derde Stuk
van hetzelve, op nieuw verpligt; en zij zullen ongetwijfeld allen , als zij , na voleindigd onderzoek , bevonden
zullen hebben, dat de fpoed aan de bearbeiding In geen
opzigt nadeelig is geweest, zijn Hoogeerw. , met Recenfent , voor denzelven regt hartelijk dankzeggen. In
allen deele toch kan deze, na zulk onderzoek, getuigen,
(lat dit Stuk, in keurige behandeling , aan de vorigen gelijk is. Ja, welligt zullen velen met dit deel van den
arbeid nog beter tevreden zijn , dan met het vrgcgere.
Wij bedoelen hier vooral die genen , die, van weinig
hulpmiddelen , om den Bijbel te verftaan, gebruik kun
maken , zich tot hiertoe alleen , of fchier alleen -ned,
met de gewone vertaling behelpen moesten. Voor zul
toch is die vertaling, in het nu uitgegeven gedeelte-ken
des Bijbels , op zeer veel meer plaatfen onverílaanbaar,,
dan in het vorige; en dus moet hun genoegen, van fchier
al dit onverflaanbare nu verflaanbaar gemaakt en duidelijk
opgehelderd te zien, in evenredigheid grooter zijn. Zij
mogten voorheen dc gezegde vertaling, ook in de ge1 hiedkundige boeken , hier en daar moeijelijk en duister
vinden ; over het geheel lieten dezen zich toch lezen en
verflaan. haar wat was hun, voor een groot deel, het
boek van j o u, in die vertaling , anders , dan een raad
hoeveel was er , in de S P RE U Ic L N v A N-felbok?En
J Oi:}íBI SGII, 182I. NO. I C•
L1
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en den P R E D I i E R, over welks onverflaattzij
baarheid de fchouders moesten ophalen! Dat zij thans
den Bijbel van den Heer VAN DER PALM in de hand
némen , en zij zullen Hechts zeer zelden op iets flooten ,
waarvan zij den zin , vooral met behulp der Aanteekenineen, niet terflond en gemakkelijk bevatten; terwijl zij
tevens het geheele doel en redebeleid der Schrijveren, en
den zamenhang hunner fchriften , waar die beltaat , duidelijk zullen zien aangewezen. Dat, op fommige, hoewel weinige , plaatfen , vooral in de S P RE U K E N en
den P It E D I K E R, nog iets duisters overblijft , is niet
den hooggeleerden Overzetter, maar den oorfpronkelijken, waarfchijnlijk bedorvenen en onverfiaanbaren , tekst
die naauwelijks gisfingen omtrent den waren zin toelaat,
te wijten. Dit is , bij voorbeeld, het geval omtrent s P R.
XXVI: io en XXVII: 16, over wier onzekere en allermoeijelijkíle vertaling zich voorheen de Hoogleeraar M U NT I N on E, met anderen , zoowel als de Heer v A N
D E R P A L M thans , bijzonderlijk hebben uitgelaten. Zoo
ook P R E D. III: I I , Hij heeft ieder ding fchoon gemaakt, enz.) waarvan de Heer V A N D E R P AL M zegt :
„ De ware zin van dit duister vers zal misfchien wel
onder de onopgeloste vraagilukken blijven." Deze en
weinige andere plaatfén dan uitgenomen , is nu fchier alles volkomen helder geworden, en kan nu elk, met dubbele vrucht en genoegen, dit gedeelte des Bijbels , nevens de P s A L M E N voor hart en verfland het gewigtig
í1e van- het ganfche O. V. , lezen , omdat hij het verIlaat. -- Een` zelfde licht is verfpreid over de laatstgemelden , hoewel daarover mindere duisterheid zweefde.
En wat het H o o G L I E D betreft: indien over dc zamenflelling van den bundel der boeken des Ouden Verbonds, alsnog te handelen viel , en wij daarover ons gevoelen hadden te zeggen, zouden wij gewis niet raden,
om het in denzelven op te nemen; doch wie zich aan
dit Lied foot, leze des Hoogleeraars opgaaf van deszelfs
inhoud, en zijne doorloopende aanmerkingen daarover,
en hij zal het (daaraan twijfelen wij niet) zich in een
veel
SALOMO
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veel guntliger licht voorgefteld zien , dan hij misfchien
immer vermoedde, dat het kon worden, en er zich dus
mede bevredigen; fchoon hij het daarom zijnen aankomenden kinderen nog niet bijzonder ter lezing zal aanbevelen. — Men heeft dus weder allezins reden, om van
des Hoogleeraars arbeid voldaan te zijn. — Verlangt men
nu ook thans, gelijk in ons verflag van de twee vorige
Stukken, vermelding van een en ander bijzonders; waaruit men de verbetering der hier gegevene vertaling, boven de oude, eenigzins kan leeren fchatten; wij moeten
verklaren , dat wij verlegen zijn, om , uit talloos vele
proeven , eenigen uit te kiezen. De volgenden mogen
echter dienen. -- J o j. IV: 13 lezen wij, in de oude
vertaling: hoewel hij in zinc engelen klaarheid geleid
heeft. Hier heet het : en in zijne engelen merkt hij fel
2. wordt: den dwazen brengt de-len.HofditV:
toornigheid om , en de wer doodt den f echten , vervangen door : een dwaas is het, dien het verdriet verteert,
en een onverftandige , dien het ongeduld doodt. -•- Het
7de vers zegt: de mensch wordt tot moeite geboren , geijk de fpranken der v:irige kolen zich verheffen tot vliegen. Hier luidt het: verhardt de mensch zich zelf in
't kwade, ftraks vliegen de blikfemflralen hoog boven
hem. -- Hoofdli. VI: 13, 14 that: Is dan mijne hulpe
niet in mij, en is de wisheid uit mij verdreven ?
laan hem , die verfmolten is , zoude van zijnen vriend
weldadigheid gelhielen , ofte hij zoude de vreeze des
4lmagtigen verlaten. Hiervoor geeft ons v A N n E Ii.
Y A L AX: Moet dan, omdat ik hulpeloos ben, 't gezond verpand mij ook verlaien ? hij, die bezwijkt, zou
bij zijn viend toch mededoogen vi:den, al had hij-de
zelfs de vrees van God verlaten. wilt gij iets volilrekt
onverflaanbaars , Lezers ! uit de oude vertaling ? Slaat ,
tot voorbeeld, Jon XXXVI: 32 , 33 op! Daar leest
gij : iWet handen bedekt hij het licht , en doet aan hetzelve herbod , door de gene , die tusfchen door komt. Daar
verkondigt zijn geklater , , (ende) het vee; ook van-van
den opgaander (damp). Thans luidt dit: Beide handen
bea
L1z
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bekleedt hij met den blik fem , en geeft hem bevel, wier
hij treffen moet , en toont hem aan, wie zijn vriend is
,vie dc booswicht, tegen wvien zijn toorn ontbrandt. --- In
P S AL M XL: 8. wordt : is van mij gefchreven , verwis^f ld niet : is azijn pligt mij voozgefchreven. In s P R.
gil VI: 4. wordt : de heer heeft alles gewrocht om zijns
zc-:/ wil, verbeterd met: de Heer fchiep alles, om aan
-

z jrcn aanleg te beanttivoordcn;

en in Hoofdli. XXVII:

o a wordt : al filet gij den dwaas in een mortier niet een
I'_;nper,, in het midden van het gefloot e graan, verílaanhaar gemaakt, door, voor mortier, vollerskom (wij zou
lvasc/iku.uip zeggen) en, voor geloot graan, zemelcma-den
(die zeep vervangen) te hellen. -- P R E D. VII: 29.
heeft v A N D E R P A L M, voor: God heeft den nacnsch

regt gemaakt, maar zij hebben vele vonden gezocht, —
God handelt regt met de nzerfchen, maar zij zoekcri
vruchteloos de oplosfang van vele dingen. — Hier en daar
vinden wij de nieuwe vertaling , fchoon verftaanbaarder
dan de oude , toch niet regt duidelijk , zoo als , bij voor
a. wordt hunne zeel niet uit den grond-beld,joaIV:
gerukt? en P S AL D1 ].VIII: io. eer men die doornen
voelt, ver fchroci hij ze. Bij de ee, fie plaats helpt de
aanteekening te relt; maar niet bij de laatfile. 1\lisíchien
is hier kwalijk gedrukt. Dc vertaling van den Heer
MUN TIN GIIE, van SC IJK OEDE- ontleend, is hier

duidelijk : De heete wind ver fchroei den flruik , terw jl
hij bloeit, voor dat men kan zijn doornen voelen, en dc
korte aanmerking heldert ze fraai op. — De beruchte
plaats, jon XIX: 25-27 , (Ik Weet, mijn Perlosfer
leeft enz.) luidt bij VA N D E It P A L al: Ik weet, azijn

Coil! leeft. Hij zal ten laat/le voor het Plof op/laan. En,
;nadat dies non huid geheel vermolmd zal z jn, dan zal
ik, van azijn vleeseb ontdaan, God aanfchouiven. Dien
ik aanfchouwen zal snij ten goede, en nr^r:e oogen zien
zullen, niet meer (van mi) vervreemd. Hoc f nacht het
verlangen in m jaren boezem ! De Hoogleeraar is van gevoelen , dat deze plaats niet op Bene tijdelijke herflellins
van I o r tot voriger wolfland en voorfpoed kan worden
t'

hui,'
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t' huis gebragt ; maar verklaart zich niet duidelijk, hoe
men ze dan, naar zijn oordeel., hebbe op te vatten. Hij
zegt alleen , dat het kan uitgelegd worden wegens j 0 B'S
uitzigten in de eeuwigheid , mits men hem daaromtrent
geene te heldere kennis toefchrijve; of van zijn vertrouwen, dat God zijne onfchuld , al is het nca zijnen dood,
in het licht flcellen,en zijne lasteraars beftraffen zal. Wij
voor ons zouden het liefst verflaan van het vertrouwen ,
dat God hem, nog bij zijn leven, regtvaardigen, en zij
beschamen zou : want dat j o B, zoo-nevrodclas
als de Heer v A N D E R PAL at wil, in alle zone redenen, de hoop op herílel zou hebben opgegeven, en
dat, zoo hij die hoop flechts één oogenblik had kunnen
koesteren , hij met zijne vrienden niet in twistgeding zou
hebben behoeven te treden, — dit moeten mij verklaren
niet te kunnen toeflemmen. — Allezins belangrijk is de
aanmerking van wijlen 1I. A. S C x U L T L N s over dezen
tekst. Ook gevalt ons diens vertaling beter , en is dezelve
minder flroef; fchoon wij ze nog wat vloeijender zouden
wenfchen. Zij verfchilt van die van v A N D E r PAL nt ,
in het wezenlijke , daarin , dat hetgeen deze overzet ,
van nagin vleesch ontdaan , gene vertaald heeft, Want dit
hetwelk juist het tegendeel uitdrukt. Bij
r12 yn ligchaam
deze gelegenheid moeten wij zeggen, dat, ja wel, als
van vertaling de rede is, wij dezelve , zoo veel met ons
taaleigen en met duidelijkheid en vloeibaarheid beflaanbaar
is , letterlijk verlangen ; maar dat wij het letterlijke zou
opofferen , als de zin daardoor duister en de uitdruk-den
wordt. Wij zouden dan enne omfchrijving-kingoec
gebruiken, en ons naar den aard der taal, waarin wij
overbragten, fchikken. Wij zouden dan, bij voorbeeld,
in plaats van voor het f of op/laan, liever vertalen door
mij in gezondheid her//ellen , — voor, als mn huid geheel vermolmd zal zin, (hetgeen zeker de cigenaardigile
uitdrukking niet is) liever zetten , als mijne ziekte haar
hoogfie toppunt bereikt zal hebben, — voor , dan zal ik
vit min vleeseb God aan/•houwen , fclirijven , dan zal ik ,
in mijne heu flelling tot gezondheid, Gods liefde mnij2twaarts
erL13
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erkennen , — voor, mij ten goede, flellen , als mij n
vriend , en voor, niet meer van mij vervreemd, als op
nieutiv mijn veldoener. — Dit (zal men zeggen) is geene
vertaling. Wij vragen: wat is dan, P s A L M XVII: 3 ,
mijn heimelijke gangen nagaat , (zoo als VAN D E R
r A L ni vertaalt) voor, des nachts onderzoek doet?
Wat nu de flanteckeningen op dit werk betreft : wij
moeten, daarvan zeggen, dat zij aan die van de vorige
Stukken gelijk zijn ,• en aan het oorfpronkelijk ontwerp
van den Heer V A N D E R P A L nI volkomen beantwoorden. De tekst wordt in dezelven doorgaans wederom
zoo duidelijk als kort , en fomtijds zeer fraai , uit Oosterfche gewoonten en zeden , toegelicht. — Of hier en
daar, vooral in het aangeteekende over _ liet boek van
J o B, aan deszelfs Schrijver , niet wel eens uitgebreider
kundigheden in fommige vakken (de bergwerk- en fier
bij voorbeeld) worden toegedacht, dan men,-rekund
met grond, aan zijnen leeftijd kan toefchrijven, laten wij
in het midden. De uitdrukking, (in de aant. op j o a
XXXVIII: 19.) dat de aarde, met eene altijd gelijke
helling, om , in plaats van op, of van , hare as draait,
zal wel eene fchrijf- of drukfout zijn. — In de aant. op
11 00 c L. I: 17 fcliuilt onbetwistbaar een misílag in het
zeggen: „ het denkbeeld , dat het landmeisje haar groene
zitbank, met loof overfchaduwd, een zoldering van cederen , en tafelwerk van cipresfen zou noemen, is te
overdreven" enz. : want liet is niet het landmeisje, maar
de minnaar, die in den tekst fpreekt. — Bij mistlag wordt
ook, in de heerlijke belchrijving van het paard, (J o s
XXXIX: 23 —e8.) aanhoudend hij , in plaats van het, ge
dan, hoewel fchaars, kwam ons weder-bezigd.—Nun
een woord voor , dat wij dachten door een beter verwisfeld te kunnen worden, zoo als J o B XI: 2. woorden

voor fnoeverj of gezwets. Hoofdfl. XXXIX: 6. fnrar--iram,
te-ki;irleren, enz. Ook flieten wij op exempel, rebellie,
rebelleren. ' Zoo ook, bij herhaling, op liet verouderde
tien (in liet Latijn vinnen) voor teen. — In de aant. op
S P it.

XXIII: 31. hadden - wij de vraag, op wat grond
toch
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toch fchrijft men thans fonkelen ? voorzeker niet gewacht.
Ook hadden wij, hier en daar, de afkeuring van fommi.
ger uitleggingen , zoo als in de aantt. op r S A L na XXIX:
3. LXXVIII: 9. CLKXVI: q.. , wel wat leniger gewenscht.
Wij vertrouwen , dat de Iloogiceraar ons deze aanmerkingen ten goede zal houden. En , oordeelen onze Lezers, naar waarheid , dat zij meestal van klein belang
zijn , het overtuige hen van de voortreffelijkheid des werks,
hetwelk geene Plof tot gewigtiger opleverde, en doe hen
tevens zien , dat wij hetzelve wederom niet ter loops ,
naar geheel, opmerkzaam , en al fnuffelend , hebben doorgezien.

Gefchiedenis van de opkomst der Kerkhervorming in de
Provincie Groningen, tot aan het jaar 1 594 ; gcvoi dd
door de Gefchiedenis van de vestiging der Kerkhervorming in dezelfde Provincie, tot in de Nationale Synaode van Dordrecht in 16 í 8 era 1619; tit echte flakken zamengefleld door IIEINo IlïRDInNNUs BRUJC HE R U S, in leven Predikant br j de hervormden , en
Rector der Latijnfche Scholen te JInpingadam. Te Groningen, bij J. Oomkcns. 1821. In gr. 8vo. XXlk',
502 en XXXIV Bladz. f 3 -18
1.1 et hier aangekondigd werk is , door wijlen deszelfs
Schrijver , al vóór dertig jaren , of daaromtrent , vervaardigd, om te worden uitgegeven. Wat hem , federt , daar
Nebbe teruggehouden , is den tegenwoordigen Uitge--van
ver, die , door aankoop , eigenaar van zijn handfchrift is
geworden, onbekend; doch deze meende, dat deszelfs
uitgaaf niet langer aan het algemeen moest worden onthouden, daar het onlangs gevierde Eeuwfeest der lierkhervorming de zucht ter beoefening der gefchiedenis van
deze merkwaardige verandering algemeen heeft opgewekt.
-- Elk heeft zijn oordeel vrij ; maar wij zouden gedacht
hebben, dat, daar wij flu reeds liet derde jaar, na de
plcgJ, l 4
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plegtige herdenking der Kerkhervorming, achter den rug
hebben, en daar, bij die gelegenheid, zoo vele gefchriften zijn publiek gemaakt , waarin die gefchiedenis , en inzonderheid ook die der hervorming van Groningen , in
zoo vele bijzonderheden, vooral in die van den Hoogleeraar IJ p E ij, is toegelicht , het publiek weinig lust zou
hebben, om, alleen over de laatfee , nog weder een geheel afzonderlijk werk te lezen. En ware dit nu nog beknopt , uitmuntend van ítijl en zonderling belangrijk , zoo
mogt Bene loffelijke vermelding en aanprijzing deszclfs
vertier bevordewn. Maar, Lezer ! liet is , gelijk wij heb
aangewezen, een boek van 56o bladzijden; en wij-ben
moeten er van zeggen , dat wij er niets van dat belang en
van elders onbekend in hebben aangetroffen, hetwelk ons
de vele uren , aan Gene gezette lezing beftced , genoegzaam vergoeden kon. Alleen de Kerkeórdeningen, die
achteraan gevoegd zijn , hebben voor den liefhebber hare
waarde , en is men daarvoor den Uitgever dank fchuldig.

liet Geloof der Christenen, tot nut van wraarheidlievende
Vrienden van het Christendom duidelijk en vrijmoedig
voorge/leld , door j. C. bf U L L E It, Pro/es/or te Schaf
Uit het Hoogduitsch vertaald, door J. c o R s--houzen.
T I U s, Predikant te Hoogezand. Ijle Deel. Te Groningen, bij W. Zuidema. In gr. 8vo. 286 Bl. /2 - 8 -:

liet was finds lang gewoonte , om bijna ieder Hoogduitsch gefchrift voor den Nederlander te vertolken; en
suet regt vindt dit, thans vooral, gedurige afkeuring,
vooral wanneer het gefchiedt door vaderlandfche geletterden , die men voor eigen belangrijk werk genoegzaam berel:cnd houdt. Onder de zoodanigcn tellen wij den Eerw.
p o R S T t u s, en echter betuigen wij hem voor deze
vertaling onzen wclgemeenden dank ; wij gevoelen het,
in meer dan één opzigt , moeijelijke van zijnen arbeid ,
maar vcrblljdcxl ons , dat dit moeijelijlcc hem niet heeft
afgefchrikt, en dat hii ons godsdicnllig publiek een werk
ter
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ter lezing verzorgde , hetwelk van dc uitgebreiditc nuttigheid wezen kan, vooral bij den befchaafden ítand, en
misfchicn meer dan ooit voor de behoefte van onzen tijd
berekend is. Alleen dit eerfle deel kwaal ons nog ter
hand , en wij willen niet denken , dat gebrek aan aftrek
dc verdere vertaling deed achterblijven ; ware dit zoo ,
dan hopen wij , (lat onze tegenwoordige aanmelding mede
zal werken , dat dezelve niet nieuwen ijver kan worden
voortgezet.
In 4 boeken is het oorfpronkclijk werk afgedeeld; wij
hebben alleen het eer/Je voor ons , en niets wordt mede
volgend beflek; naar dit begin doet ons-gedlvanht
van den geleerden , oordeelkundigen en echt-Christelijkere
fchrijver een zeer uitmuntend geheel verwachten. De
vertaler verdeelde de bijzondere hoofdítukkcn in paragraphen, althans hij voegde boven dezelve opfcllriften, hetgeen de duidelijkheid en het geheugen zeer bevordert;
terwijl zijne , niet zeer talrijke , aantcekeningen , aan dem
voet der bladzijden , voor mingcoefende lezers nuttig zijn.
De fchrijver, niet onbekend niet de zoogenoemde Religions - philofophiérn in den fmaak onzer eeuw , en bedre
nieuwere ophelderingenlen uitlegging der H.-venid
Schrift, waarvan wij hier telkens bewijs vinden, kiest
voor zich, met volle overtuiging, uit het Evangelie zelve te putten , hoe het geloof dei• Christenen, naar he
Evangelie, behoort te zijn; houdt de gebeurtenisfen van
onzen leeftijd bijzonder gelèhikt , om verfland en hart te
openen voor de goede , heilige, Goddelijke zaak , he
Christendom; en fchrijft voor cene klasfe van befehaafde
en min of meer geletterde vrienden van den Godsdienst,
reit ondcrJ heidenc (landen, van verfchillende jaren en belt/denis. In dit eerílc boek geeft hij ons de gefchiedenis
van Jezus en den geest zijner leer. Na de inleiding teekent hij de ge[lcldheid der wereld vóór het Evangelie , den
invined en dc heilzame werkingen van het Christendom;
waarop een overzigt volgt der eigene gefchiedenis van Jezus. Voorts belchouwt hij in liet bijzonder de ware
menschhcid van Jezus; hij vermijdt hier dc beide uiterlien,
L 15
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flen, bij welke men in Jezus of het mcnfchclijke, of ook
het Goddelijke te zeer uit het oog verliest , in liet laatLle
geval hetgeen Jezus van zijne betrekking tot God en meis.
fchen, zijne , zending enz. leert grootendcels opvattende
als toegevende fchikking náar volksdenkbeelden en ver
Onafhankelijk van de godgeleerdheid der fcho--wachting.
Ie, wordt hier de Evangelifche gefchiedenis zorgvuldig
nagegaan , en geleidt ons de fchrijver bij de befchouwing
der kindschheid en jongelingsjaren van Jezus , -- zijne
vorming door het voorvaderlijk geloof, -- zijn doop,
-roeping en inwijding tot zijn ambt. Voorts bélchouwt
hij Jezus verzoekingen, en verder geheel deszelfs open.
baar leven ; terwijl het negende hoofdthuk 's Heilands karakter opgeeft, en, hoe uitvoerig dan ook, befcheidenlijk Hechts proeve eener fchets van jezus karakter ge.
jtoemd wordt.
Het tiende hoofddeel behandelt den geest of het eigen
karakter van het Christendom; bij welk on--,domeljk
derzoek zich de fchrijvcr hier zeer oordeelkundig ver
niet zoo zeer tegen hetgeen men rationalisme-}lart,
,noemt, maar tegen het a prioristifche zoogenoemd wijs..
geerig ftelfel , hetwelk mode geworden is, en eencri historifchcn gang van onderzoek als verftandig en redelijk aan.
prijst ; en uit het voor ieder verftaanbaar Evangelie aan.
wijst, dat Jezus zijn werk wilde befchouwd hebben als
eene onder de menfchen nieuw te flichtene gemeente
Cods, — eene kweekfchool van geestelijk- en Godebehagelijk - gezinde menfchen voor de toekomende , en een
zout der aarde voor deze wereld; en verder opfpoort
der Apostelen grondleer, en in het bijzonder hetgeen
Paulus, Petrus en Joannes zeggen van het Christendom.
Hierop volgt liet antwoord op de vraag: „ hoede mensch
omtrent het Christendom verkeeren moet ;" en wordt aan
dat hetzelve alleen onze hoogere behoeften be--gewzn,
vredigt, het groottic gefchenk van God, en het merk
wereld is.
-wardiIlevfchjn
De hoofdoorzaken der miskenning van den geest des
Christendons worden eindelijk nadrukkelijk en overtui gend
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gend aapgewezen, en dit eerre deel bcfloten met een
;hang/d, hetwelk nog iets zegt van de vroeger reeds
opgegevene onderfchcidene voorílellingen van den geest
en liet doel van het Christendom, en aantoont, dat het
Evangelie noch enkel herhelling van den vroegoen Natuu godsdienst , noch enkel zcdel yke wet is ; dat hetzelve
almede geen zeer geschikt voorwerp is van w j'sgccrige
befpiegeling, maar ook even weinig alleen geschikt voor
gevoel en bevinding; en dat de gefchiedenis vrsn 7cus als
een wezenlijk floodzakelijk voorwet pp vang liet C4ristelájk
geloof moet worden befchouwd en behandeld. „ In die
„ gefchiedenis , en , ten opzigte van ons , nog daarenbo„ ven in de onpartijdige historifche betrachting (be!chou„ wing) van de ge[chiedenis des Christendoms , federt
„ deszelfs invoering , en van cíeszelfs in de gevolgen heilrijken zamenhang niet de algemeene gefchledenis , ligt,
„ naast hetgeen uit den aard zijner leer volgt , liet fl:erkife
„ bewijs , dat c x It I S T u s niet, gelijk een Zoroaster
„ of Confucius, een nieuw , door lIemzelyen uitgevonden
„ Godsdienstfteïfel heeft willen invoeren, maar dat zijn
„ werk eelt voor de menschheid oneindig weldadig werk
„ Gods is."
De beoordeelaar neemt opregt voor zich over de vol;.
bende betuiging van den Eerw. vertaler: „ Ik heb voor
„ mijzelven, uit het lezen en betluderen van dit werk,
„ veel voor mijn verftand en hart geleerd; menige te.
„ regtwijzing , opheldering van hetgeen mij niet helder
„ was, bevestiging van eigene , algemeen aangenomene
„ en bijzondere gevoelens, en nog meer dan dit, heb ik
„ aan den achtingwaardigen fchrijvcr te danken; en ik
„ twijfel niet , of menig lezer zal , reeds na liet lezen vats
„ dit eerste deel , met mij inílemumen en naar liet ver.
„ volg verlangen."

5I2 G. VAN KOOTEN

Kort Begrip der Waarheden en Pligten van den Christelijken Godsdienst, door G. VAN K 0 -O T E N , Predikant te Dordrecht. Te Dordrecht, b ij J. de Vos en
Comp. 180. In kl. 8vo. VIII en 66 Bl. f : - 6 heeft met dit leerboek
Deene Weleerw.
drieledig oogmerk zoeken te bereiken : de kennis
VANK00TEN
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aan en belangflelling in den Bijbel bij zijne leerlingen te
bevorderen ; hun een fonds van de treffendlle , l eerzaam
íe en troostrijkfte bijbelfpreuken, over alle waarheden en
pligten, en bruikbaar in alle Randen en betrekkingen ,
door het geheugen in het hart te ftorten ; en hun het echtfle
Christelijk onderwijs uit de zuivere bron der waarheid
roede te deden. En deze oogmerken heeft de helderden
Leeraar volkomen bereikt.
-kendbrav
Reeds lang gevoelde ieder verlicht GodsdienstIeeraar
behoefte aan zulk Bene handleiding, om het bijbelsch ,
historisch , leerftellig en zedekundig onderwijs voor de
jeugd bekwamelijk te vereenigen: maar het ontwerp en
de uitvoering 'van dit boekje zijn den echt eenvoudigen
en fchranderen geest van v A N K o 0 TE N waardig. IIet
geheele onderwijs wordt in acht Hoofditukken medegedeeld, welke handelen , over den Godsdienst in het algevieen en den Bijbel, — God, — de Schepping en de Voorzienigheid, -- de Engelen en de Menfchen , — de P erlosjing van den Mensch , — het Geloof aan den Heere Je„us Christus , — de bijzondere Pligten van den Christen,
— den Dood en den toekomenden Staat der Menfchen. In
het vierde komt de leer voor, zoo wel van des menfchen
val en verbastering, ais van zijnen hoogen rang en waarde. Het vijfde is in vier Afdeelingen gefcheiclen, waarin
voorkomt : Hetgeen God gedaan heeft ter verlosfing van
den meusch vóór de komst van don Heere Jezus Christus , — Gefchiedenis van den Heere Jezus Christus tot
aan zin laatfle lijden, -- Gefchiedenis van Jezus laatfe
lijden en dood , —, Gefchiedenis van de begrafenis, de
op'.
,
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opflanding en de verheerl jking van Jezus, en —Ilet oogmerk en de gevolgen van Jezus komst op aarde. Het ze-.
vende Hoofdl'cuk bevat, in vier Afdeelingen , de Pligten
omtrent God; — de Pligten jegens onze Medemenjchen , -de Pligten jegens ons zelve , en de Pligten van. den openbaren Godsdienst.
Rec. houdt dit onderwijs voor volledig: het is gefchikt
voor kinderen en eerstbeginnenden;, en tevens is het genoegzaam , om meer gevorderden tot het afleggen der
Christelijke geloofsbelijdenis voor te bereiden. Immers,
zoo de inhoud van dit boekje wèl verflaan en van harte
erkend wordt, kunnen wij niet bevroeden, wat er in
Beene goede belijdenis meer zou mogen geëischt worden. En, opdat er daartoe niets in ontbreken mogt,
heeft de Schrijver gezorgd, dat de Lijst der Bijbelboe.
ken, de twaalf Artikelen des Geloofs, het Gebed des
IIecren, de Vragen bij het bevestigen der Ledematen en
voor liet H. Avondmaal, in de Hervormde Gemeente
gebruikelijk, ook hier gevonden worden.
Zoo veel over de íioffe van dit onderwijs: zij is refit
bijbelsch, echt Christelijk, en voor klein en groot ge
noegzaam. Nu nog iets over den vorm.
De ervarene en doorzigtige V A N K 00 T E N wist wel,
dat de vragen, in de gewone leerboekjes voorkomende,
zelden van buiten geleerd worden , terwijl de leerlingen
zich doorgaans flechts over de antivoorden bekommeren;
en dat , zoo deze almede, door het veel hooren , in tiet
geheugen worden geprent, zij meestal weinig overdacht,
en dus niet wel begrepen worden. Eii hoe gebrekkelijk
moet eene kundigheid zijn , verkregen door een antwoord,
waarvan men de vraag niet weet of overdenkt ! Wij zwij,
ben nog van zulke antwoorden , in fommige boekjes voor
zonder de vraag geen' volledigen zin uit-komend,i
Daarom heeft de Schrijver, in plaats van vragen-maken.
en antwoorden, zijn onderwijs in /tellingen , die door
gaans kort en zeer klaar zijn, medegedeeld, en onder
dezelve meestal Benen , fomwijlen meer tekíien uit de H.
. uitgedrukt, en nog Benige daarbij aangeteekend..Deze
;

,
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vorm van flellingen verpligt den onderwijzer, om daaruit
zelf vragen te vormen, en den leerling, om op deze
vragen naauwkeuriger te letten, dan hij op de vragen in
gewone vraagboekjes doet; terwijl de onderwijzer, bezwaarlijk zijne vragen over eene frelling altijd met dezelfde woorden kunnende voorílellen, door zijne afwisfeling
hierin het regt verfland der ftelling reeds grootelijks bevordert: Voorts zijn, door het geheele boekje heen,
Benige dezer frellingen, en de daarbij behoorende fchriftplaatfen , gemerkt, als geíchikt voor meer gevorderden,
en die dus in een' cerilen crsrfiis kunnen overgeflagen
worden. En de keus der teksten is overal zeer gepast,
oordeelkundig , en den geoefenden uitiegger waardig.
Wij zijn breedvoeriger geweest , dan wij in het beoordeelen van leerboekjes, het meerendeel van welke zelfs
doorheen onvermeld moet blijven , anders kunnen zijn:
maar Ree. achtte zich daartoe verpligt, door de uitfiekende waarde van dit boeksken, hetwelk hij niet zoo
clerk aanbevelen zou, zoo hij deszelfs ongemeen nuttige
bruikbaarheid niet bij eigene ondervinding had leeren kennen; en deze verklaring verllrekke eenigermate ter ver
voor het al te lang gerekte uitflel onzer aankon -goedin
-dign.
Dewijl de befcheidene Schrijver verklaart, dat het hem
aangenaam zijn zal , aanmerkingen te ontvangen , en zich
verbindt om van teregtwijzingen gebruik te maken , vinden wij ons geroepen, om twee of drie kleinigheden (gewigtigere mistlagen vonden wij niet) aan te wijzen.
Voorzeker is het tegen des Schrijvers bedoeling, dat
dezelfde tekst tweemaal uitgedrukt voorkomt : dat is het
geval bij de derde Stelling van Hoofdit. I, en de achttle
in de tweede Afdeeling van Hoofdít. V. — In de derde
Afdeeling van Hoofdft. V, de vierde Stelling , meent Ree.
eenen misflag tegen eene zuivere en juiste fchriifwijze te
vinden, en zou , in plaats van: he berouwde hens terfiend, gaarne lezen: deze had daar ter/load berouw ran.—
De derde Stelling in de vijfde Afdeeling afd. is , naar
Recst• oordeecl, te groot, om van basten geleerd te worden;
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den ; ook geeft de aanmerking , onder No. 3 bij deze Stelling voorkomende , aan den kundigen lezer wel veel lichts
over VAN K 00 T a r 's heldere en Evangeli1i he denk
maar gaat te diep voor de meeste jonge lieden,-wijze,
althans voor kinderen. — Bij de vierde Stelling derzelfde
Afdeeling zou Ree. gaarne Matth. XXVIII: 18 , ten minfie aangehaald, gevonden hebben.
En hiermede zij onze aanprijzing van dit fchatbare bock.
je belloten , waarvan wij Benen tweeden druk voor ons
hebben , maar , ten beste der Kerk, en tot heil van het
opkomend geflacht, door reine, Bijbelfiche Godsdienst
te bevorderen, nog vele, zeer vele uitgaven wen•-kenis
fehen te beleven.

De voornaemfle 14'aerheden der Christelijie Religie, ge
voorgeteld met de eygen woorden der-trokeniy
Ii. Schriftuere. St. Nicolacs, bij E. Dorey. 1821. Lu
I2mo. 35 BI.

D

it werkje, enkel uit bijbeltekflen beflaande, naar
aanleiding van 2 Tim. III: as, i6, volgens cene vert.
ling der Vulgata, te llntw. 1599 bij T. DI o U RE r+
'r o R F F gedrukt , geeft eerst die bijbelhlaatfen op , welke
ons de zaligheid loeren door het geloof in Jezus Christas; terwijl in het tweede aangetoond wordt , hoe de H.
S. nuttig is om te loeren , te wederleggen , te beftralfcn,
en te onderwijzen in de regtvaardigheid.
Onder Benige rubrieken wordt aangewezen, wat de II.
S. leert van hare waarde en gebruik, de overleveringen,
het doel , dc vereischten , en over den ongehuwden laat
der geestelijken , vagevuur , laatfie oliefel , enz. enz.
door de bijbeltekften op te geven.
Aan liet einde is Bene aanteekening geplaatst, reden gevende, waarom fommibe tekflen Hechts zijn opgegeven,
en niet afgefchreven ; namelijk om het werkje niet te duur te
maken , en omdat , de lust bij den katholijken lezer opgewekt
zijnde om de H. S. geheel te bezitten en te lezen, die
plaat-
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plaatfen nagezien kunnen worden. Men verwacht, dat
elk regtfchapen pastoor of Curd zijn' parochiaan daarin
behulpzaam zal zijn, zoo ze, zegt de aanteekenaar, niet
gelijk willen zijn aan de Pharizeën , Matth. XXIII. Die
aanteekening, vernemen wij, heeft veel ergernis gegeven
aan lien, wien geheel de inhoud niet finaken kan, zoo
min als het Sermoen van den Vicaris-generaal van Mechelen; zelfs zegt men, dat de Gouverneur van de provincie, waar dat ftukje gedrukt is, deszelfs fchrijver bij den
Koning aangeklaagd zou hebben; hetgene wij echter moei
kunnen ,' daar waarheid en dwaling in den-jelikgovn
Godsdienst niet van liet gebied der Koningen is , en dit
i}ukje geen woord of letter bevat , dat met de (laatkunde
in aanraking komt. Zoo wij wèl onderrigt zijn, vreest
de auteur ook zoo weinig alles , wat men in liet werk
gefield heeft om hem bang te maken en te ontmoedigen ,.
dat het flukje eerlang in liet Fransch , en vervolgens ook in
liet Spaansch , Italiaansch , Engelsch en Hoogduitsch zal
uitgegeven worden.
De henerifche Ziekten in hare verfchijnfelen, uitwerkPelen, aard en geneeswijze volledig behandeld, door F.
S WE D IA V R, M. Dr. Uit het Fransch vertaald en
met Aanmerkingen vermeerderd doorG. v E it R Ij N
8 T U A R T, M. Dr. II Deden. Te 4,n flerdam , bij
C. G. Sulpke. 1820. In gr. Svo. L 546, II. 519 BI,
f 8-5-:

D

e Venerifche Ziekten geven, buiten tegenfpraak, een
treffend bewijs van de vorderingen der hedendaagfche Ge.
neeskunst. Deze heeft haar inderdaad geheel in bedwang,
en de flagtoffers , welke zij velt, zijn zulks alleen door de
domheid van fommige onwaardige kunstoefenaren , of door
eigene achteloosheid, niet door het onvermogen der kunst.
Tot deze verbetering van de kennis en behandeling dier
affchuwelijke kwaal heeft het werk, waarvan wij thans
eerre Nederduitfche vertaling mogen aankondigen, zeer
veel
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veel bijgedragen; Het is dan ook j in het oorfpronkelijke,
algemeen bekend; en wij zouden daarom eene meer ofa
zettelijke befchouwing van hetzelve als overtollig aanmerken , indien dit Maandwerk ook niet in handen van zulke
Geneeskundigen kwame , welke liet voorregt eener tvetenfchappelijke en geletterde opvoeding hebben moeten znisfen. Voor dezulken inzonderheid wordt het volgend beknopt verflag gefchrcven , waarbij wij ons eene enkele
.aanmerking zullen veroorloven.
Dit werk is in twee deden verdeeld. Het eerfle loopt
over de ziekten der genitalia en andere uitwendige gebreken , welke na of door den bijflaap ontftaan of voort=
geplant worden , en welke te voren doorgaans allen als
venerisch befchouwd werden. In het tweede fpreekt de
Schrijver over de eigenlijke venerifche ziekte, of Bees fy1philitica in alle derzelver zoowel in- als uitwendige
verfchijnfelen en wijzigingen. Deze befchouwing is , in
beide deelen , vooral praktisch, en met dadelijke aanwijzing, zoowel der teekenen, waaraan de bijzondere venerifche kwalen ei derzelver loop gekend worden , als der
behandeling, welke den Schrijver, die zich in dit vak
der Geneeskunst een' grooten roem verworven heeft, liet
doelmatigst en heilzaamst is voorgekomen. Deze praktifche behandeling wordt echter hier en daar door nicer
wetenfchappelijke befchouwingen afgebroken ., en, in de
twee eeríle Hoofdftukken van het eerf}e deel , voorafgcgáan door een kort gefchiedkundig overzigt, zoowel over
hetgene de Ouden van de ziekten der genitalia meer in
3 t algemeen, als van hetgene latere Schrijvers over de
venegifche ziekte in 't bijzonder hebben te boek gefield.
liet blijkt daaruit , dat , bij de Ouden , reeds vele ziekten
derzelvcn bekend waren, ook zulken, die door den bij
worden voortgeplant; dat de oorfprong der fyphilis-1ap
zeer duister is; dat deze echter niet'ln verband ftaát met
de ontdekking van „Inaerika, als vindende men, vóór
deze , er reeds fporen van in Europa, althans geen
duidelijke bewijzen, dat dezelve door de vlotelingen van
C 0 L U DI B U S in Spanje gebrag t, cn vandaar aau het
Ove
M nl
LOEKBESCH. 1821. NO. I2.
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overige van Europa is medegedeeld. Veelmeer fchijnt
deze kwaal, als de meeste huidziekten, van Afrikaan
oorfprong. Ook komt liet ons, met s WE n I 4 u R,-fthen
niet on;vaarfchijnlijk voor, dat zij reeds voorlang , en onder andere gedaanten en flaam , in onderfcheidene wereld
heeft gewoed , en dat de ziekten der genitalia,-ftrcken
bij de Grieken en Romeinen bekend, overblijffelen waren
Van eene kwaadaardiger kwaal, even ais onze tegenwoordigc venerifche ongemakken van de fchrikkelijke ziekte,
die , onder den naaai van fyphilis , in de vijftiende eeuw
Europa verwoestte , en die , zoo als uit vele voorbeelden blijkt, niet alleen door den bijflaap en de genitalia,.
maar ook op andere manieren befmette.
Na deze gefchiedkundige ophelderingen-, volgt er, in
het derde tot vijfde Iloofdfuk , eene l efchouwing van de
ziekten der genitalia, door het fyphilitisch gift veroorzanikt. De Schrijver onderfcheidt dezelve , in de eerlle
plaats , van andere uitvloeijingen uit die deelen , en onderfcheidt vervolgens den ontfiekingachtigen druiper , wel
hij Blennorrliagie noemt , van die uit vertapping der-ken
deden ontftaat , waaraan hij den naam van Blennorrhoe
geeft. De eerfte is het gevolg eener niet zelden zeer
oppervlakkige befinetting , en bepaalt zich nu eens tot
Bene ontteking van het ílijmvlies der pisbuis, verfpreidt
zich dan eens verler, doet de genitalia en nabijgelegene organen aan, en veroorzaakt zelfs , door opflop,ing, onderscheidene plaatfelijke gebreken, zoo als oog
zelfs fomtíjds, algemeene venusziekte,-ontfekigz.,
gaande dé Schrijver , met zeer veel reden , het gevaarlijk
gevoelen derzulken tegen , die meenen , dat de algemeene
fyp hilts nooit zonder voorafgaande verzweringen plaats
heeft. De behandeling,, welke hij aanprijst, is zeer een
dikwijls is er niets anders noodig, dan verzach--voudig;.
tende en zuiverende infpuitingen, eene ontftekingwcrende
behandeling, en alleen din het gebruik van kwik, wanneer• de toevallen hevig of langdurig zijn, of opgevolgd
worden door ziekelijke aandoeningen in het geheele ge
Hoewel volkomen overtuigd , dat er , ter gene--ftel.
zing
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zin, van elke, zelfs fphilitifche, Ble;worrhugie op zich zelve , geen kwik noodig is , gelooven wij echter , dat de
voorzigtighei d gebiedt , nooit zoodanig een' lijder zonder het
gebruik van kwik voor genezen te houden , altpairs niet,
zoo hij meer dan eens door de kwaal is aangetast geweest,
of dczelve in eené Blesanorrhoe ontaardt ; welk laatfte .de
Schrijver mede beweert , en niet genoeg ter harte genomen.
kan worden. Niet minder overtuigend zijn dc waarnemingen
en redeneringen, welke S w E D r A U R aanvoert tegen het
nadeel van fcherpe en zamcntrekkcn de inlpuitingen , boewel anders de infpuitingen nicer genegen , dan.wij dit, door
herhaalde ondervinding, wezen mogen. In de tweede Afd.
van dit Iloofd{i. spreekt de Schrijver bijzonder over de
Blennorrhugie bij vrouwen, en merkt daarbij aan , dat dezelve zelden zulke hevige verfchijnfelen te weeg brengt
als bij mans , maar daarentegen , wegens de grootere uitgebreidheid der aangedane oppervlakte , eer aan verzwe.
ringén en algemeene venusziekte blootf elt. De verfchillende gefleldhcid der vrouwelijke deden vèreischt voorts
eenige wijziging in de behandeling, welke de Schrijver.
aanwijst. Het vierde IIoofdit. gaat over de Blennor,hoe,
of zoogenaamden nadruiper, welken de Schrijver mede
niet altijd als van venerifchen oorfprong befchouwt, en
waarbij men inzonderheid op de verzweringen en ver
pisweg moet letten , welke daarmede-nauwiged
kunnen gepaard haan. In dit Hoofdit. deelt s w E n I Au R
ook eenig nader onderrigt mede omtrent de infpuitingen,
welke zoo nadeeli; zijn , wanneer zij niet met genoegzame voorzorgen worden in 't werk gcíreld. Tevens leert hij
de doclmatigfte inwendige behandeling kennen. In het vijfde
Hoofdft. wordt inzonderheid over het zwellen der testiculi q
funiculus fperr;a. en epidiclymis gehandeld. Hetzelve heeft
theestal na Benen opgeflopten druiper plaats , maar :moet
echter niet aan Bene dadelijke opflorping van liet gift wor=
den toegefchreven , veeltncer aan ecne zamenílemming tusfchen die eieden en de pisbuis. De testiculi zijn hier eigen
aangedaan ,' dan de epitliclyrnis en funiculus ; het-lijkmnder
gebrek ontflaat woest door hevige prikkeling dier deden,
eh.
1VI m 2
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en wordt, behalve door weekmakende en verzachtende
middelen ; vooral door herhelling der uitvloeijing genezen, waartoe het bloot(tellen der genitalia aan den damp
van kokend water, met een weinig azijn vermengd, en ,
dit middel falende , liet gebruik van min of meer prikkelende bougies wordt aanbevolen. Bij alle ziekten der testiculi , en zelfs bij eenigzins hevige Blennorrhagiën en Blen;iorrhoén, , dringt de Schrijver zeer op het dragen van.
een' fchortband. Aan het einde van dit Hoofdftuk fpreekt
S WE D I A R over de verharding der testicruli , waarbij
hij ook de epididj'mis voornamelijk vond aangedaan. Dezelvé heeft zeer dikwijls andere dan vcnerifchc oorzaken ,
b. v. zelfbefinetting. Is de fyphilitifche verharding hardnekkig, zoo raadt hij het verwekken van eene kunílige
J3lennorrhagie aan. Daartoe is het echter niet noodig,
den lijder het venusfmet in te enten; Bene eénvoudige
of meer prikkelende bougie kan tot het oogmerk volhaan. -- Het zesde Hoofdit. bevat eenige waarnemingen en aanmerkingen over dc oogontfleking en doofheid,
ten gevolge eener opgeltoptel vcnerifche Blennorrhagie.
De Schrijver onderfcheidt deze ziekten van dergelijke aandoeningén , welke uit algemeene fyphilis ontslaan. Hij
nam Bene hevige h#ete (acute) oogontlteking waar, na
opftopping van druipers door koude, en, zoo het ons
voorkomt, bij te gelijk plaats hebbende grootere infpanning der oogen, b. v. waken in eenen kouden nacht.
Wanneer men niet de flerkfte plaatfelijke ontftekingwe:re de geneeswijze , en Bene. tegenprikkeling aanwendt in
de pisbuis , eindigt dit incest met vernietiging van het
orgaan , althans van het gezigt. Eene meer fïepende ,
^lrooge ontileking der oogleden wordt insgelijks best door
heeltelling der uitvoeging door de pisbuis weggenomen.
Bij deze gevallen werd • geen kwik aangewend, zonder
hetwelk de genezing zeker niet had plaats gehad, indien
er waarlijk gift opgenomen en naar het oog verplaatst
ware. Hetgene de Schrijver van het zevende tot negende
Hoofdft. over de zwelling der knie (gononcus) , de phi2]2o /1s en paraphirnofis, en daaruit fonis ontflaande ontaar.
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dingen van het inembrum virile, zegt , komt op het ook
van elders bekende neer. In het tiende Hoofdft. fj)reekt hij
over de moeijelijke waterlozing en geheele pisopftoppirg.
S WE D IA U R bemoeit zich hier vooral , om het ontllaan
van dat gebrek , als het gevolg van Blennorrhagiën , en
daaruit ontllaande verzweringen en vernaauwingen van de
pisbuis, aan te toonen, en het nut der bougies en der
kunstmatig herstelde uitvloeijing. Hij merkt echter tevens
aan , hoe dikwijls dit gebrek uit andere oorzaken ontstaat,
waaromtrent hij het noodige 'zegt , dringende voorts , in
alle gevallen , zeer op Bene algemeene behandeling , ge
naar het geftel van den lijder. Ook (preekt hij zeer-fchikt
uitvoerig over de kunstbewerkingen, waardoor men; in
fommige gevallen , bij volflagene pisopftopping , ontlasting
te wee- brengt. — In het elfde Hoofdli. wordt eene der
oorzaken , welke de pisopftopping veroorzaken , de zwelling, namelijk , en verharding der voorltanderklier,, befchouwd, waarin S W E DI A U R vooral den beroemden
D E S A U L T volgt , hier en daar evenwel zijne aanmerkingen tusfchen voegende, Wanneer het gebrek ontftaat
na eene venerifche Blennorrhagie, is het aanwenden van
bougies, benevens inwrijvingen van kwikmiddelen , niet
zelden heilzaam. Het twaalfde IIoofdit. , over de zweren
der genitalia, her dertiende , over de opzwelling der iva
tervaats-, in 't bijzonder der lies- klieren , en het veertien
plaatfel 'ke uitwasfen en kloven , zijn in den--de,ovr
zelfden geest gefchreven; de Schrijver befchouwt deze
gebreken als plaatfelijke aandoeningen, door de prikkeling
van het venusfmet veroorzaakt, of door fympàthetiíèhe
aandoeningen, maar zonder dat de finetftof opgenomen,
door het ligchaatn voortgeplant, of dit laatfte er in dc
menging zijner beflanddeclen door veranderd wordt.

(Het vervolg en /lot hierna.)
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Tafereelen uit het noordelijk gedeelte van Duitschland.
Door Dr. m E IJ L R , Domhcer. Naar het Iloogduitsch,
Met Platen. Te Dordrecht, bij Blusfé en van Braam.
In gr. Svo. 336 BI. [3- 52-:
in fchoonen flijl gerchreven, en ook alzoo verD it werk
behelst een aangenaam onderhoud. IIet be-

taald,
gint net eene , uit de ziel opwellende , klagte over Hamb urgs verwoesting en tegenwoordigen gezonken flaat. Op
deze volgt eene befchrijving van dc groote , door D Av o u S T . over de beide armen der Elbe, van de Ilanberger - poort af tot aan dc slotpoort van Haarburg ,
bedacne brug, lang I r Duitfche mijlen , de Duitfche
ir.ijl r 2 uren; dus veelligt de grootíle brug in de bewuonde wereld, en door de Hamburgers de brug des
Dui>els genaamd; en inderdaad — zegt de fchrijver —is
zij ooi: in vele opzigten een werk des DuivQls te noemen.
Ook in, en om Ilan rbur g zijn nog de fporen van ver\voesting en moedwil; maar dc Franfchen hebben goede
wegen aangelegd. De Lunenburgcr-heide is niet zoo erg
als vele reizigers haar maken, en nog al vrij winstgevend, door inzameling van wilde vruchten en bijen- en
fchapenteelt. IIet gefchctst contrast tusfchen de noordDuitfche heidorpen , door de Franfchen zoo veracht , en
de dorpen om Parijs, geeft van deze laatfle een akelig
.enkbeeld. Aanvallig en uitnoodigend is de nadering van
Zelle aan beide zijden. De fchrijver verwijlt bij het mo^lument in het voormalig verblijf (oud Hertoglijk flot) ets
bij de doodkist der ver flootene C A R O L I N A DI A T Ii I Lm A; doch de gefchiedenis dezer Koningin wordt onduidelijk, in algemcene omtrekken , gegeven. Zoo wel teil
aanzien van de ons treken als de inrigting der ílad zelve,
den edelen aard der voornaamffte bcwoneren, derzelver.
Cinaak , kunstliefde, omgang en liberale denkbeelden ,
ve.rfchijnt Hanover in een bekoorlijk licht. Uitweiding
over Gotti/tgen. Het bekoorlijk dal van Brugeen is ditmaal
-

-
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maal de grens van des reizigers togt naar 't zuiden. Van
dit dal, en des reizigers herinneringen uit zijnen akade
Inietijd te Gottingen, ontvangen wij eene liefelijke be.
fchrijving. Landgoed van B E N N I G SE N, en karakter
van dezen verlosfer van noord - Duitschland. De genees
J'Vefcr - gebergte uitvoerig befchreven.-bronevaht
Jiuckeburg levert herinneringen op aan doorluchtige perfonen , en de kerk dier ftad bevat een kostbaar praalgraf,
maar hetwelk aan de verbastering der Nederlandfche li kool
in de XVIIde eeuw herinnert, alsmede aan de Italiaan•
fche kunst. De WWestfaalfclze poort en de klippen maken
den ingang uit tot de klasfieke velden , waar H E R RMANN
N de Romeinfche legioenen overwon; van welke
velden eene bijgevoegde plaat, verkleinde nabootfing van
Bene grootere, door T IS C H B E I N op dc plaats zelve
ontworpen, een gezigt oplevert. De knorrige en inhalige
hospes eener kleine herberg op den Mons lintonii —
thans ,jakobsberg —was moeijelijk te. bewegen om eenige
fchoten te doen uit zijne kleine kanonnen, geplaatst ten
einde den merkwaardigen weerklank tegen den berg aan
de poort , en tegen het , aan deszelfs voet liggend , fteedje Mansbergen, te doen hooren. De gezigten op de rotshoogten van het WeJ r - gebergte verklaart de reiziger,
door penfeel noch pen te kunnen afgebeeld worden. Wat
hij echter van deze om(treken zegt , deed ons het onvoldoende , en te vergeefs liet verlangen naar tigene aai:
prikkelende , van fchilderachtige (pittoreske)-Ichouwing
befchrijvingen gevoelen. De velden , rivieren en b.osfchen
dragen hier allen eenen gefchiedkundigen naam , aan
v A R u s nederlaag herinnerende.' Gefchiedenis en geffeldheld van het gastvrij klooster Loccwn, en de veelzijdige
verdienflen van deszelfs Prior. Het biduur aldaar is zeer
(lichtelijk , de kloosterkerk eenvoudig , de bibliotheek van
het klooster niet onbelangrijk , en het bosch van Loccum
zeer fchoon aangelegd, dragende, volgens oud gebruik,
den naam van het Paradj's. De „ terugblik op fchriktooneelen" is merkwaardig door dc fchets , die 'daarin gegeven wordt van de lage en angstvallige houding van
Mril4
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bij zijnen terugtogt , en belangrijke onthoezeming en aanmerkingen. — De reiziger is nu in zijne
vaderftad Hamburg teruggekomen, en heeft den togt,
die de eerfte helft van dit werk heflaat , geëindigd.
De tweede helft bevat eene reis in Holfein , in den
zomer van 1815. De intrede in dit land, waarvan de
reiziger zich het fchoonfte denkbeeld had gevormd , beantwoordde aan dit denkbeeld in geenen deele; want tegen de heide, die hij over moest, was de Lunenburger
een lusthof. Aan gene zijde van Segeberg verandert echter het tooneel. Deze landftreek bezit waarfchijnlijk eenige volkaanfche eigeufchappen , en fommige natuuronderzoekers kennen aan den Afcheberg Benen zoodanigen oor(prong toe. De oude blinde jager It o R N, op , het land
goed van Ifcheberg, Bene merkwaardigheid in velerlei opzigt. Uit ilfcheberg doet de reiziger eenige vermakelijke
uitftapj es naar naburige oorden; en met de verzekering,
dat zij zuivere, onvervalschte waarheid is , ontvangen wij,
bij deze gelegenheid een verhaal van Bene droomverfchijning , welke den Hambargfchen bekwamen portretfchilder
o R ó G E It in Raat (lelde , de overledene echtgenoote van
den Deen/dien Majoor B * * * * * , nooit door hem gezien ,
welgetroffen te fchilder.en. De reiziger nadert het ontzaggelijk fchottwi'p.el der Oostzee ; maar liet genot wordt ver
hier en door bijkans geheel IHoljiein , met-biterdoc,
granietklompen
beftrooide wegen. De fclulderachtige
losfe
licfchrijvingen der landgoederen aan de Oostzee, door den
reiziger gegeven}, zijn voor geene. uittrekfels vatbaar;
m; t bclangfl elling zullen zij gelezen worden. Te Kiel
werd door de fludenten , op eene , hun door een overoud
akademisch regt vc,rgunde, wijze, liet krooningsfeest des
Konings, gevierd. Inflituut tot onderwijs in de boomkweekerij Diisic rnvrook , waar niet ver af is de. inrigting
tot onderwijs in de vruchtb.00mkweekerij. In geheel. Hol
maar inzonderheid in deze Breken , is het legioen-Jien.,
groote raven , die, indien de , tot hare afwering aangeltelde,, gewapenden hechts eenen enkelen avond hunnen
alit verzuimen, binnen weinige uren alle vruchten verílin.
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1linden, eenti vreesfelijke verfehijning e;n eene wezenlijke
landplaag. Voor eene bijzondere verzameling van fchilderHukken , platen en teekeningen , is die van den Heer S e H M i n T,
te Kiel, bevattende fchilderflukken twaalfhonderd - en -vijf:
tig, teekeningen duizend, en koperen platen niet minder dan
tweeëntwintigduizend , al zeer merkwaardig. De Harmonie,
een Inftituut voor wetenfchappen en visor gezelligheid , dient
echter meest de laatfle. De tolregten in het kanaal van Kiel
zijn wel aanzienlijk , indien , vóór eenige jaren , een Oostfin.
disch fchip achtduizend thaler, berekend tegen eersen fchel.
ling van den thaler = circa twee gulden Ho/i., van de waarie der lading moest betalen. Wijders volgen weder befchrijvingen van onderfcheidene landgoederen in de omfirelteu van
Kiel;
Het eigenlijk tijdflip van de verbetering der landhuishou,.
ding in HolJlein bereikt nog in lang geenen halven menfche.
lijken ouderdom. De affchafling der lijfeigenfchap had er den
krachtigflen invloed op ; gelijk ook liet klasfiek werk van
den kundigen agronomist THAER. Stijgende prijzen en ver
dwongen den eigenaar, naar-hogdepbrnilvatd
het meeste voordeel uit te zien. Bijzonder nuttig is de bemesting met mergel; doch is een verkeerd of overdreven ge
dit middel vergiftig en doodelijk. Na den land--bruikvan
bouw is de veeteelt van belang in het IIolfleinfche ; beloopende het getal der melkkoeijen op groote landgoederen
vaak van drie- tot vijfhonderd , welke de
of
melkhuizen , den geheelen dag in beweging houden. De zuivere jaarlijkfche opbrengst van eene goede koe wordt op 24
thaler gefchat. Gevaarlijk zijn de 1tieren voor den wandelaar; veelligt nog gevaarlijker de flootende rammen; voor
plagende kinderen ook de getergde mannetjes van de ganzen.
Bene foort van oproerigheid, genaamd het doorbreken , vindt
pok fours onder de kudden plaats. Met fchapenfokkerij houdt
men zich in Ho/hein weinig op. Kleine boeren en handwerkslieden in de dorpen beoefenen met ijver de bijenteelt. Van
merkelijk aanbelang is de vijvervisfcherij. Bij het zegenrijk
gevolg des landbouws voegde zich een onheil, namelijk de
zucht tot het koopen en zwendelen van landgoederen, bene
bouwlust. Deze veroorzaakten uitfporige-vensuitfporg
foutvellingen ; en, in verband met deze misbruiken, veroorzaakten de uitzuigende Franfchen het bederf van zeer vele
grondeigenaars.
DST m 5
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Na deze uitweiding over den IlolfleinJchen landt. ouw onrr
vangen wij weder een aantal fchilderachtige befchrijvingen
van onderfcheidene oorden. HolJlein het vaderland inzonderbeid der beuken, maar ook der eiken. De (tand der Hol
dorppredikanten is, ten aanzien van de inkomften,-flcinhe
wel zeer verfchillend, maar toch toereikend om onbezorgd te
kunnen leven. De middelplaatfen brengen duizend, de hoogfle tot drieduizend thaler op. Ook voor de djorpfcholen is
gedeeltelijk goed gezorgd. Karakter der ILl/leinfche boeren,
gunftig gefchetst; maar hun toehand is in latere tijden be.
zwaard geworden. Er worden op de dorpen weinig bedelaars
gevonden, en ook geeuien geduld. Iloljlcin onderfcheidt zich
d(or zijne volksfeesten, en onderfcheidene ligchaamsoefeningen zijn er in gebruik ; maar in de laatlie jaren zijn, met de
opgeruimdheid der landlieden , ook de meeste dezer (pelen
verdwenen. Scizierenfee, en merkwaardige gefchiedenis van
deszelfs aanlegger. Oorlogsrampen, door Holjiein geleden.
Alleen Emkendoif en deszelfs diftrict hebben de maanden Dec.
1813 en Jan. 1814 meer dan 36,000. thaler gekost, Algemeen
heerfchende geest van gastvrijheid in Ilolflein. Befchrijving
van gedenkteekenen uit de tijden der oude Gern venen. (Eene
plaat vertoont oenige in de Iiunnebedden gevondene overblijf:
fels.) De Proostdij van het Albert- Orlamundfche klooster
wordt uitvoerig befchrevea als een merkwaardig plekje grond&,
doch waar vreemdelingen fchier niet geduld worden, waar
Bene zotte oude kleederdragt de vrouwen misvormt, overdrevene praalzucht en ligtzinnigheid , benevens fpeelzucht ,
heerfchen, en de zeden bedorven worden door het zoogenaamde venfteren, 's nachts door de venfters naar de dienst
klimmen, der boerenknapen. Eutin , een fchoon Vor--meidn
lendom , 9a ❑ mijlen groot , door 19,000 zielen , in zes enzeventig dorpen, een vlek en eerre rtad , bewoond, en be
flaande alleen door akkerbouw en veeteelt , maar ook geteisterd door de laatfle ongeluksjaren. Goede policie en armen.
wezen aldaar; dus geene bedelarij. Weduwen- en weezenfonds, kerkelijke inrigtingen en landfcholen, enz. -- De rei
keert over Lubeck naar Hamburg terug; fluitende zijne-ziger
reisbefchrijving door het fchoon gedeelte van 1-bij/em met de ,
-Van tijd tot tijd herhaalde , klagten over de Hechte wegen ,
welke de reis door hetzelve verbitteren.
De reiziger betuigt, bl. 363, zelf wel te gevoelen, dat
hij , voor den lezer wat al te menigvuldig, fchilderde ;. dan,
blij
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hij verontfchuldigt zich daarover; en wij laten, die verontfchuldiging te gereeder gelden, daar hij ons Tafereelen wilde
leveren.

De Harmonie in het Heelal, en andere Gedichten, door H.
V A N LOG Ii E M. Te Rotterda;=n , bij J. Immerzeel , Jun.
I82I. In gr. $YO. I41 Bladz. 12-8.:
V V ij noemen dit dichtwerk een gefchenk. VAN L 0 G H E M
bewijst, dat hij , hoe groote drom van ware Dichters rondom
hem zong, niet alleen, fchoon riet zoo openlijk', zijne zangen uitte, maar, zoo wij althans wèl geluisterd hebben en
onderfcheiden kunnen , zonder nabootfing , op zijne hem eigene, hein kenmerkende wijze, zingen bleef. =Dezen bundel
doorlezende, welken van onze thans ons verrukkende Zangers
gij tusfchenbeiden ook hooren moogt , zult ge hiervan overtuigd kunnen worden. En dat de wijze, op welke VAN
LOG HE 11I de fchoone kunst behandelt, hem aanfpraak op
den naam van Dichter geeft, heeft reeds het ons bekende
genoegen beflist, hetwelk het grootfie gedeelte van dit boekdeel verfchaft heeft, ook aan hen, die, zoo goed als eenig
Recenfent , ooren hebben om te hooren.
Wij bedoelen het uitvoerige dichthuk, De Harmonie in het
flee/al in vijf Zangen bearbeid., en eenige Nos. van Qns
Mengelwerk verfierende; waarom wij ook van dit íluk geene
breede melding zullen maken. In hetzelve leert men den
man kennen, die meesterlijk treffend Natuurtooneelen van allerhande foort te fchilderen weet; die zijne wetenfchap van
zaken in fchoone , verhevene taal weet mede te deelen, en,
het gevoel zijner verrukking uitftortende in bevallig maatgeluid, het hart verteedert en verheft, en tot het zedelijk
doel zijner zangen leidt. dij deze welverdiende loffpraak
maken wij de aanmerking, dat fommige regels , ook herlezen,
nog moeijelijk te verftaan zijn, wij denken door de ineengedrongenheid van denkbeelden, ook door opeenflapeling van
woorden, en velen vreemde uitdrukkingen, die wel getuigen
van des Dichters belezenheid , maar het nut zijner verzen
fomwijlen hinderen. Kan de Heer VAN L q G H E M het kwalijk
nemen , wanneer hij, fprekende van een' jongeling, die een'
arm van den Pactool door zijne woning leidt, bl. 31 , of
van den jlerrenhemel , bl. 6, 7, hoe verheven het zij , min
der
,
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der behaagt , omdat men hem niet verftaat? Verre van ons,
de taal der Dichtkunst te willen vernederen tot platten ver
haar eene eenvoudigheid te eifchen, die-telfon,va
gemeen en laag kan worden ; maar, al wat van pralerij met
geleerdheid , al wat van zucht tot hoog- en harddraverij in de
baan der letteren , al wat van fchijn van hetgene men bomrib ist heet
kan verdacht worden (van al hetwelk wij onzen Dichter vol
vrijkernen) en, hetgene we op dit dichtftuk toepas--komen
fen, zelfs alle overladenheid vermijde toch de Dichter , wiens
doel zijn moet, zoo algemeen-nuttig te zijn, als mogelijk is.
Had de Heer VA N L 0011E M kunnen goedvinden , eene en
andere kleine ophelderende aanwijzing achter dit dichtftuk te
plaatfee , en vooral, voor eiken zang, deszelfs inhoud kortelijk aangewezen , zoo als b. v. A. S I M ONS, omtrent zijn
dichtstuk , De waarde van den Mensch , zeken` had zijn werk
in waarde nog gewonnen.
Op dit groote fluk volgen nu nog zeventien, alle waarlijk
lieve, kleinere dichtilukjes, die zich door naïveteit aanbeve-

len. — I. Het Ouderlijk huis. Hier was V A N L 0 G ii E \q
regt t' huis. Aandoenlijk is de indruk , met welken men
fcheidt, en alweder overgaat tot de befchouwing, van dat
ouderlijk huis. s. Bet Moederoog. Waarom is in het eerfie
couplet de tweede en vierde regel twee lettergrepen langer,
dan in al de overige? Doch deze feil , den Dichter zeker
ontfnapt , is ligt te verhelpen. Sprekend is dat moederoog.
3. De Nederlandfclze Mannen , en 4, een pendant er van , De
Nederlandfche [rouwen. Echt Nederlandsch ! Spiegelt u aan
deze beeldtenisfen, Vrouwen en Mannen, Jongelingen en
Maagden! en, Ouders ! dat uwe zonen en dochteren zulke
verzen lezen en leeren, tot vorming en bewaring van ons
oorfpronkelijk volkskarakter zoo uitnemend berekend. Regels
als deze, van den man , bl . sot , „ als hij rekent , weegt en.
wikt, nutte koopvaardij zijn leven," en Io2 , „ de inbreuk
op het regt niet duidt ," zonder dat hier een voornaamwoord
is ,. kunnen niet goedgekeurd worden. Men zoude, den Nederlander genoemd vindende een vriend van kunst en wetenfchap, nutte kennis, rijke BLOEMEN, in verzoeking geraken
kunnen , om aan den tulpenhandel te denken , of althans onze
mannen voor blsemísten van profesfie of liefhebberij te hou
maar uit het volgende blijkt, dat bloemen hier het Epi--den;
theton is van kunst, weten/chap en kennis. Aan de Neder
vrouwen geeft, in ons oog, de vermenging dooreen-landfche
van
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vin het zelf(tandige en bijvoegelijke iets wantlaltigs; b. v.
„ Der -.vanen wit , der roken blos, der oogen vuur -- een

enz. , en, in het geheel, de woordvoeging is te-voudig"
willekeurig afgebroken , want — nu volgt er: „ geen vlekje;:
op het kleed" enz. , en dan , zonder een den zin fluitend
werkwoord, „ een kiefche maagd, een eerbre vrouw, een
trouwe moeder, die" enz. (nog vier coupletten) en eindelijk,
,; waar leeft die vrouisc " enz. — Welke ? Die, waarvan eerre
zoo goede getuigenis voorgaat ; maar — wat is er van dat
srll - der zwanen enz. gemaakt, waarbij men al vroeg, waar
moet hier de zin heen? De Lezer oordeele over deze confiructie:
Der zwanen wit, der rozen blos,
Der oogen vuur, maar zacht; waar leeft die vrouw?
of:
Geen vlekjen op het nette kleed,
Met niet een bloem te veel; waar woont dle maagd?
No. s. heet liet weldoen, en deed ons harte wel. 6 en 7.
Eenvoud en Vriendfchap, door derzelver natuurlijke aantrel•.
kelijkheid bevallig voor het onverbasterd gevoel, en bier iii
het welpasfend kleed der kunst niet mindei' behagelijk te
voorfchijn tredende. 8. Honig; aangenaam zoet. 9. De.Twee.
liegen. Io. De roep: van den Dichter, die hier flrrekenre
wordt ingevoerd. Waardig, dat elk Dichter zoo fpreke ! r r,
Hct bloemenplukken. Uitmuntend gaat dat. ja, dat zijn blocrnen! Wij noodigen elk op derzelver geuren en kleuren, enx
herhalen het, dat VAN LOG HEM van de fchoone Natuur.
meesterlijk ,harer waardig ,partij weet te trekken. 12. Kruidje
roer wij niet. Da c is een zeer klein, in dezen hof het
kleinlle bloempje, zeer teeder. Voorzigtig, jonge lieden,
met dat lieve bloempje! r3. Het 1.1:. Helder, glad, en vol
van ernilige waarfchuwing, te midden van 't vermaak, dat
het ons geeft. 14. 1..819. Schoon Recenfent dit vers niet genoegen las , tot 'hetwelk de Dichter aanleiding nam uit den
heeten zomer, heerfchende ziekte en menigvuldige ftefgevallen in dat jaar, fpeet liet hem echter, dat de hem onbekende woonplaats van den lieer v A N L o G HEM niet onder het
jaartal Rond : want, hoe heet het toen ook ware, dat de ze-
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nuwband ontbonden werd, en het ligchaamsgefiel opgewonden
tot ijling (?) was, waar Recenfent woonde, zoo heel alge.
meen en zoo erg niet, dat de zeis des doods oud en jong
wegmaaide; minder waarlijk, dan in 1820. 15. De bloemen
in de kamer, gedurende den winter. Ja wel, weder fchoone
bloemen ; wat verfchilt toch . de natuur van het gemaakte;
boe ver het de kunst brenge, die geuren geeft zij niet! Bij
deze bloemen; de _koude ontweken, die wij bij de intrede
in de kamer nog zoo gevoelden , kan men zich verwarmen, —
leerertr, meenen wij. 16. Heet De beste Schaduw. 't Kan aan
ons haperen, maar dit (lukje behaagde ons minder; zeker
omdat wij hier den Dichter niet wel vatten. Doch de eenigen
zijn wij niet. Te gekunfleld is hij hier gewis. Eerst roemt hij
de fchaduw onder • het looverdak, als de kreeft zijn' fchepter
zwaait, en dan verheft hij boven dezelve de fehaduw van
het tegeldak , als nog meer hoedende , bij den gloed der drift
ten, die alles verfchroeit , maar op deze tegels (welke?) af.
fluit; want de moeder zorgt en bidt voor den (chat, dien zij
bezit; d'aadlaarsblik van 't vaderoog zendt 'dè algoedheid van
brnhoog. (Wie zendt ? wat? op wat wijze ?) Beider liefde
voor hun pand wordt de zoetjie tooverband, en geen meisje of
jangling breekt (?) door den knoop (?), die rozen kweekt.
Het laatlie ftukje heet De Boert , maar is even ernflig en rein
als de gehele poëzij van V A N L 0 G u E M, die zich door
hare zedelijke (trekking bijzonder aanbeveelt.
De. Recenfent, thans aan eene lieve moeder van tweelin.
gen, die hem hier herkennen moge, denkende, fchrijft, haar
ten genoegen, en ter zeker aangename proeve voor zijne
lezers en lezeresfen, opdat zij uitgelokt mogen worden, om
deze. verzen, alle, te lezen, gaarne af, dat getiteld is
.

;

-

DE TWEELINGEN.

Geluk, o vader! 't is voorbij:
Uw gade heeft den tirijd volftreden,
Ontzettend in dien kamp geleden ;
Maar dubblen zegen ook fchonk zij.
Twee wichtjes traden in het leven,
Ontworíteld -aan den engen fehoot
Kniel, vader ! God heeft ze u gegeven;
fterkte uw gade in barensnood.
Kus ,
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Kus, kus den kouden zweetdrop af;
Zink zalig, in hare armen neder;
Geef aan die koon een roosje weder,
Daar zij u al haar rozen gaf.
De liefde zal op nieuw haar wekken,
En eerlang vindt gij al haar' gloed ,
Van de aangebeden vrouw de trekken
Jn beiden , uit haar borst gevoed.
Vereend van 't eerf'ce wordingsuur,
Te zamen onder 't hart gedragen,
Is reeds van hunne vroegfile dagen
Hetzelfde beeld uw werk, Natuur!
Maar flerker nog verbondt ge beiden:
Gij weefdec , met uw moederhand,
Twee harten, niet vaneen te fcheiden,
Een' onverbreekbren liefdeband.
Volzaalge moeder! welk genot!
Twee knopjes aan denzelfden íkengel,
Voor elke milde borst een engel,
Een kweekling voor den tuin van God!
Twee wichtjes ,die in alles deelen,
En één zijn bij de vreugd en Tinart,
Bij zuur en zoet, bij werk en fpelen ,
En voelen met hetzelfde hart.

u ! Als zij eens , de onfcheidbre twee,
.De fchoone kindschheid doorgevlogen,
In volle kracht flaan voor elks oogen ,
En, zeilend op de wereldzee,
Denzelfden koers gefladig kiezen,
Waarheen de ftroom , de wind ook voer',
Zich nimmer uit het oog verliezen,
En letten op elkanders roer;
Als eik en klijf, in bangen nood,
Elkanders (leun en vast vertrouwen,
Een grondfieun, waarop beiden bouwen,
En die niet wegzinkt bij den dood;

Wie,
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Wie , ouders ! kan dan 't heil bezingen,
Dat u omlaag te beurte viel:
Die liefde van uw lievelingen ,
Met u één hart , met u één ziel
De ]' leer VA N L 0 G H E m heeft ons , door dezen bundel ,
geroerd, vermaakt en geflicht.
-

Dc Henriade van V 0 L T A I R E , in tiet» Zangen , in ge11 k
getal van Nederduitfciie Voerzen (Verzen) overgebragt ;
door A. L. B A R B A Z. 7e Amf eidam , bij J. C. van Kesteren. In gr. 8vo. XVI en 180 111. f 3 -: - :

)e Heer n AR B A Z, thans (zoo hij zelf berigt) tusfehen de
40 en So jaren oud, en dus noch te onbedreven in de kunst
na het maken van verfcheidene duizende Franfche verzen,
noch te hoog van jaren tot eene onderneming van belang
befloot de Ilenriade geheel te vertalen, daar hem de berijmde
overzetting van FE I TAM A noch gefpierd , noch getrouw
genoeg voorkwam. Reeds in 18o6 had hij den negenden Zang
in het licht gegeven. Of echter toen die uitgave wel aan
liet doel heeft beantwoord , is ons twijfelachtig, daar de
Drukker dit dunne boekje, de vertaling der geheele Henriade, niet dan bij inteekening heeft durven ondernemen.
Wij zullen hier de waarde der Henriade niet bepalen; dit
is meermalen gefchied, hoewel zekerlijk in Frankrijk te partijdig, waar men er zoo verguld mede was, een heldendicht
te bezitten. De Vertaler wil dit gedicht voor eenen typos der
fchoonheid verklaren , zoodat men van iets , dat bijzonder
fchoon was, zou moeten zeggen: Dat is zoo fraai als de
Ilenriade ! En waar blijft dan TA S S o? en V I R G I L I u s? en
II 0 ni E R u s? die toch elk onpartijdige (mits hij ftaliaanscls
en Latijn en Crieksch kan lezen) voor oneindig in- en uittvendig fchooner zal verklaren, dan het gedicht van VOLTAIRE, Vol wijsgeerige zedefpreuken , en befcjlrijvingen
van gevechten, en vergelijkingen, uit zijne voorgangers bij
maar arm aan dat bruifende vuur, aan dat ge--engbrat,•
voel, aan die verbeeldingskracht, welke den grootex: Dichter
moeten bezielen. (Wij zeggen daarom niet , dat V O L T A IR E
geen groot Dichter was; maar hij was her in fommige Treurfpe-
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fpelen ricer, dan in de Henriade.) Omtrent de zoo even ge
noemde Dichters zal wel geen deskundige twijt elen, dat hij
achterflaat; maar wij houden zooveel van Natuur en oor
dat ons het kunftelooze , onopgefinukte Lied-fpronkelijhd,
der Niebeltengen, met zijne hartelijkheid en inwendig gevoel,
omtrent zoo veel boven de Ilenriade behaagt, als een een
landmeisje in een luchtig wit gewaad en met zwie--voudig
rende lokken ons meer bevalt, dan eene rijk opgefchikte Dame uit de achttiende Eeuw, met kapfel, keurslijp en hoer
pelrok.
Doch dit daargelaten. Gelijk v OS s 110 ME RU s in hetzelfde getal regels als het oorfpronkelijke heeft overgebragt , dus
heeft de Heer n A R Bs A z dar zelfde kunststuk aan de Henriade
beproefd , en het is hein gelukt. Wij erkennen gaarne, dat
zijne vertaling over 't geheel getrouwer en fomwijlen krach
dan die van den goeden Verzenmaker, maar middel--tigers
matigen Dichter n E.I r AM i, en wij zijn niet eerstgepoem^
den Vertaler eens , dat men de denkbeelden en liet kerkgeloof
des Dichters , in eerie vertaling, moet wedergeven. Iets an.
ders is eene dichterlijke omwerking, zoo als die vaa >s I L.
D It R D If it , waarin men van een uitheemsch dichtstuk niet
meer, dan men goedvindt, op den vaderlandfcien grond verplant, en voor de weggels ene fchoonheden dikwerf andere,
én grootere , in de plaats geeft. Het eerfie is de manier der
Dititfchers, en wordt door hen voor de oenige hoede gehouden. Zij geven dus ook zorgvuldig de voetmaat van het oofípro,nitelijke weder; vertalen , naar gelang van hetzelve , its
hexameters, jamben , ett^tve rune , enz. maar nooit in 4iexandrijozen; van welke maat (die bij hen ook zeer eentoonig
is) zij thans een' gezworen' afkeer hebben. Bij ons , daarertegen , wordt die maat zoo veel te meer bemind ; en daar
nu juist der Franfc/zen poëzij dezelve ook voornamelijk er=
kent; zooi is de overzetting uit de Franfche taal in de onze
gemakkelijk , en het is geen wonder, dat wij er zoo vele
hebben. Doch , wanneer men zich aan zulke banden legt als
de IIeer BAR B A Z, wordt de taak weder moeijelijk, en de
dichterlijk e Vertaler , die deze zwrrigheden overteint , maakt
zich verdien(telijk.
Vergelijken wij , om deze vertaling eenigermate te doen
kennen , eenige plaatfen uit dezelve met het oorfp: onkel kee

°
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Eer1Ee Zang. Banjpraak van Hendrik III aan Hendrik IL,
Vous voyez á quel point le destin m'humilie.
Mon injure est la v6tre, et la ligue ennemie
Levant contre son prince tin Trout séditieux
Nous confónd dans sa rage , et nous poursuit tous deux.
Paris nous méconnait ; Paris ne vent pour maitre
Ni moi qui suis son roi , ni vous qui devez I'être.
Ge aanfchouwt tot in hoe verr' het lot mij maakt rampfpoedig.
Mijn fmaad is uwe fmaad, en 't Eedverbond, dat moedig
IIet muitend hoofd verheft , dreigt , in zijn razernij
Zijn' Koning niet alleen, maar u zoowel als mij.
Parijs verzaakt ons (tout; Parijs begeert navlezen
Niet mij, die heerfcher ben, noch u , die 't eens moet wezen.

Tot in hoe verr', is plat proza. .Tusqu'rr quel point, is "toch
nog een weinig beter. De omzetting: mij maakt rampjpoerlig, is in onze poëzij zeer geoorloofd. Maar nadezen komt
hier niet te pas , en zou alleen op HE ND iz 1 K IV kunnen
haan; ook ílaat het in 't Fransch niet. Voor 't overige is
hier alles zeer goed en naauwkeurig gevolgd.
Onberispelijk zijn ook de volgende regels:
De ontzaggelijke God, die 't groot heelal behoed(t),
Die op orkanen zweeft en zeeën ftuiven doet ,
Die God, die , eeuwig wijs in onbeperkt regeren,
Alle aardfche Rijken vormt en weêr in 't Itof doet keeren,
Sloeg uit den hemeltroon , omglansd van majesteit,
Op Frankrijks held een oog van goedertierenheid ;
Hij - zelf geleidde hem. Zijn fleur gebied(t) de winden
.Dat zij de ranke kiel een veilig ftrand doen vinden,
Waar f erfey zijne kruin omhoog beurt uit de zee
Dáár voert de Hemel hem op een behouden reê.
Er is geen denkbeeld hier, of het flaat ook in 't Fransch,
(behalve de ranke kiel , hetwelk echter met het voorafgaande
zeer wel firookt) en geen denkbeeld is in 't Franoch, hetwelk hier niet is uitgedrukt.
Daarentegen heeft cíá volgende plaats veel verloren:
En
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En voyant l'Angleterre , en secret it admire
te changement heureux de eg, puissant Empire,

Oû l'éternel abus de tant de sages lois
Fit longtems Ie malheur et du peuple err des Rois.
Sur ce sangiant théatre oíá cent héros périrent,
Sur ce tróne glissant doet cent Rois descendirent
Une femane à ses pieds enchalnent les destins
De l'éclat de son règne étonnait les humains.
Geland op Englands wal, treft zijn verwonderde ooien
Het zegenrijk herftel van 't magtig Rijksvermogen,
Waar eeuwig misbruik heerschee en wijze wetten fchond

Dat vorst zoowel als voh te deerlijk ondervond.
Op dat bebloed tooneel t dat helden om deed komen,
Op dien onvasten troon, die vorflen wierd ontnomen,
Vertoonde een fiere vrouw g die 't lot zelfs onderbragt,
Den glans van haar beflier aan 't menfchelijk geflacht.
Hoeveel zwakker is hier alles dan in het Fransch! De vler^
de regel vooral is prozaïsch; — de cent héros , cent rois, Crone
glissant zijn onb„paald door helden , vorflen , onvasten trootx
(het beeld is een gladde troon , waar men afglijdt) uitgedrukt; -- die 't lot zelfs onderbragt, is vooreerst veel ondichte
terlijker dan a ses pieds enchainant les destine, maar oak ten
tweede dubbelzinnig, daar men niet weet, of zij het lot,
dan het lot haar onderbragt. In het volgende wordt prude
ce door list vertaald; doch anders volgen hier weder zeer

goede regels.
In den tweeden gang vinden wij het karakter van C o v I é0
iv v dus gefchetst i
Coligny, de Conde le digne successeur,
De moi , de mon parti , devint le défenseur,
je lui dois tout , Madame ! it fait que je I'avot40 ,
Dt d'un peu de vertu si l'Europe inc lotte ,
Si koine a souvent même estimé mes exploits,
C'est à vous , ombre illustre , à vous que je le dofs:
De brave Coligny,, in ziel Conde gelik j
Gaf van zijn trouwe hulp mij en mijn vrinden blijk.
Hem moet ik, gul erkend , voor alles dankbaar wezen,
£n heeft Euroop' in mij een weinig deugd geprezen,
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Heeft Rome zelfs geroemd hetgeen ik heb verrigt,
Het is die achtbre man Wien ik zulks ben verpligt.

De andere regels zijn i in het Fransch zoowel als in hr
Hollandsch, proza; alleen de laatíle, eerre aanroeping der
fchim van den held, uit een dankbaar gevoel geboren, is in
het Hollandsch deerlijk verminkt, en zelfs de klenitoon valt
er verkeerd:
LI — vv v
.. v
He is die achtbre man wie ik zulks
ben
s
verpligt.

v—

In een der volgende verzen is de regel:
Malheureux quelquefois , mais toujours redouté,
aldus vertaald:
Rampfpoedig nu en dan, maar altijd onvervaard.
Redeuté is niet onvervaard, maar geducht, gevreesd bij de
tegenpartij. Daarentegen is de fchildering van C o' L r G N Y'S
dood, een der beroemdile gedeelten der Henriade , bijna
woordelijk getrouw, en vloeijend vertaald; ook de uitnrnntende befchrijving van Rome , in den vierden Zang: Maar in
de vermaarde befchrijving des Hemels (in het zevende Boek)
zijn verfcheidene onnaauwkeurigheden:

Dans Ie centre éclatant de ces orbes immenses,
Qui n'ont pa nous cacher leur marche et leurs distantes,
Vertaling :
In 't fchittrend middenpunt dier groote bemeltollern
Berekend door den znensch langs welke baan zij rollen.
;

,

Vooreerst is hier distances weggelaten ; maar voornamelijk
deugt de confiructie, niet: langs welke baan zij rollen, moest
weggebleven zijn. Daarop volgt de befchrijving der Zon en
der Planeten:
Ces astres, asservis à la .loi qui les presse,
S'attirent dans leur course, et s'évitent sans cesse,
Tt
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Et servant l'un à l'autre et de règle et d'appu
Se pretent des clartés qu'ils regoivent de lui.
Dees vaste Jlarren, die naar Gods alwijs beftellen
In afgeperkten loop zich nadren en ontfnellen,
Befchijnen, onderling tot gids en fieun vereend,
Elkander met het licht dat haar de zon verleent.
.

De Vertaler heeft zich hier vergist of verfchreven , want
planeten zijn toch geene vaste Harren , en deze vergisting
maakt de geheele plaats onverítaanbaar, die anders zeer goed
vertaald is.
Doch genoeg! Wij willen niet meer plaatfen ter vergelijking aanhalen : de bijgebragte zullen wel doen zien, dat deze vertaling, over 't algemeen, goed en getrouw is. Op de
fpelling merken wij aan, dat anomaliën , gelijk licht voor
ligt, aan taalkenners als B I L D E RI) IJ K wel worden toegegeven , maar niet zoo ligt aan anderen. Ook de t 'achter
de d', in den tegenwoordigen tijd der werkwoorden, laat de
Heer B A R B A z eigendunkelijk weg. — Met al deze feilen is
dit werk nogtans verdienffelijk, en een der beste, zoo
niet de beste dichtvrucht van B A R n AZ,

Over het Wezen en den Omvapg van de Staats politie, door
Mr. S. N E U M A R K, 4dvokaat te Groningen. Aldaar, bij
W. van Boekeren. In gr. 8vo. 94 .ladz. f I - : -:

D

e Staats -politie was tot hiertoe in Nederland Bene weinig
beoefende wetenfchap. Het ging met haar , even als met vele
kunften. Men zag in de Nederlandfche Schilderfchool de
uitmuntendfte meesterftukken, eer men deze voortreffelijke
kunst onder zekere wijsgeerige regelen gebragt had, die door
den beoefenaar behoorden gekend en in acht genomen te worden. Even zoo hadden vele Nederlandfche Steden de beste
verordeningen omtrent de algemeene maatfchappelijke zamenwoning reeds gemaakt, eer men nog dacht aan de oprigting van
uitgebreidere Staten en derzelver behoorlijke wijzigingen. Naar
gelange nu veranderde tijdsomítandigheden invloed gemaakt
hebben op verouderde begrippen, gewoonten en zeden, laat
het zich ligtelijk verklaren, dat, met de vorderingen der befchaving , ook in dit opzigt van tijd tot tijd eene meerdere
kunstmatige behandeling is doorgedrongen, V elke de meest
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gepaste regelen opzocht en daarfielde, om deze wetenfc-hap
binnen hare door den aard der zaken zelve bepaalde grenzen
terug te brengen. Duitschlands Geleerden vooral hebben hunne aandacht meer bijzonderlijk aan dit onderwerp gewijd,
omdat het meer algemeen in zwang zijnde Leenregt van vroegere tijden aldaar velerlei misbruiken had ingevoerd, wier
verbetering en affchaffing door de behoeften en ervaringen
van den dag meer kennelijk en noodzakelijk geworden was.
Uit de vergelijking, intusfehen, der verfchillende oordeelvellingen wegens dit onderwerp blijkt ten klaarile, dat meermalen eene vermenging met het juftitiéle vak heeft plaats gehad; en deze verwarring van begrip heeft dan den Schrijver
aanleiding gegeven, om deze ingewikkelde ítof met alle naauwkeurigheid te behandelen.
Te dien einde verdeelt hij zijn onderzoek in drie Hoofd.
fkukken , als bevattend& i.) het Overzigt van de gefchiedenis
en de bepaling van het begrip der Staatspolitie, a.) Over.
zigt over hetgeen, volgens het gegeven begrip, niet kan tot
de Staatr.politie behooren, en 3.) Overzigt en vastftelling van
1L11e die voorwerpen, welke tot den werkkring der Staats-pojitie behooren.
Bij het eerfte overzigt bepaalt hij zich bij den Griekfchen
oorfprong en de beteekenis van het woord 7ro1nTE40 voor Regeringskunde, waaruit naderhand ontflaan is het woord ,roMTtxy nlgevieene Staats-huislhouding hetwelk daarna door de
Romeinen onvoldoende geoordeeld zijnde, omdat het alleen
de openbare zaken feheen te bevatten , met Respublica (alge
-i 'gering) verwisfeld is. Nu doorloopt hij de be.-menSta5
teekenisl'eu volgens de Ilaatsinrigtingen van Karel den Grooten
voor zijn rijk en van Maximiliaan I voor Duitschland, van
de Nederlanden, toen ten tijde no tot het Duitfche rijk behoorende., van enkele Duitfche Staten, van Frankrijk, Enge
latere tijden, en van Rusland. Hij-land,eNrqi
hefluit daaruit, dat het begrip zeer oneenparig was, als behelzende de ganfche huishouding van Raat buiten het burgerlijk en 11raiïelijk regtsgebied, of zonderende daarvan af
liet beheer van finantie et1 oorlog , of fluitende hetzelve binnen veel engere ,renzen , of breidende wederom hetzelve uit
tot veel uitgeftsekter bepalingen; tot welke nafporing hij zidh
dan bedient van den arbeid -der voornaamfie Duitfche Schrijvers in de laadre jaren , wier verklaringen "hij opgeeft en hier
do daar wederlegt,
,
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Om nu tot het zuivere be rip der Staats-politie te komen,
volgt hij daarin die leiding, welke door de zoo even genoemde
Schrijvers is aangenomen , door namelijk in het tweede Hoofd
te onderzoeken, wat moet geoordeeld worden tot de-Iluk
Staats-politie niet te behooren. Volgens hen zoude dezelve
moeten verdeeld worden in twee onderfcheidene deelen , als
van Dwang- en van Hulp-politie ; de eerfle . voor zoo verre zij
behoort te zorgen voor de zekerheid des regts van zelfbehoudenis , zoo voor den algemeenen Staat, als voor b zondere
Burgers, en voor de verzekering der volmakingsregten, zoo
ten opzigte van den Staat zelven , als van deszelfs bijzondere
Burgers; en de tweede, bij de inrigtingen ter bevordering der
volksmenigte, den algemeenen gezondheidstoefland, der algemeene verílandsbefchaving en den uiterlijker algemeenen weliand , en ten aanzien der bijzondere Burgers , bij het behor d
hunner natuurlijke en zedelijke krachten en derzelver uiterlijken weifland. Ook bij deze, gelegenheid zondert de Schrijver, in zijne beoordeeling der genoemde verfebillende opzigten, al datgene af, wat door al te ftellige bepaling inderdaad
tot een volflrekt despotismus of tot eetre volflagene regering
zonde leiden, of wel onmiddellijk tot het regtswe--losheid
zen, bijzonderlijk tot dat van het frafregt, of ook tot de
ílaatsbefchaving moet geoordeeld worden te behooren.
Zoo doende, komt dan de Schrijver, in het derde.Hoofdfluk,
tot de vasthelling van datgene , wat eigenlijk tot den werk
Staats-politie behoort; en hier maakt hij een allezins-kringde
toepasfelijk gebruik van zijne voorgaande onderCcheiding
omtrent al datgene , waarin de Staats-politie met de Staats.
befchaving , Staats-ceconomie en het Burgerlijk- en Straf-regtswezen zamenloopt, waarin hij wel toeftemt, dat de Politie
fototijds een toeziend oog kan houden , zonder daarom echter
te grijpen in die voorname vakken, wier behandeling aan de
zorg van geheel onderfcheidene perfonen moet toevertrouwd
worden. Volgens hem be(taat -de aard der Politie in het verhoeden van alle nadeelen, welke uit het gezellige leven ,kunnen ontítaan , en in de bevordering van alle voordeelen, welke
daaruit kunnen voortkomen, zonder echter in eenig geval de
regten van den Staat of die van bijzondere Burgers te mogen
fchenden.
Alsnu overgaande tot de opgave der zelfflandige Staatspolitie, onderfcheidt de Schrijver die in twee verdeelingen,
als voorzien met Dsvangregt , of handelende zonder Dwang
rept,
Nn 4
-

-
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zegt. In het eerjie opzigt bepaalt hij dezelve , als verhinderende het kwaad, tot zekerheid en orde, als moetende zorgen, dat aan geenen burger door nalatigheid of onachtzaam beid fchade worde toegebragt, zoo als in de gevaren van
vuur en water, in het bouwen der huizen, in het omloopea
van fchadelijke dieren, in het fuel rijden met paarden en wa=
gees , in het reinigen der flraten , in het gelijk- en vastleggen
yuan bruggen en wegen , in het verlichten der firaten bij den
tracht , in het bewaren der openbare rust , in het bevorderen
der algemeene gezondheid en het verhoeden van befinettelijke
ziekten, in liet toebereiden en verkoopen der levensmiddelen,
tot voorkoming van verderf en vervalfching , in het verleiden
en bedriegen der menigte door gewaande gezondheidsmiddelen , waarzeggen enz. , in het beletten der hazardfpelen , en
vooral in het honden der noodige registers van het gedrag en
de bekwaamheden der dienstbare klasfe, in het waken tegen
rondzwervende bedelaars, in de verzorging van armen, die
Mier meer kunnen arbeiden , en eindelijk , daar men hier niet
bepaaldelijk agile gevallen van doelmatige zorg kan opgeven,
in bet nauwkeurig opzigt op de posterijen, voerlieden, fchippers, logementen en vreemdelingen. Bij de handelingen der
tweede verdeeling zonder Dwangregt, moet de Politie, door
vermaning, herinnering en onderrigt , den burgeren alles onder het oog brengen , wat zij meent, dat hun nuttig zal
kunnen zijn, zoo als door het aanleggen van openlijke
wandelingen, het daarftellen van baden , en het aanbevelen van
alles, wat der gezondheid, zedelijkheid en menfchelijkheid
voordeelig zijn kan, en de ongevoeligheid en wreedheid kan
tegengaan.

(Het vervolg en flot hierna.)
De Ontkoming van Hugo de Groet, uit Loeveflein , in 1621.
Yaderlandsch Tooneelfpel. Door W. H. W A R N S I N C IC , B S Z.
Te dmJlerdam , bij M. Westerman. 182o. to kt. 8vo. 52 Bl.
f:-:
Dirkszoon Hasfelaar,, in 1573• Paderlandsch Tooneelfpel. Door w. n. w A R N S I N C i, B Z. Te flmflerdam, bij
A. Mars. 1821. In kl. 8vo. VI en áo Bl. f : - I2 -
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Dichter, kort na elkander uitgekomen, beide flit de Vaderlandfche
Gefchiedenis , en beide de zonderlinge redding van verdienflelijke fnannen ten onderwerp hebbende. De Heer WA RN SI NC K,
reeds met lof door andere dichtflukken bekend , koestert , g@
lijk meer andere onzer hedendaagfehe Zangers , eene warme
Vaderlandsliefde , die hem vooral niet welgevallen bij onze,
aan groote daden zoo rijke, Gefchiedenis doet vertoeven. Het
eerstuitgekomene dier beide fokken is het laatfile in tijd de&
onderwerps : wij dienen het echter vooraf te befchouwen.
Algemeen bekend, tot kleine bijzonderheden toe, is de
ontkoming van D E G n o o T uit Loeveflein. Dit bevordert dc
belangllelling , en heeft den Dichter de moeite eener expofrtic
des onderwerps befpaard ; maar , aan den a;,deren kant , fchijnt
het ons toe , dat dit beroemde geval min gefchikt is voor
een Tooneelfpel in den klasfifchen vorm , in den edelen, altijd
deftigen, Treurftijl. Immers, het middel ter ontkoming is meer
of min komisch; de omflandigheden der ontfnapping waren dit
ook: daar echter de held des fluks te veel ons belang opwekt, daar de ontwijking zelve ook geene fcherts is, kan
het link onmogelijk een Blij/pel worden. De Heer WA It NS I N c heeft dit zelf gevoeld, en het een Vaderlandsch Tooneelfpel genoemd. Het komt ons dus voor, dat het niet doorgaans in Alexandrijnen, noch als een flatig Treurfpel moest
behandeld zijn, maar in den romantifchen vorm van een Historiefpel , waar ernst en boert elkander afwisfelen , doch waar
gene de heerfchende toon is. Wij gevoelen zeer wel, dat deze
onbewimpelde uitdrukking van ons gevoelen niet weinigen
vreemd zal dunken; maar gelrenge handhavers van den
Franfchen vorm dulden toch ook geene Drama's, die zij eene
bastaardfoort noemen en de Dichter is reeds door zijn onderwerp genoodzaakt geweest, de grenzen van het boertige
zeer nabij te komen: II Bedr. VH Toop
;

Éerfle Soldaat.
Ja, Elsje! 't is alweer die oude kist met boeken,
Hoe, gaat ge ook me ê van daag ? ja, 'k heb het wel gevat!
't Is hier op 't Plot zoo ítil , en kermis in de làd.
De jeugd bemint de vreugd , plagt men, van ouds , te zingen.
u, meidlief ! veel vermaak; 'k wou wel eens met u fpringen.
Tweede Soldaat.
Kom voort ; yerrigt uw werk; gij zijt een babbelaar !
Vat aan gelijk 't behoort.
Zj
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Zij vatten den koffer aan.
Eerlie Soldaat.
Wat is die koffer zwaar t
Tweede Soldaat.

Niet zwaarder dan voorheen.

Eerjie Soldaat.
Wilt gij dit tegenfpreken?
Wie weet het, in die kist kon de Arminiaan wel Heken t
REIGERSBEKGEN.

't Zijn boeken, als voorheen.
ELSJE.

De fchipper roept: aan boord t
Tweede Soldaat.
Staak toch uw zot geklap ; kom , Heep den koffer voort.
Dergelijke trekken komen ook in bet verhaal van E I, s J É
voor (III Bedr. IV To+)-;.); maar zij zijn gering in getal ^
en breken de heerfchende deftigheid te weinig af, om dit
Tooneelfpcl een romn^entisc't fink te kunnen heeten. IIet is
ons niet onbekend, dat velen deze geheele klasfe van poëtifche voortbrengfelen , als wanfmaak , afk euren. Wij willen
zulks eens toegeven, fchoon het ons nog al fpijten zou,
den Koopman van Venetie, den Storm, en de Ilistoriefpelen
van

SHAKESPEARE

te misfen.) Maar , moet dan alles

Treur- of Bliffpel zijn, dan moet men ten minfle geene ge-

mengde onderwerpen to een van beide kiezen, (waaraan toch
het leven zoo rijk is!) maar altijd of ilatige „ of enkel boertige loffen. Wij zeggen dit geenszins als berisping van het
voor ons liggende Pluk, maar flechts als de reden, die ons
meest waarl'chijnlijk is voorgekomen, waarom een zoo vay
derlandsch onderwerp , door Benen Dichter als de Heer WA R N.
S I N e K behandeld , ons minder getroffen heeft , dan wij vóór
de lezing gewacht hadden. Immers, de Lezer ziet niets van
de gebeurtenis , dan 't geen ons minst tragisch voorkomt , en
op het tooneel bijna onwillekeurig een lachje moet wekken
hoe oz GROOT zich in de kist Wedervlijt. Alles loopt
voorts in gefprekken tttsfchen D E GROOT , zijne Echtgenoote , en het getrouwe EL S J E af (de Kommandant en de
Soldaten komen er flechts Bene enkele maal in voor) ; men
praat wat veel over de zaak, klaagt over de aanslaande fcheiding, enz . D E C K 0 0 T komt ons ook, voor zulk een' man ,
in 't eerst wat te befniteloos voor. Juist de mindere ver heffing van flijl, die het onderwerp medebrengt, heeft, naar
ons dunkt , de poëzij van den Beer W A R N SI NC K beneden
hare gewone hoogte gehouden; dezelve rijst zelden boven
de deftige taal des omgangs van befchaafde perfonen; en dit
moet toch niet zijn: is het rijn noodzakelijk, dan moet dat
rijm tevens echte poëzij wezen. Doch nog eens , dit is de
fchuld meer van het onderwerp , een huisfelijk ftuk , door
de geflrenge tooneelwetten binnen de kamer tiener gevangenis beperkt, waar de ontkoming zelve flechts in verhaal
voorlot) dan van den Dichter, die zelf dit gebrek wel
fchijnt
;
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fchijnt gevoeld te hebben, en daarom eenige, veel betere,
en wezenlijk lyrifche tlukken , als alleeufpraken, in het Tooneelfpel heeft ingelascht, zoo als liet vijfde Tooneel des eerflen, het eerfte en laatfte des derden Bedrijfs. Hier hebben
wij den Dichter w A R N S I N C K volkomen herkend. Men
hoore b. v. de taal Van RL IG ERSBE RG EN inbare eenzaam.
heid , na DE G R o o T's vlugt , doch in de onzekerheid zij.
ner behoudene aankomst:
— Thans is al mijn vreugd verloren.
Mijn boezem beeft en fchokt zoo bang.
Ik zie de dagtoorts niet meer gloren.
De tijd fpoedt voort in tragen gang.
ZOO eenzaam was 't hier nooit te voren.
Mij dunkt, ik kan het kloppen hooren
Van 't fel beftreden hart , dat zoo onrustig (laat.
Waar ik mijne oogen wend, 'k zie niets dan kerkermuren;
0! hoe ontzettend zijn deze uren
Voor mij, in mijn' bedrukten slaat!
In No. z. is meer handeling. Het onderwerp is de redding
van den Haar lenafchen Vaandrig (ten tijde des belegs) P JET E K
D Z. HASSELAAR. Doch wij meenen daarin een gebrek ge
te hebben, 't welk men wel meer in anders goede-vonde
Tooneelflukken vindt: overdrijving der karakters. De held
weigert aan zijne moeder, aan zijn' broeder ,aan zijn' vriend,
den Spaanfc{zen bevelhebber VITELLUS (VITELLI), op
hunne dringende aanzoeken, zich met de vlugt te redden,
hoewel zijn achterblijven aan de góede zaak niet het minne
voordeel kan doen; hij wordt daarop gevat , en ontkomt een'
onvermijdelijken dood (dien zelfs VITELLI niet kan afwe•
ren) Qechts door een toeval, buiten de handeling des ftuks ,namelijk de vervroegde gelijktijdige overwinning op de Zuiderzee,
waardoor II A S S E L A A R benevens anderen tegen a os s u eR
de zijnen worden uitgewisfeld. Wij voor ons befchouweli
dit meer als hardnekkigheid , dan als waarachtige g rootheid
van ziel; en zoo de onmogelijkheid om te ontfnappen den
held tot verfchooning moet dienen, (die toch zelfs vi T E L LI
niet inziet) zoo verdwijnt het groote zijner daad. Doch één
trek daarin is waarlijk heldhaftig , en, tot eer onzer Natie,
overeenkomilig met de Gefchiedenis: het antwoord van p I
TER aan de Spanjaarden, die zijn' broeder NI Co LA AS bij
vergisfing gevat hadden:

Zoo gij den Vaandrig zoekt, laat dezen los: ik ben 't,
Maar bij eene poging tot de vlugt met de zijnen kon dit
even goed, en zelfs nog beter, gefchied zijn. Nu toch ware
het tegendeel fchandelijk geweest, wanneer de oudere broeder den jongeren in zijte tegenwoordigheid had zien ketenen

en
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en wegbrengen. Maar zoo hij eens, genoegzaam in veiligieid , vernomen had, dat dit ongeluk zijnen broeder was
overgekomen , en dan teruggekeerd ware , zou zulks in ons
oog de grootheid der daad nog aanmerkelijk verhoogen. De
tegenoverftelling tusfchen de zachtheid van v 1 TE L L i en
R OME R 0'S wreedheid is wèl volgehouden; doch gaarne hadden wij gezien, dat de edelmoedige tusfchenkoinst van den
eerfien, ten behoeve van H A S $ E L A A R'S huis , eens geluk
uitwerking had gedaan, en de redding van den Vaandrig-kiger
(al ware 't door eene dichterlijke vinding) liever daaraan , dan
aan een toeval i ware toegefchreven geworden. A L V A'S zoon
komt hier voor, als meer befluiteloos en zwak, dan flecht;
maar de vrees doet hem meer tot ROMER 0'S ftrafheid over
hellen. In de moeder van den held zien wij , ja wel het
zorgende en liefderijke moederhart, maar geenszins de kloeké
Matrone, en fchoonzuster van KR N AU , die ,volgens HO o r T,
haren zoon, toen hij de Dad nog verdedigde, voedfel ca
kruid en lood zelve naar den wal bragt: De andere, perfo^peti
zijn van weinig beteekenis.
Wij juichen, ondanks deze aanmerkingen , de bedoeling des
Dichters van ganfcher harte toe , om de hoogachting voor onze
dierbare en groote Vaderen te wekken en te verlevendigen , en
wij zien met genoegen, dat dit íluk onder anderen óp liet
Repertorium win den linflerdamfchen Schouwburg geplaatst
is. Mogten , zoo doende, even als door v A N P4 E R K E N'S
Jacob Simons:oon de Rijk en de Maria van Ldlain van N o r1 s z,
niet alleen de groote trekken, maar ook de kleinere bijzonderheden onzer Gefehiedenis, welke onzer Natie tot eer firekken, voor dezelve tentoon gefteld worden, en haar gevoel
van eigene volkswaarde, vaderlandsliefde, en zucht voor
ware

grootheid Reeds verlevendigen!

Nog eene kleine vergisfing inerkee wij op, die echter
zeer ligt te veranderen is. In het tweede Tooneel des tweeden Bedrijfs zegt 11 A S S E L A A It moeder tot haren jong.
zoon, terwijl zij van haren oudilen fpreekt:
-len
Ach! mogt het u gelukken!
Mogt D I R K S z o o N , op uw' raad, zich aan 't gevaar ontrukken !
NICOLAAS was ook

Dirkszoon. De regel kan dus

luiden :
Ach! mogt het u gelukken,
Uw' broeder, door uw' raad, aan 't wis verder/te ontrirkkeW
Ook ir dit ílUk, gelijk in De Groot, heeft de Dichter
eene enkele lyri/che alleenfpraak ingevlochten, (tiende Tooneel des tweeden Bedrijfs) welker hartstogtelijke uitboezéining de op den duur wel eens eentoonige Alexandrijnen af
wisfelt , - gelijk in opze oudere Hukken zoo uitmuntend door
den Rei gefchiedde.

BOEKBESCHOUWING.
Disfertatio critico-theologica inaugtiralis , de fontiëus Actuurt flpostolicor•um , quani -- publico examini fubmittit
J. C. R IE H M, die 23 Martii 1821. Traj. ad Rheni
ex ofiic. 7. flltheer. 8vo. XVI et 200 pagg.
Disfcrtatio inauguralis , de Cap. G. Epistoler ad R or»anos,
quam -- publico examini fubmittit P. H. H U G E NHO L T Z, die 2q Martii ís21. Traj. ad Rhen. et
ofliic. 0. 7. van Paddenburg. 8vo. XII et 104 pagg.
tisputatio theologica de Religion Christiana, ad cohjunctionis et focietatis jtiiciia alenda et promovenda , cunn
aptisfsma turn efcacisfima, quam — publico examina
fubmittit Iti P. VA N 0 0 R D T , die 3 Aprlli$ 1821. Traj.
ad Rhen. ex offer. 0. 7. van Paddenburg. 8vo. XIt
et 174 pages.
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voegen deze drie Akademifchè Verhandeiingën bij
elkander, omdat zij alle drie op ééne en dezelfde Akadem;e zeer kort achtereen verdedigd zijn , ter verkrijging
van de Doctorale waardigheid in de Godgeleerdheid. Alle
drie getuigen van de vlijt en het gezond oordeel der jeugdige Schrijvers , en doen ons uitnemend veel van hen
beloven.
De eerfile Verhandeling , van den I-Teér it IE H nt , heeft
tot onderwerp de bronnen , waaruit Lukas geput heeft,
ter zamen{Ielling Van de (Handelingen der Apostelen: eeir
onderwerp van bijzonder belang in onze dagen, in welke
men , door de groote vorderingen in de kritiek der Gem
wijde Schriften, zich zeer bemoeit met de bronnen te
onderzoeken en op te fporen der gefchiedkundige boeken
des Bijbels. Aan zoodanig onderzoek dacht men voorheen
bIj0O
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bijna niet, dewijl men geheel berustte in de Goddelijke
it beving (lier fchriften, waarvan men meestal zich grovere
denkbeelden vormde , dan die thans meer en .neer aangenomen worden. Althans zulk een onderzoek is, op zich
zelf, in geenen deele ítrijdi; met het geloof aan Bene
Goddelijke ingeving , welke toeh de gewijde Gefchiedfchrijvers niet zal hebben veranderd in blinde werktuigen ,
laar , w begrepen, een gepast en natuurlijk gebruik van
de gefchil:tflc hulpmiddelen 'vooronderftelt; en walsneer
dat onderzoek gelclliedt niet het bepaalde oogmen:, om
dc geloofwaardigheid der Gcfchiedfchrijvers te handhaven,
dan verdient hetzelve allen lof. Met zulk een Ioífelijk oogmerk is het onderzoek van den IIeer r I L H DI, betreffende de Handelingen der Apostelen , ondernomen. Wij zou
veel te uitvoerig worden, wilden, wij den gehcelcn-den
leiddraad der Verhandeling opgeven, en den Schrijver op
den voet volgen. In 't algemeen hebben wij met genoegen gezien, dat hij zijn onderwerp van alle kanten met
oordeel en fcherpzinni;beid befchouwd heeft. Tot volkomene zekerheid heeft hij in liet opfporen van alle de begeerde bronnen niet kunnen kooien : dit is ook, uit den
gird der zake, volftrel:t onmogelijk. Vele gistingen heeft
• hij derhalve voorgedragen: een ander moge hier en daar
anders gisfen,; maar ieder, die het lIuk leest, zal moeten
bekennen, dat r. I E Ii 1,I vernuftig gisfen kan , en dat alle
zijne , gisfin en tot oogmerk hebben , om den Gefcliie lfelhrijver Lukas als allezins geloofwaardig te doen voorkomen. Bijzonder heeft ons behaagd het door hem opgemerkte en aangedrongene J-rai'^teristiekc in de redevoeringen , door Lukas geboekt , hetwelk , indien dezelve niet
inderdaad zóó gehouden zijn , als hij ze befchreven heeft,
door hem in geenen deele zoo opmerkelijk zou hebben,
kunnen zijn in acht genomen.
Het tweede íluk , van den IIeer H U G E N II o L T z,
zullen wij maar niet weinige woorden vermelden. Niet,
alsof hetzelve minder waarde in ons oog zou hebben danhet voorgaande ; maar omdat het enkel uitlegkundig is , en
de meeste lezers ons verflag , indien het ecnigzins uitvoeri g
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rig ware, zouden overlaan. Wij vergenoegen ons , dus ,
niet te zeggen, dat deze Verhandeling, over het gewig.
tige zesde Hoofddeel van den Brief aan de Romeinen , zeer
naauwkeurig en -- oordeelkundig bewerkt is. Dezelve is
tweeledig : het eerf'e gedeelte bevat de uitlegging van den
Griekfchen tekst , en het tweede de ontwikkeling der
leer, door den Apostel in dit Hoofdíluk voorgedragen.
Zij is een fchoon'- blijk van de voortreffelijkd wijze , waarop de gewijde uitlegkunde aan onze Hoogefch.olen wordt
behandeld, zoo wel als van de geestvermogens en de
kundigheden des Schrijvers.
De derde Verhandeling heeft een onderwerp Hetwelk
voor ieder' 'Christen van het grootfte belang moet zijn,,
-dewijl dezelve den Christelijken Godsdienst befchouwt,
uls zeer gefehikt en bekwaam , om de gezindheid tot maat
aan te kweeken en te b.evorderén.-lchapeijk•rng
De wijze van behandeling is niet minder belangrijk ; dan
het onderwerp zelf. In het eerfile gedeelte onderzoekt de
geleerde en vernuftige Schrijver den toeland en den Voortgang der maatfchappelijke vereeniging vóór het Christendom, en befchouwt bijzonder,' te dien einde, de Oosterlingen, de Grieken en de Romeinen. Dit gedeelte 9
uitvoerig , en zóó behandeld, dat het een fchoon Eiuk op
zich zelf is, en zeer vele nieuwe oogpunten bevat die
aan ieder' wijsgeerig' liefhebber en beoefenaar der oude
gefchiedenisfen de aangenaamfte ítof van denken geven.
biet tweede hoofddeel befchouwt den Christelijken Godsdienst , als uitmuntend gefchikt ter bevordering der maat
onder de menfchen , zoo wel door-fchapelijkvrng
leer en voorfchriften , als door eerdienst en plegtigheden:
liet toont deszelfs voortreffelijkheid, in de ftrekking, om
alle menfchen door één' en denzelfden eodsdienftigen band
te vereenigen : iets , waarvan te voren , in de oudheid ,
bij niemand het denkbeeld zelfs was opgekomen. 'Jammer
is het, dat het derde Peuk, behelzende gefchiedkundige
bewijzen van den weldadigen invloed des Christendoms
op de maatlèhappelijke vereenirinng der menfchen , niet
ontwikkeld is , maar dc hoofddenkbeelden fleehts zijn aanle.
Qo n
,
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geflipt. Dan, wij hopen dat de Schrijver eenmaal dit al.
lergewigtigst flul: nader zal behandelen en uitgeven
waartoe hij zich in zijne voorrede niet ongenegen betoont.
Dier Leerredenen over den Krug. Door j. II. n. 'D R A Es E It E, Leeraar te Bremen. Gehouden in het jaar
1815. Te Groningen, bij W. Wouters. 1820. In
gr. 8vo. I2t -8l. f I-.
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nder de gruwelen , die het verblijf op deze aarde rampzalig kunnen maken , bekleedt voorzeker de Krijg den
eertien rang. En, dewijl zijn aanwezen derhalve menige
zwarigheid omtrent het geloof aan een goedertieren wereldbeftuur zou kunnen veroorzaken, is de godsdiienftige
beschouwing van denzelven allezins behoefte. Zoodanige
vinden wij in bovengenoemde Leerredenen, waarvan de
eeríte handelt over het wezen van den Krijg; de tweede,
over den Krug in deszelfs gruwelen; de derde , over de
waardigheid des Krijgs ; en de vierde , over de vernietiging van den Krijg. Onder deze vier opfchriften Relt de
Prediker den Krijg in het licit van Christelijke waarheid
voor; en dezelve' doen ons terltond gevoelen, dat ij
hier vinden zullen , wat, fchoon het onderwerp, bij den
centen opslag , voor den Christelijken leerftoel vreemd
voorkome , (hetgeen de Heer D R A E S E K E ook aanmerkt) echter zeer wel op denzelven past. Bij deze gelegenheid kunnen wij ons niet onthouden van eerie aanmerking, welke ons reeds lang op het hart gelegen heeft ,
en die wij telkens op nieuw maakten , wanneer wij hoorden: „ die voordragt was goed als verhandeling, maar
niet als preek! " Onze aanmerking is deze: heeft men
gen ongelijk, wanneer men fommige kerkelijke redevoeringen, uit hoofde van haren inhoud, voor verhandelingen verklaart, en haar het refit betwist, op den kanfel
gehouden te worden? Bepalen zij, die in dezen finaak
oordeelen , zich alleen bij de wijze van uitvoering ; bij
den meerderen of minderen zamenhang niet Bijbelleer ,
en
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en bijzonder met Christendom ; eifchen zij bij het klaar
betoog ook godsdientlige zalving; en wijzen zij de voor
kerkelijken-dragt,iezèvcshnmt,ade
volkomen
eens.
het
met
hen
leertoel terug: dan zijn wij
Maar , of er wel Benig onderwerp zij, dat in aanraking
Haat met menfchelijke deugd en met de rust van het menichelijk hakt, en hetgeén , dewijl het door het algemeen
minder opzettelijk doordacht wordt , dan, wanneer het
wordt behandeld, ook wel eene naauwkeuriger uiteenzet
voor het verfland (gelijk in verhandelingen volftrekt-ting
vereischte is) vordert , Voor den prediklloel min gefchikt
mag geoordeeld worden -- dit is het , wat wij in nadere
overweging geven. En toch wordt dit laatstgenoemde
oordeel dikwerf geveld. Mist men den toon, die door
lange. gewoonte eenmaal den naam van prediktoon ver
heeft, en die bij de behandeling van algemeene-kregn
godsdienf'cige waarheden of aangenomene leerftcllingen van
zelf komt, maar bij onderwerpen van meer bijzonderen
aard , waar niet zoo dagelijks op wordt doorgedacht , niet
vallen kan; dan zegt men weldra: eene goede verhandeling , maar niet goed als preek! — In dezen geest zou
men dus ook ,' ten aanzien der onderhavige Leerredenen ,
kunnen vragen : „ over den Krijg? — vier Leerredenen
over den Krijg? — pasfen die ter heilige ílede , en zijn
die daar noodig ? " — De Eerw. D It A E S E K E doet deze
vragen zelf, omdat hij ze bij zijne hoorders moest voor
maar beantwoordt ze tevens ook voldoende-onderl;
in de Inleiding der eerfle Leerrede, belovende meteen
dat zijn woord over den Krijg niet onverfchillig, niet
partijdig zijn, en met deze ontkennende eigenfchappen
de gemoedelijkheid zal vereenigen. Deze belofte is ook
getrouw volbragt, en wij vinden hier alles bij elkander,
wat er over den Krijg dagelijks kan gezegd worden.
Bij de eerfte Leerrede wordt de tekst, i Jo. IV: i6--i8,
meest gebezigd om eene tegenftelling op te leveren, die
ook zeer goed werkt. Uit hetgeen de Krijg is: eene
vechtpartij der volken, (de Leeraar vraagt verfchooning
voor dit lage woord, omdat het de zaak goed uitdrukt)
0 0 3volgt,
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volgt, dat oorlogen bij onbefchaafde volken natuurpk,
onvermijdelijk en te huis zijn; maar even zeker ook, dat
de Krijg ílrijdig is met de Rede en hare bedoelingen,
dus ook met den geest en de bedoelingen des Christen.
doms. Met dat al begeert de Leeraar , dat men onder
liet oordeel over den Krijg in 't alge.-fcheidtusn
ineen, en over tien Krijg, als ten voorbhgaand verfchzjn.
fel in dc gefchiedenis van een volk. In deze laatfle be.
trekking wordt hij vaak noodzakelijk, bij gebrek aan redelijker hulpmiddelen ter verdediging. Dus : kan het zijn,
geen Krijg! Maar, tot dat het zoo ver komt, dat overal
de liefde heerscht, dure de Krijg voort tegen alles, wat
op ons verderf uit is,
Bij de tweede heerrede is i Jo. IV: 20 , s i ten grond
gelegd; en in dezelve wordt de Krijg befchouwd, als
door zonde geteeld, door fchrik voorafgegaan, door ver
vergezeld, en door ellende gevolgd.
-woesting
Uit den tekst voor de derde Leerrede, i Jo. III; 14,.
ontleent de Heer D R A E S E K E dit denkbeeld: wie lief
heeft, die weet ook voor de broederen te Jterven; namelijk, ook te hunner verdediging, wanneer hunne wel
bedreigd wordt; en zoo komt hij tot de behande--vart
ling van de waardigheid des Krijgs, welke berust gedeeltelijk op de goederen , voor welke -- gedeelteliik op da
geindheden, niet welke — gedeeltelijk op de omflandigheden , onder welke — de Krijg gevoerd wordt.
De vierde Leerrede , eindelijk, heeft ten tekst. Rom.
VIII: 19.23. Onder vernietiging des .LKr gs verflaat
D R A E S E K E niet liet ophouden van den Krijg ; maar de
volslagene wc ruiming van al datgene, waaruit ooit weder Krijg zou kunnen ontflaan , vr ijheid van den dienst
des ver ankelcn wezens — en onderzoekt, of zulk eene.
Vernietiging van den Krijg mogelijk zij. —In het geringe,
in de beperktere betrekkingen , zien wij vaak , dat liefde,
rede en goede zeden dc tweedragt verwijderd houden..
G ,N Je wetten in de (laten sluittent het vuistregt der enkcie h wgercn onderling. Waarom zou er niet eenmaal
een biti komen , wanneer in het ,route. gebeurde, wat
wij

LEERREDENEN.

55I

wij in liet kleine reeds zien , en de Vorilen aan de Rule
de eer gaven , welke haar toekomt ? — Hiertoe wordt
zoo min eene onnatuurlifl: e afzondering der (laten , als
ecne onnatuurltyke ineen%naclti;ig van dezelve vereiscbbt.,
noch zijn deze te duchten. De tijd, wanneer een eeuwige
Vrede de wereld zal verheugen, is ook niet te bepalen;
naaar noodwendig is de volllagene vernietiging van deal
Krijg, en heerlijk zal zij zijn.
Aan wenken ter regeling van gedrag en denkwijze zijn
deze Leerredenen rijk ; en , daar de geheele behandeling
van bijbelsch - godsdienfligen aard is , zijn zij op den ker=
kelijken leerftoel zeer wel op hare plaats geweest. Zij
zijn daarenboven in eenen zuiveren , vloeijenden , duidelijken, eenvoudigen, deftigen, mannelijken flail, en vol
orde en klaarheid. Het zijn dus fchoone preken ook
welker lezing en herlezing wij durven aanprijzen. - De
Heer D R A E S E K E was , tijdens de uitfpraak dezer Leerredenen , vervuld van de indrukken , door den pas ver.
Vrede veroorzaakt.
-kregn

Verhandeling over MA H o Di E D, of Tafereel van den invloed van zone Godsdienstleer op de Volken der Mid..
deleeulven. Eerre P r sverhandeling , bekroond door het
InfIituut van Kunfcn en ZLetenfcháppen in Frankrijk.,
door K. E. 0 E L S N r_ it. Vertaald nit de vermeerderde
en door den Schrijver verbeterde Iloogduitfche .uitgave.
Te Franker, bij G. Ijpma. 182o. In gr. Svo. VIII
en 358 B1.fs

H

-16-:

et is voor een' welgeaard' Recenfent, die meer behagen vindt in Ihet prijzen van het goede, dan in het
gispen van het gebrekkige in werken , van welke hij verflag moet geven, zeer aangenaam, wanneer hij een werk
voor zich heeft, hetwelk zich als van zelve, zoo wel
door deszelfs belangrijk onderwerp , als door de behandeling, aanprijst. Zooda.nig is het onderhavige werk ,
hetwelk zich, nog bovendien voorshands reeds ten f'erkfte
fchijnt
004
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fchijnt aan te betrelen door de bekrooning van een Ge.
nootfchap , als dat van het Inftituut van Frankrijk S en ook
door de vermeerderingen en verbeteringen , welke de Schrij.
ver er in de Hoogduitfche uitgave bijgevoegd heeft. De
kundige Vertaler heeft ook hier en daar zeer goede aan.
inerkingen er bijgevoegd: waardoor dc vertaling nog meer
waarde heeft dan het oorfpronkelijke.
Dat het onderwerp allerbelangrijkst is , behoeft , voor
geen betoog: en wat de behandeling van hetzelve-zekr,
betreft, deze is zoodanig, dat ieder eenigzins bevoegd
regter dezelve de behaalde eerkroon volkomen waardig
zal keuren.
Na in Bene inleiding een kort ovcrzigt over zijne Verhandeling, en over de gefchiedenis der Arabieren vóór
de komst van Mahomed, gegeven te hebben, begint de
Schrijver met den zedelijken toeftand der inwoners van
Arabië en de aangrenzende landen te befchouwen. Perzië
was aan eene volkomene regeringloosheid overgegeven.
Het Oosterfchc of Griekfche rijk was wel rustiger , maar
niet gelukkiger, Door de onverdraagzaamheid der heestelijkheid, door de 1o$bandigheid eener op krijgsmagt ftenpende regering, door de zedeloosheid der burgerlijke over-.
beid , zonken de Grieken meer en meer tot een lager peil.
2oodanig was de toeftand der beide magtige rijken , wier
grenzen zich tot aan het fchiereiland van Arabië uittxekten , toen dit land de kiem droeg eener gebeurtenis , wel...
ker invloed de eeuw, waarin zij voorviel, Bene geheel
nieuwe gedaante , en in liet lot van vele volken eenti plotjelinge hervorming aanbragt. Arabië had een aantal ver.
fchillende Rammen tot bewoners; waarvan de meeste een
zwervend leven leidden. Oude gebruiken hadden bij hen
het gezag van wetten. Zij genoten eenen aartsvaderlijken
regeringsvorm , en fielden hunne eer in de beoefening der
gastvrijheid, der welfprekendheid en dichtkunst , en vooral
In liet voeren van liet zwaard. Bij fommige Arabieren
was de leer der Magiërs , bij anderen het Sabeïfche Veel
in zwang. Ook waren er vele Joden en vele-godenm
Christenen in Arabië, toen Mahomed te voorfchijn trad
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als profeet, omftreeks liet 61 2d jaar na Christus geboorte.
Van dezen zonderlingen man, van de hinderpalen, die
hij ontmoette in zijne leer tot Rand te brengen, en van
zijne leer zelve, wordt voorts zeer onpartijdig gehandeld,
en de man, -met regt, meer als een enthufiast, of dweper, dan als een bedrieger voorgelield ; terwijl zijne leer
van derzelver gunítigen zoo wel als in gunítigen kant
wordt voorgedragen. Vervolgens wordt de uitbreiding
dier leer gefchiedkundig afgemaald, en aangetoond, hoe
de geestdriftige en veroveringszuchtige Mahomedanen , na
geheel Arabië te hebben ondergebragt, hunne magt uit
breidden over Azië, Afrika en een gedeelte van Europa;
zoodat, ruim eene eeuw' ha de optreding van Mahomed
als profeet, Spanje, Portugal, en een gedeelte van het
zuidelijk Frankrijk, voor hen hadden moeten zwichten.
Wat nu den invloed betreft van Mahomed's leer . op de
volken der middeleeuwen : wij kunnen 'ook hier Hechts
de voornaam{te hoofdpunten dezer rijkgeltoffeerde Verhandeling aanstippen. Over het geheel genomen, dan, werd
de akkerbouw door de Mahomedanen met vlijt beoefend.
Hunne regeringswijze had, veel, dat vertrouwen en liefde
moest inboezemen. Zij hebben den bloei van kunften en
wetenfchappen bevorderd. Offchoon zij in het eerst met
verachting op de kundigheden der overwonnen volken nederzagen, werd echter al vroeg de zucht voor de Griekfche
letterkunde bij hen aangekweekt. Meer en meer wakkerde de liefde tot de kunften en wetenfehappen bij hen aan,
en er ontstonden Vorften , die in de bevordering derzelve
hunnen grootten roem zochten. Letterkundige inrigtingen van verfchillenden aard werden tot fland gebragt, en
vooral muntte Spanje in befchaving en geleerdheid uit.
In de bouwkunst maakten de Mahomedanen bijzonder ook
groote vorderingen, en de dichtkunst werd bij hen fteeds
op hoogen prijs gef{eld. Hunne taal werd zeer beoefend.
Hunne welfprekendheid, echter, en wijze van gefchiedfchrijven zijn zeer middelmatig, en hunne regtsgeleerdheid zeer gebrekkig , zoo wel als hunne wijsbegeerte en
godgeleerdheid. In de geneeskunde zijn zij zeer beroemd
Oo S
ge.
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geworden. Veel is aan lien de natuurkunde vcrfchuldigd,
en in de wiskundige wetenfchappen hadden zij groote ver
dus , in het algemeen , neer ten-dienftc.—Dloms
voordeele , dan ten nadeele van de.i invloed van de leer
der Mahomedanen ; offchoon de wetenfchappen niet al die
aanwinst uit hunne pogingen bekomen hebben , die dezelve zouden kunnen bekomen.
Wij zouden, hier en daar , wel aanmerkingen te maken
hebben , zoo wel op de inrig^ing van eenige deden der
Verhandeling, als op fommige byzon'lere denkhcelden en
voorftelline en des Schrijvers. Dan , ieder heeft zijne wijze
van behandelen en van denken , en , over het geheel ,
hebben wij in dit ituk zeer veel genoegen genomen, en
bevelen deszelfs aandachtige lezing iederen beoefenaar der
gefchicdklunde met volle ruimte aan.

De Yenerifche Ziekten in hare verfch rafelen, uitwwcrkfel' i, aard en geneeswijze volledig behandeld, door r.
s W E D IA U R, M. Dr. II Deden.
(Vervolg en flot van bl. 521.)

n liet eerfle deel heeft de Schrijver over zoodanige
ziekten gehandeld, welke uit een' onzuiveren bijflaap ontitaan , dc genitalia, of, door zamenftemming, andere
deden van ons ligehaaui , aandoen , en aanleiding kunnen
geven tot het ontflaan der eigenlijke Venusziekte. Het
is over deze, over de algemeene lues fyphiliticn, en derzelver uitwerkfclen op bijzondere gedeelten van het menfchelijk ligchaam , dat hij , in de eerf'e plaats , in het
tweede deel handelt. Hetzelve bevat buitendien nog ver
verwante onderwerpen, namelijk-handeligovr
de kwikziekte, eenige ziekten , welke met de fyphilis overeenkomst hebben , en de kwikmiddelen , in derzelver ver
bereidingen , gebruik , enz.
-fchilend
In het eerfile Hoofdt•}. fpreekt S WE D IA U R over de
kenteekcncn , de wijze van ontí'taan , den aard en de uitwerk-

F. S W E D I A U R, DE VENERISCHE ZIEKTEN.

555

werkfelen der algemeene Venusziekte. Hij vereenigt zic!t
met cie meeste kunstgenooten ,. in te erkennen , dat de
bijzondere kenteekenen zeer duister ,zijn. Hij vond echter, dat de ziekte zich meest liet eerst in de keel opei
baart, vooral bij vrouwen. Onder de wijzen, waarop dezelve wordt medegedeeld , telt hij, door vele waarnemingen daartoe gebragt , de overerving , zelfs door verfchcidene geflachten. Hij fchijnt het voorts daarvoor te hou
dat er bij deze kwaal eene eigenlijke ontaarding der-den,
Pappen plaats heeft, door een eigenaardig gif, of finetflof, te weeg gebragt, en dat dit gif zijne fchadelijke
werking ,.op alle deden van het geftel kan uitoefenen ,
hebbende men zelfs fyphilitifche longtering waargenomen,
Eene nadere bepaling van de eigenlijke zitplaats der zieke, zoo als die door fommigen in het watervaatgeftel,
door anderen in dat der flijmvliezen wordt aangenomen
vinden wij hier niet. Wij zouden evenwel zeggen , dat
liet fyphilitisch gif vooral de fi ijmvliezen , en de deelen ,
daarmede naast in verband ítaande , (het beengeftel) aar-doet. — Het tweede Hoofdit. befchouwt. de behandeling
der ziekte, en wel bepaaldelijk door liet kwik; waarbij
S W E D I A U R zich vooral beijvert , om de voorzorgen
aan te wijzen, welke men bij eene kwik - cuur te nemen
hebbe , en waaronder hij, niet reden , telt de bevordering
van de werking der huid, en eene zachte vermeerdering
van de temperatuur des ligchaams. Hij dringt ook zeer
aan, om de nadeelige werkingen van liet kwik , bij tij is,
tegen te gaan; maar beweert oordeelkundig, dat men het
daarom nooit geheel moet laten varen , noch denken , dat
de Venusziekte overwonnen is , als zich (Ie teekenen der
kwikziekte vertoonen. — Het derde Hoofdit. fpreekt over
de plaatfelijke behandeling van de uitwendige gevolgen der
ziekte. — In het vierde en vijfde Hoofdit. wordt de wij
kwik - cuur bij zwangeren en kinderen op.-zignvade
gegeven. S W E D I A U It is van oordeel , dat die behandeling bij de eerfen , zonder vrees voor miskramen , moet
worden voortgezet. Zeer kleine kinderen moet men het
kwik door het zog , of door de melk eener geit of ezelin .,
wel-

+556

F. SWEDIAUR

welke kwik gebruikt, bijbrengen. Naderhand kunnen zij
zachte kwikmiddelen bijzonder goed verdragen. — Na dus
over het gebruik, van het kwik gcfproken te hebben , levert S WE D I A u r. , in het zesde Hoofdit. , eene befchouwing van de manier, waarop liet kwik op het menfehelijk ligchaam werkt. Na onderfcheidene gevoelens opgegeven en overwogen te hebben, komt hij tot het beluit,
dat de kwikbereidingen eene fcheikundige verandering te
-weeg brengen , • en het gif , als 't ware , dooden. De
proef van Dr. FI A R R I S 0 N, welke hij aanhaalt, fchijnt
dit althans te leeren; waarbij, wij kunnen voegen , dat
menfehen , die veel met kwik moeten omgaan, zelden
door fyphilitifche ziekte worden aangetast. ,- Hoofdít.
zeven loopt over de verfchillende manieren , om het kwik
uitwendig in het ligchaam te brengen; hier vinden wij
veel voortreffelijks over de kwikïnwrijvingen. — In het
achtíle Hoofdfl. fpreekt de Schrijver over de kwilling ,
als een uitwerkfel van het kwik; hij toont aan, dat de„
zelve geheel niet noodig is voor de genezing , maar veeleer fchadelijk , en de middelen , om dit toeval tegen te gaan ,
waaronder wij , met verwondering , het fulfuret. calc. niet
vonden. — Hoofdft. negen en tien handelen over de ge.
compliceerde en vermomde fyphilitifche ziekte. De ver
te gene--enigmtdfchurbkseoijlt
zen; die met arthriti{che en rheumatifche ongefteldheid
komt, ook volgens onze ervaring, het meest voor. —
In het elfde Hoofdit. , over de fyphilitifche ziekten, welke niet voor het kwik wijken, fehrijft S w E D I A U R dit
zeer te regt aan bijkomende omflandigheden toe , inzon4erheid aan eene min gelukkige keuze der kwikmiddelen ,
derzelver onregelmatige aanwending, het geflel van den
lijder, en andere bijkomende ziekten. .Intusfchen geeft
hij toch enkele voorbeelden op , dat het kwik niets baatte , zelfs fchadelijk was , althans onder eene warmere
luchtftreek , zoo als in Mauritanië, A.bysf nië. — Als
van zelf wordt nu de Schrijver geleid, om , in liet twaalf
geneesmiddelen tegen onze ziekte te be--deHofil.,
fehouwen, waarin geen kwik is. Hij verdeelt dit in drie
Af
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Afileelingen. De eerfle handelt over de zuurilofhoudende
geneesmiddelen , inzonderheid fommige zuren , en bevat
eene reeks van waarnemingen, waaruit blijkt, dat die
middelen fomtijds helpen, meest echter weinig of niets
baten. Men is, bij het beproeven van die middelen, van
eene verkeerde onderftelling uitgegaan ; dat , namelijk , de
kwikbereidingen door derzelver zuurftof werken ; terwijl
vele zeer werkzame bereidingen of geen of weinig zuur
bevatten. Intusfchen blijven die waarnemingen zeer-ltof
belangrijk, zoowel wegens de uitwerking der zuren op
cie ziekte, als wegens de verfchijnfelen, die zij op het
geheele geftell der lijders te weeg bragten. In de tweede
Afd. fpreekt hij over eenige andere middelen , onder welke hij de falfaparilla bovenaan fielt , die inderdaad haren roem handhaaft. Van het opium heeft hij ook goede
dienfren gehad , maar nooit zonder kwik , of zonder dat
er ten minfle te voren kwik gebruikt was. Als het laat
lang vruchteloos gebruikt was ,werkte het opium uit-tic
Ook hier fchijnt het ons toe, dat de genezing-munted.
kwik
is toe te fchrijven , en dat het opium,
aan het
welligt door -eens te groote prikkelbaarheid te verflompen, dc hindernisfen wegnam , waardoor het kwik te
voren niet kon werken. De derde Afd. loopt over eenige minbekende middelen en arcana, vooral over cie be.
roemde rob antifyphilitique van L A P F E c T E u n, waarvan de Schrijver niet veel goeds zegt, en beweert, dat
zij wel degelijk fublimaat bevat. De Vertaler ontkent het
laatfle , op grond van een onderzoek , door het Genoot
Arti Salutiferee in 't werk gefteld, en beweert te--fchap
vens , dat wij in die rob een uitmuntend geneesmiddel
hebben, evenwel meer, zoo wij de noot op bl. I2I in
aanmerking nemen, tegen de kwikziekte. Maar dan ver
zij eer den naam van rob antimercuriel, dan dien-dien
van antifyphilitiquc. Ook rijmt dit niet zeer met hetgene
de Schrijver zegt omtrent dc uitwerkfelcn , welke hij van
dat geneesmiddel heeft waargenomen , zwellingen van den
mond b. v. , kwijling enz. , waaruit men toch zoude opmaken, dat er wel kwik in was. Wij dienen dus ons
oor-
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oordeel nog op te fchorten , te meer, daar uit den toon
van s w E D I A U R génoegzaam blijkt , dat hij hier niet
geheel onpartijdig is. — Over de droppels van n t s.
Iv A R D, welke in Duitschland veel geruchts gemaakt
hebben , zegt s w E D i A U R weinig , en de Vertaler wijst
hier , met reden , zijn' lezer naar I-1 U F EL A N D'S 7̀otirngl.
Hiermede (tapt de Schrijver van de bcfchouwing der
fyphilitifche ziekte af, en gaat nu over tot die der nadeelige geVólgen van het daar tegen meest gebruikt wordend
geneesmiddel. Het dertiende IIoofdfl. , namelijk , handelt
over de kwikziekten. Dd Schrijver maakt hier Bene ond.erfcheiding tusfchen de uitwerkí'elen , welke de kwikmiddelen , als zuurfiofhoudende middelen , hebben; die, wel
ke een gevolg zijn van eene eigenaardige kwaadIi ppigheid ; en , eindelijk , die door het kwik , als metaal , veroorzaakt worden. Het is buiten twijfel , dat het kwik,
op verfchillende wijzen aangewend , verfchillende uitwerkleien te weeg brengt , 'en dat b. v. de ziekten , waaraan
de vergulders zijn blootgefleld, dikwijls een geheel ander
voorkomen hebben , clan die van zulke lijders, welke inof uitwendig met het kwik behandeld zijn. Doch het is
zeer twijfelachtig, of dit daaraan is toe te lchrijven, dat
de kwikbereidingen nu eens door hare zuurfiof, dan weder door het metaal werken. In een' hevigen graad en langdurig werkende , fchijnt Bene kwikvergiftiging; altijd liet
zenuw- en fpiergefcel aan te doen , en dit moest dais vooral bij vergulders plaats hebben , die deszelfs dampen gella.
dig inademen. Bij het overwegen van de geneeswijze voor
deze ziekte heeft de Schriver niet genoeg gedrongen op
het gebruik van de kalkzwavel , en fchi.jnt zelfs (bl. ;;8)
de werking van dat en dergelijke middelen aan de alkaliën
toe te fchrijven , daar de zwavel v..eleer liet hier werkend
beflanddeel is. Opmerkel k is hetere bil el,_iers in slit
1Floofdll. aantoont ; dat , nam, lijk , de Iclherperc kwikbereidingen bijna gelijkfoortige uitwerkfelen te weeg brengen
als de fcherpe zuren, en dat lom ±nige dier veríèhi ;ni ]en
gelijkheid hebben met hetgene bij den hozaigtisvloed wordt
waargenomen. De Schrijver prijst hier zelfs, niet anderen ,
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ten , liet gebruik der zivavelu-atcr flofzure ammonia aan,
in dc laatstgemelde ziekte mede van zoo veel vrucht. Het
komt ons waarfchijnlijk voor, dat de zwavelkalk op dergelijke wijze werkt. Onder dc tegengiften tegen het
kwik , althans tegen deszelfs gevaarlijktle bereiding, maakt
noch Schrijver noch Vertaler (van den laatften hadden wij
dit verwacht) melding van liet eiwit, hetwelk toch oneindig meer vermogend is dan de kina of dergelijke
middelen.
liet veertiende Iloofd(t. dient ter beflrijding van Benige
vooroordeclen , vooral omtrent de ongeneeslijkheid der
fjpliilitifche ziekte. — Van het vijftiende tot liet acht
S w E D I A U R over eenige niet de fjphili--tiendfprk
verwante
kwalen , en toont de overeenkomst aan ,
tifche
welke de cerstgemelde, zoo als zij in de I5de eeuw is
waargenomen en befchreven, met de van 1770-8o in Kanada
ontdekte, met de Sibben in Schotland en de Yaws in
Afrika heeft, alsmede haren vermoedelijken oorfprong uit
de Elephantiafis , of knobbelachtige melaatschheid. Van
dc eerstgcmeldc dezer ziekten maakt de anders zoo naauwkeurige S r It r N c E L, zoo ver wij hebben kunnen nagaan, gcenc melding.
Van liet negentiende Hoofdit. volgt nu Bene nadere befchouwing der kwikmiddelen , welke de Schrijver in den
loop dezes werks, als de werkzaamfle tegen de fyphilis,
heeft doen kennen, en eindelijk, als een aanhangfcl, onder den titel van Pharinacop6ea S^philitica , eene zeer volledige reeks van voorfchriften , in de Latijnfche taal opgefleld. Wij vinden dit voor minkundige en eerstbeginnendc Geneeskunflenarcn ten uiterfle nuttig , mits men
er zich niet te flaafs aan bindt.. Ook de aanmerkingen
in het eenëntwintigflc Hoofdft. , over het gebruik en de
keuze der kwikmiddelen, verdienen alle behartiging, inzonderheid wat er gezegd wordt over de voorkeuze, aan
de zachtere bereidingen te geven. Ook wij hebben het
bijtend fublimaat vooral dienftig gevonden ter fpoedige
beteugeling van zeer hevige Jjphilitifchc toevallen, minder om Bene duurzame genezing; te weeg te brengen. —
De
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De fcheikundige aanmerkingen , in het twintigfie Hoofdfï•.
ïnedegedeeld, zijn ons, over het algemeen, minder bebelangrijk, en vele zelfs zeer verkeerd, voorgekomen.
Dit Hoofdituk ware beter weggelaten , of naar den tegen
(laat der wetenfehap en de tegenwoordige behoef--wordigen
te omgewerkt. Wie onderfcheidt thans zoo vele kwik
wie kent er• zoutzuur kwikóxydule ? vindt in-oxyden?
deszel±s bereiding , en die van het bijtend fublimaat , door
fublimatie , gevaar ? enz.
De Vertaling is , over het geheel genomen, getrouw,
duidelijk, vloeijend. Hier en daar slieten wij op mistlel=
lingen; b. v. I. 474. voorloop der rozemarijn, voor
geest van; 52o. kali carbonicum — potasfa ft/a; tiet
eerlle is niet gegoten potasch. II. 2 i. galachtig gedeelte
des bloeds in de beenderen; wat is dit ? sg. In de noot heeft
de Vertaler den Schrijver niet begrepen, die niet fpreekt
over het heerfchend karakter der ziekte, maar over het
heerfchend fymptoma ; 35. knoopen voor puisten (boutons);
52. hammes de fart is niet: menfchen der kunst , maar:
kunstoefenaren,geneeskundigen. 73. citroenzalf voor ung.
citrinum , 1. citroengele zalf : want het is naar de kleur,
dat die zalf dien naam draagt. Ook vonden wij vele zin
-florend
drukfouten.

,Verkorte Gefchiedenis der Nederlanden, of der XVII
Nederlandfche Gewesten, van de vroegfte tijden, tot
op den Vrede te Parijs in i81. Door N. C. V AN
h A M r E N . Met Platen. Ilde en laat/le Deel. lean
den Munfterfehen tot op laatstgemelden Vrede. Te
Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1821. In gr. Svo.
545 B1.í4 i8 !
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Z oo belangrijk
, fiksch en onpartijdig de Heer VAN K A Uis begonnen dit korte tafereel van Neérlands ge-
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fchiedenis te fchetfen, gaat hij ook in dit deel voort, en
brengt het ten einde. Of het altijd waarheid behelze , en
el-
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elke gebeurtenis, iederen perfoon in het regte licht plaatfe? Zekerlijk neen ! want dit gaat het menfchelijke te boy
ven. Veel blijft uit den aard der zake, bij een louter
overzigt en vlugtigen blik, in het donker; veel is in het
wargaren der partijf¢happen te zeer ingewikkeld , om niet
juistheid beoordeeld te kunnen worden ; veeli eindelijk,
is nog te versch ; , te onrijp, te weinig toegelicht en toebereid door afzonderlijke berigten en opgaven, om door
den fchrijver van dusdanig werk niet volkomene juistheid
te kunnen behandeld worden. Geen wonder dus , dat er
floe voor aanmerkingen overblijft. Doch wil dc auteur
ten mille tot geene partij behooren zoekt hij den waren
inicldeiweg , en vindt hij inderdaad aan beide kanten fchuld,
gebrekkigheid ; eenzijdigheid, in één woord , menfchelijk
zwak; zoo boezemnt dit ons althans een goed vertrouwen.
in , en wij kunnen ons doorgaans niet zijne wijze vanzien én voorftellen der gebeurde zaken wel vereenigen.
Ziedaar écne, en wel de eerfee deugd van elke gefchiedenis! waarheid, onpartijdigheid. Onmiddellijk achter op
dezelvë volgt die, dat ze gewigt . van zaken, eenen belangrijken inhoud, en nutte leering aanbiedt. Dit hangt
van dc keus des algemeenen onderwerps , maar nog meer
van de behandeling af; en dit is inzonderheid .00lr eend
belangrijke vraag bij den verkorter, den blooten fchetfer
van het beloop der dingen. Wat heeft men aan een dot
geraamte? wat wordt het, als , zonder keus, overal dezelfde uitvoerigheid of bekrompenheid heerscht ? of zoo,
daarentegen, enkele geliefkoosde partijen , ten koste valt
liet overige a ja dikwijls van +den zamenhang , al de aandacht des fchrijvers trekken? Wij kunnen den Heerti v A N
It A M P E N de getuigenis geven , dat hij dc genoemde vereisenten wèl heeft in acht genomen ; dat hij ons alleraange,
naamst heeft bezig gehouden, en dat hij Wezenlijk eelt
ovcrzigt geeft van liet geheel. Zekerlijk is een veel grooter aantal bladzijden gewijd aan de Noordelijke, dan aan
de Zuidelijke gewesten. Doch , kon dit anders , bij de
werkzame, belangrijke , dikwijls eerde rol , door genen,
en de geheel onderget^ hikte y door dezen op het tooncel
,
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van Europa gefpeeld; bij de ruimte van fchrijvers, die
zich met de eerften , de weinige, die zich, afzonderlijk,
met de laatíten hebben bezig gehouden? Zekerlijk is er
ook een groot verfchil van gelijken aard, ten aanzien der
tijdperken. Het jongfte is mede vrij uitvoerig. Doch al
was dit ook tot eenige onevenredigheid toe waar, dan
zou dit, echter, noch de beoordeelaar ílrengelijk mogen
gispen , noch de lezer zelfs willen misprijzen.
En wat, eindelijk, dc inkleeding, den toon en flijl
betreft, men kent VA N KAM P E N. Er moge al Benig
verfchil over den rang be(taan , die hem als fchrijver toekomt, al naar ' ieders verkiezing en finaak, aanleg, vorming of vooroordeel dit bellist; eene groote mate van
bekwaamheid, van warmte en ftoutheid mag hem niemand
ontzeggen. Is het , daarentegen , ook niet *zoo afgetneten, zoo juist tusfchen een evenredig getal van heelti en
halve fcheidteekenen ingekast, en met de Matige deftigheid van eenti naar de oudheid riekende faus als overgoten; een man , die flechts om zaken denkt , en naauwelijks den tijd vindt, om den rijkdom van zijn gevoel en
gedachten door de engte der penre uit te gieten, kan dit
zelden of nooit in acht nemen. Het non omnia posf tmrrs
oornes, maar elk flechts het een of ander, is Bene waar
bij de beoordeeling te dikwijls uit het oog wordt-lheid,
verloren, en tot jammerlijke eenzijdigheid, dikwijls gevaarlijke heerfchappij tiener zekere mode in de letteren vervoert. Men ílreve allezins naar de volmaaktheid; maar
achte die niet liet meest te naderen, wanneer men ficllige gebreken , zelfs groote, vermijdt , voor welke vaak
even zoo vele ontkennende, ja een algemeen gebrek aan
wezenlijke , althans groote deugden in de plaats komen !
Ondertustchen hebben fommigen den IIeer VAN I A M P E N
niet geheel vrijgelproken van alle overhaasting, die den
firoom wel eens al te zeer aanzet , en gevaar van eene wilde
onregelmatigheid doet loopen. Enkele drukfouten fchijnen
inderdaad van eenige haast te getuigen , zoo als b. v. op
bi. 243. de Regenten hield (voor hielden), en op bl. 433 ver
haan wij het volgende niet volkomen: „ Echter befchreef hij
„ (to-
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(LODEWIJK NAPOLEON) een' grooten Raad van
„ Ministers , om de, vraag te behandelen , enz. Het Le„ ger- was voor het eerfle : de Grootofficieren en Maat„ Cchalken wilden nogmaals bukken." Beftonden dan de
de Ministers uit Leger en Maarfchalken ?
Als een algemeen ílaal uit dit belangrijk en veelomvattend
werk geven wij : „ Digt bij het einde der zeventiende Eeuw
genaderd, wordt het tijd op de vorderingen of verachteringen
der Maatfchappij en befchaving in de laatfle helft dier Eeuw
in Nederland een' enkelen blik te werpen. Wij zagen de
vrijheid en onafhankelijkheid in het midden dier Eeuwe in
't Noorden van Nederland gevestigd , doch te midden der
tlormen ; in het Zuiden moesten rust en flille onderwerping de plaats vervangen dier onfchatbare goederen. Wij
merkten op , dat de groote geest van D E W 1 T T dc Zeemagt van den Staat ten hoógfien top verhief en met ijver
zijn' handel befchermde , doch de landmagt , en zelfs het
welzijn des Staats gedeeltelijk aan de belangen eener Familieregering liet opofferen; — dat WIL L E M III. het
Gemeenebest , door hem van den rand des afgronds ver
als landmagt weder deed eerbiedigen , maar daaren--lost,
tegen door de groote kosten, die deze vereischte, de Zee
magt allengs liet vervallen. Geen onheil, als te .Bévefier,
zou den Staat, met Engeland verbonden, onder eengin.
D E WIT T getroffen hebben! Ook de handel moest,
door firenge verbodswetten , zich naar de belangen en begrippen van Engeland plooijen (*). Schonk D r, w IT T
onbepaalde Godsdienstvrijheid, mogt BRANDT onder
hem zijne Historie der Reformatie fchrijven , — een Gedenkftuk voor taal en Kerkgefchiedenis — mogt zelfs (een
geheel ander man!) S P I N O Z A in zijne dorre befpiegelingen de perfoonlijkheid der Godheid te na treden, werd
de gematigde co c C EJU s tegen den ijveraar VOET 1 U 3
in befcherming genomen : onder w i L L E M III , die in
het
(*) L U Z A C (Hollands Rijkdom, IV D. bl. 157.) wil, dat
het Stadhouderlooze tijdperk aan benadeeling des handeis fchuldig was. Wij twij Felen.
Pp a
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het wezen der zake weinig minder riagt bezat dan thans
de koninklijke is, herleefde de invloed der Predikanten.
Met opene armen ontving uien de Hervormde broeders.,
door L 0 D E w IJ K XIV vervolgd ; de li abriekíteden wonnen een nieuw leven, door de inwoning', dier eerlijke en
vlijtige menfchcn, welke te Leyden cencn nooit gekenden
bloei veroorzaakten, te Ilaarlem eene nieuwe (thans bij
afgebrokene!) flad ten Noorden der oude flichtten -na,
ci hunnen arm niet vermaak ter verdediging des nieuwen
Vaderlands , tot afbreuk aan den dwingeland leenden. Deze aanwas der fabrieken was Gene vergoeding voor 't ver
dat Frankrijk — even als Engeland en meer Er.ro--lies,
pefc.'.e Staten — ons berokkenden door liet mercantile
1ík1 l , hetwelk , door .Hollands onmetelijken voorfpoed tot
jalberschheid gewekt, overal dien zelfden rijkdom trachtte voort te brengen , liet geld in 't land te houden en te
vermeerderen , en eigene fabrieken en koophandel , meest
door vc;•boclswuetten te (lijven , hetzij die een onbepaald
verbod , of hooge belastingen voortbragten. L on n w rJ rQ
XIV was eerst tien jaren oud, toen men — in liet eigen
jaar van den Munflerfcllen Vrede — alle h olandfche zijden en wollen fabriekgoederen in Frankrijk verbood; in
dien zelfden tijd leed Neerlands handel te midden des Vredes , een verlies van achtehalf Millioen door Franfche
I:ai erijen. C 1t 0 1\1 w E L L'S Acte van Zeevaart leide , drie
jaren later , den grond tot Engclands alleenhandel. Daarom was, bij alle verdragen en verbonden van den Staat
riet buitenlandfclhe Mogendheden , de koophandel altijd
liet eerl'e en gewigtigfle punt; daarom ontzag men zich
niet, ten behoeve des handels (gelijk als niet Zweden)
oorlog te voeren , en Hechts eenzijdige befchouwing van
grootere Staten , die meest van den landbouw bel aan ,
kan Nederland zulks tot misdaad aanrekenen (*). Door
zulk een' onvcrmoeiden ijver bleef de koophandel nog ta
melijk op dezelfde hoogte , maar aan verdere uitbreiding;
was niet meer te denken."
*) Hollands Rijkdom, IV D. bi. t37 en ver'. HEE R E N,
11«rrdb. der Geefh. des Europ. Staatenfyferns, S. 203. 203.
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Gedenkfchrificn Van BENJAMIN FRANKLIN, bej/aancie in uiegelezene Bricvcn. Naar het L'rgcisch.
Te Haarlem, bij A. Loosjes , Pz. In gr. 8vo. VIII
en 338B1.fa-8-.

R

eeds voorlang moesten wij van dit voortreffelijk boek
verflag gedaan hebben ; het is Hechts door een toeval blijven liggen. Deze brieven van den als Mensch , Staar 7nan en Natuurkenner even verdienftelijken F R A N K L I N,
hebben zoo veel goeds , nieuws en fchoons , dat wij dezelve gerustelijk aan onze lezers kunnen aanbevelen , als een
aangenaam Mengelwerk over allerlei onderwerpen uit cie
Zedekunde, Staatkunde , liet Gemcene Leven , en hier en
daar ook over den Godsdienst. Men herkent daarin den
Anerikaanfchen 0 L D E N B A R N E V E L D T, den Stichter der onafhankelijkheid van zijn Vaderland door onder
beleid , terwijl anderen het niet het zwaard-handelig
dienden. Deze briefwisfcling , loopende van 1753 tot
1790, wordt nog belangrijker, wanneer wij de lijst der.
perfonen inzien , aan welke zij gerigt waren, onder ande
ren aan WHITE FIELD, diet WESLEY den Stichter
van de thans zoo talrijke Sekte der Method/sten ; i r. cc A R I A, den IIervormer van het Strafregt; den als Na.
tuurkundige en Godgelcerde bekenden r R in S' LE v; den
Generaal WASHINGTON; Dr. PRICE; COURT DE
t; É B i L IN , Schrijver van de loonde pr/mi/if; den br_
roemden Engel/dien Redenaar E D ai U N D B U n K E; Dr.
I NCR N H 0 U S z, te Brcda , beroemd Scheikundige; den
grootgin Sir 10 S E P H B A N K s; den 1xerikaanfchen
Staatsman Ii E N it Y L A U R E N s; den Marquis D E C 11 A STEL LU X; LA FAYETTn; den geleerden Abt MOR E L L E T; den Graaf D E 1s u F F 0 N , cpn andere kundige
Mannen en befehaafde Vrouwen. De d?gteckening is gedeeltelijk uit Aneri Ita , gedeeltelijk (tustchen 1777 en
1 735) uit Frankrijk, en, wel Incest uit Past' , vaar
' R A N 1 K IN zich ophield om zaken , liet nieuwe G e-.
Pp3
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meenebest betreffende, aan hetwelk hij door de hulp van
Frankrijk zulk een' krachtigen, misfchien onmisbaren
ífeun bijzette.
De onderwerpen dezer brieven zijn zoo menigvuldig,,
dat wij niet weten, wat daaruit best mede te deelen ,
om den ftijl van F R A N K L I N te doen kennen. Kiezen
wij de volgende gelijkenis , die F R A N K L I N'S afkeer van
den Oorlog in het helderlte licht fielt. „Een jonge voor„ name Engel voor liet eerst naar beneden gezonden
„ zijnde, gaf men hem eenen ouden Befchermengel tot gids
„ mede. Zij kwamen over de zee van Martinique aan „ zweven, juist op den dag, toen er een hardnekkige
„ flag tusfchen de vloten van R o D N E Y en G r. A S s L
„ geleverd werd, terwijl hij, midden door de wolken
„ van rook, het kanonvuur zag, benevens de verdekken
„ opgevuld met verminkte leden , met doode of flervende
„ ligchamen,de fchepen te gronde gaan, elkander in den
„ brand fleken of in de lucht fpringen , en , in het mid„ den van dit tooneel van ellende en verwarring , de fche„ pelingen elkander met woede ombrengen. Ziiinelooze !
„ zeide hij in toorn tot zijnen leidsman, gij weet niet,
wat gij doet. Gij neemt op u, mij naar de Aarde te
brengen , en gij leidt mij naar de Hel! -- Neen! hernam de gids , ik heb mij zelven niet bedrogen; wij zijn
wezenlijk op aarde, en het zijn menfchen, die gij
„ ziet ! — De Duivels behandelen elkander zoo barbaarsch
niet; zij hebben meer oordeel en meer menfchelijkheid,
„ die de mcnfchen slechts bij name kennen." In den volgenden brief gaat hij zelfs zoo ver van te zeggen, dat
men nooit Genen goeden Oorlog of eenen Plechten Trede heeft
gehad en hebben zal. Met den Adel had F R A N K L I N
ook niet veel op. Hij verzet zich tegen de begeerte der
Anaerikaanfche Officieren, die na den Vrede van 1783
ter herinnering aan hunne wapenfeiten, ecne erfelijke Orde, onder den naam van Orde van Cincinnatus, wilden
inflellcn , die echter van zelve is te niet gegaan. Aardig
IS F R A N K L I N'S denkbeeld, om , gelijk de Chinezen,
dien Adel niet in eens afdalende, maar opklimmende linie
voort
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voort te planten, zoodat iemand, welke denzelven tot
onderfcheiding ontvangt, die eer ook aan zijne Ouders
zou mededeelen, als welke gerekend worden hein Gene
goede opvoeding te hebben gegeven. Ook maakt F R A N KL I N aanmerkingen opden Arend, als zinnebeeld eener Mogendheid, (voorheen van Rome en N A P 0 L E o N, thans van
Oostenrijk, Rusland en Pruisfen.) ,, Dit is een niet zeer
„ achtingwaardige vogel, die zich zijn beflaan op eene ze„ delooze wijze verfchaft. Hij zet zich , namelijk , op eenen
„ dopden boom neder, en dáár, te lui om zelf te vis,, fchen , past hij op den valk, terwijl die vischt ; en,
„ wanneer deze ijverige vogel eindelijk geflaagd is in het
„ vangen van eenen visch , dien hij naar zijn nest brengt
tot het vocdfel voor zijne gezellin en jongen , fchiet de
, arend op hem neer, en ontneemt hem denzelven. Zij.,, ne onregtvaardigheden , echter , maken hem niet geluk„ kiger, en., gelijk aan (lie menfchen, welke Hechts van
roof en diefflal leven , is hij gewoonlijk arm, ja dikwijas zelfs niet luizen bedekt." Elders beveelt hij aan
zijnen Vriend V A U G U A N den jongen (naderhand zoo
bekenden) MI R A B E A u aan , als Schaijver van een werk
tegen den erfelijken Adel (in 1784.) In een' anderen brief
fpreekt i' R A N K L I N over het gemoedsbezwaar van zekere leden der 2bguicaanfèke Kerk die de Aartsbisfchop
van Canterbury niet wilde ordenen, ten zij dezelve den
eed, van getrouwheid (aan den Koning van Engeland, als
hoofd der Engelfche Kerk) afleiden. Hierop waren zij op
het zonderlinge denkbeeld gekomen , om zich door den
Aartsbisfchop van Parijs, of den Paufelijken Nuntius , de
priesterwijding te doen geven, zonder echter Roomsch te
worden. Dit ging echter niet; en daarop vraagt F R A N KL I N, of zij dan, wanneer de Britfche Eilanden door
den Oceaan verzwolgen werden, nog geen' pisfchop uit
hun eigen midden zouden durven verkiezen? Omtrent
Staatshuishoudkunde komen hier en daar ook gewigtige
wenken voor. Een flaatkundig berekenaar (bl. 155) heeft
uitgerekend, dat, „ indien elk man en elke vrouw Jlechts
Vier uren op édnen dag aan nuttige zaken arbeidden,
„dc
PP4
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„ de opbrengst van dit werk genoegzaam zou zijn , om
„ in alle 'behoeften , ja in alle geneugten des levens te
voorzien; terwijl de nood en ellende alsdan van de
„ Aarde zouden verbannen worden , en het overige der c4
„ uren aan de rust en het vermaak kon toegewijd worden.
Schoon deze opgave wat vergroot fchijnt, ontneemt dit
niets aan de waarheid van liet beginfel, dat arbeid, niet
baar geld, de bron van de welvaart der Staten is; een beginfel , waarop ook de Colonifatie van Frederiksoord rust.
Eindelijk moeten wij nog, een woord van F I: A N K L.I i''S
geloofsbelijdenis in de twee laatfile brieven zegen. Wij
vreezen , of liever hopen , dat de Vertaler (die anders zijne
taak zeer wel heeft volbragt) daarin een' zeer wezenlijken
mistlag begaan heeft, met het woord Divinity , ( dit toch
meenen wij, dat er moet geflaan hebben) ten opzigte van
onzen Zaligmaker, door Goddelijkheid te vertalen, terwijl
het blijkbaar Godheid moet zijn. Dit maakt hier een zeer
groot verfchil; en de laat(Ie beteekenis komt ons voor,
de éénige juiste te zijn , wanneer wij lezen : „ Ik ben
overtuigd, dat het zedelijke en godsdicnftige fielfel,
dat Hij ons nagelaten heeft, het beste is , wat de we,, reld ooit gezien heeft of zien kan. Maar ik vrees,
dat dit ítelfel , door de veranderingen , die het onder„ gaan heeft , verbasterd is geworden : en ik koester , met
het grootfle gedeelte onzer tegenwoordige Disfenters in
Engeland, eenigen twijfel aan de Goddeltjkheid van
„ deszelfs Stichter." Nu zal niemand beweren, dat in
7 790 de meeste Disfenters in Engeland Deïsten waren,
of aan de Goddelijke zending (Goddelijkheid) des Zaligmakers twijfelden ; maar wel Unitarisfen , die niet aan
i' e Drieeenheid en ftellige Godheid. van c H R I S T U S
geloofden. Van de vertaling van één woord dus hangt
het af, of F I: A N K t. I N al of niet een Christen was;
en wij voor ons zijn voor de gunftigfte uitlegging, wanneer het tenen man geldt, die zoo i}ellig aan de bijzonde Voorzienigheid gelooft, als ons de laatíce brief doet
zien , en iemand , die iets tegen den Godsdienst gefchre.,
=en had , aanraadt, hetzelve te verbranden.
Papier en druk van chit boek zijn zeer goed.
.
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over het Wezen en den Omvang van de Staats -poÍitie, door
Mr. S. N E U M A R K, Idvokaat te Groningen.

(Vervolg en flot van bi. 540.)
l,Tit de voorgaande korte opgave kunnen onze Lezers ligtelijk opmaken, met welk cene naauwkeurigheid het onderwerp
der Staats - politie door den kundigen Schrijver behandeld
wordt. Hij onderfcheidt zeer zorgvuldig al wat tot het begrip van eigendom moet gebragt worden van dat der Politie ,
en wel daarom, omdat het eer(te onmiddellijk tot het Regtswezen behoort , als hetwelk voor deszelfs bewaring zorgen
moet. Even zoo brengt hij i1, wat tegen onzedelijkheid, on.
godsdieniiigheid , bijgeloof, aanranding van verfchillende erkende eerdiensten enz. waken moet, tot het begrip der Sta atsbefchaving, als welke het hoofddoel is der maatfchappelijke
vereeniging, gelijk hij dan ook alle zijne bepalingen uit dit
grondbegrip der Regeringskunst of Staatshuishoudkunde af
als zijnde de wetcnfchap of aantooning van den weg,-leidt,
om de burgerlijke maatfchappij tot het bereiken van haar doel
te leiden. VoortreWelijk zijn de wenken, welke hier cu daar
door hem gegeven worden, om de moeijelijkfle onderwerpen
gepastelijk te wijzigen, Dus , bij voorbeeld, erkent hij , dat
de mededeeling van gedachten door middel der drukpers een
even onvervreemdbaar regt is als het denken zelf; hij wil ,
dat de fchennis der regten van den Staat of van bijzondere
Burgers , door de drukpers veroorzaakt, dadelijk in regten
vervolgd en gellraft worde, en alzoo niet valle onder ecili.
gen term van Politie; hij wil dus, dat aan liet gebruik der
drukpers geene andere bepalingen of grenzen gegeven wor.
den, dan die aan de overige daden der menfchen bij de flrafWetten gezet zijn. Vandaar dus vervalt liet gewaande regt
der Politie, om Benig gedrukt werk op te halen, of fchrijver, die bekend is, en drukker en uitgever in hechtenis te.
nemen en eenigen tijd vast te zetten, tot dat men goedvindt
om daarvan regterlijke kennis te nemen, vermits dit eene
onmiddellijke aanranding is van perfoonlijken eigendom ,ende
wetenfchappen benadeelt. Met dat alles kunnen wij geens.
zins inftemmen met zijn begrip, om alle gedrukte werken
niet aan eenen eenhoofdigen Cenfor (die menigmaal in Cri„ ticus verandert) over te laten , maar aan bijzondere daar•
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„ toe aangeflelde regters en regtbanken , die een welk naar
„ deszelfs fchadelijkheid beoordeelden , en hetzelve en den
» omloop daarvan in de maatfchappij verboden , wanneer blij_
„ ken mogt, dat de lezing van hetzelve fchadelijk zoude zijn
„ voor het doel van den Staat , het zij regtftreeks , het zij
„ meer van ter zijde of indirekt." Naar onze wijze van
zien, is dit begrip inderdaad overdreven. Immers, hoezeer
wij het met hem eens zijn, dat het toezigt op het ganfche
gebruik der drukpers niet aan de Politie , maar aan het Regtswezen toebehoort, en hoe voorzigtig dan ook zijn éisch zij ,
om, tot verhoeding van willekeur , een hooger beroep in te
hellen, is echter zulk een ligehaam van regters , bepaaldelijk
tot het toezigt over de drukpers beftemd, in tegenoverftelling van het onvervreemdbaar regt van fchrijven en drukken ,
zoo zeer gewaagd, dat men met de nadrukkelijkfle bepalingen, zoo lang nog de Platonifche Republiek niet meer dan
ideaal blijft, gevaar loopt, door eenzijdige, welligt door gewoonte aangenomene, voorffellingen, zoo wel de regten van
den Staat in het handhaven der algemeene rust en het bevorderen der verlichting en befchaving, als die van afzonderlijke
Burgers te fchenden; terwijl er toch, blijkens de ondervin
duizenderlei vraagflukken zijn, waarover in imam et al--ding,
teram p4,-tern kan gedacht en getwist worden , zonder dat de
hoogfile ménfchelijke fchranderheid en doorzigt in flaat zijn:
dezelve te beflisfen , en de invoering cener regterlijke uit
waarheid of onwaarheid , fchadelijkheid of an--fprakove
fehadelijkheid enz. in vele gevallen een uiterfte zonde zijn,
dat, uit hoofde der heiligheid van het grondbeginfel, zorg
-vuldig
dient vermeden te worden.
Met de geftrenge nafporingen des Schrijvers vervallen clan
ook van zelve alle die onderfcheidene foorten en benamingen van Lands-, Stads-, Dorp- of Polder., burgerlijke, regterlijke of befchavings-, geneeskundige of Strafregts - Politiën ,
welke de verfchiilende kring der menfchelijke betrekkingen
en werkzaamheden heelt uitgevonden ; en kan en moet iedere
derzelve, met affcheiding van alles , wat het grondbegrip der
bedoelingen van de menfchelijke maatfchappij noodwendig
moor befchaving, regt en veiligheid vordert, teruggebragt
worden tot die eenige en voorname zorg , om den burgeren
de meeste voordeelen der zamenleving en het verhoeden der
meeste nadeelen te verzekeren.
De kundige Schrijver van dit werkje , zijne onverdeelde aandacht
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dacht aan dit bijzonder en belangrijk onderwerp wijdende,
heeft zich de aanfpraak op eene algemeene goedkeuring verworven. Wij mogen hetzelve allerwegen, als zeer doelmatig
gefchreven, met den meesten nadruk aanprijzen , en durven
den Lezer verzekeren, dat hij daarin, bijkans op elke blad
oneindig meer gewigtige vooribellingen en aanmerkin--zijde,
gen vinden zal , dan wij , met de zeer verkorte opgave van
den inhoud , in flaat geweest zijn alhier met een enkel woord
aan te roeren.

Twee herhandelingen. De eene over de ontginning der onbebo`uwde Gronden in de Noordelijke Nederland/the Provinciën ,
door Kolonifatie der Behoeftigen, die zonder werk zich bevinden. En de andere over het faatkundig Steltel der
Phoeniciérs , Grieken en Romeinen , in het uitzenden van
Volkplantingen — en hoeverre men nog hedendaags van die
voorbeelden gebruik zou kunnen maken? Beide naar aanleiding van twee Vragen, door de holland/die Maatfchappij
der Wetenfchappen te Haarlem in 1818 en 1819 opgegeven.
Door JACOB VAN MANEN, ADZ. Te Utrecht, bij J.
Altheer. í82o. In gr. 8vo. 130 Bl. f 1-4-:

Wij ontvangen hier twee mislukte Prijsverhandelingen , ge.
lijk reeds uit den titel blijkt, waarvan echter de uitgave, en
opdragt aan zijne Majesteit den Koning, grootelijks lof ver
bijaldien maar het door den Schrijver uitgedachte in-dient,
werking komt , en beantwoordt aan 's mans verwachting. HIij
kan alsdan de kroon der Hollandrehe Maatfchappij gemakkelijk ontberen; want de Natie zal hem dan gewis een handbeeld Richten. Hetgeen de Maatfchappij van Weldadigheid
uitrigt , is , bij hetgene hij aan de hand geeft , waarlijk eene
beuzeling. En welligt, zoo er thans geen gebruik gemaakt
wordt" van 's mans weldoordacht plan, „ dat de gelegen
voor altijd voorbijga " ! ! I' BONTE CAPILLATA POST-„heid
„

EST OCCASIO CALVA.

Men moet het plan van den Heer VA N M A N E N maar
hooren, om het toe te juichen : „ Twaalf millioenen, die
„ wij anders naar buitenslands hebben moeten verzenden ,
„ om onze tekortkomende granen in te koopen, kunnen wij
„ niet alleen in kas houden, maar ook jaarlijks daarbij nog
n an-
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„ andere twaalf millioenen, tot ílijving van 's Rijks kas
overhouden, nadat wij eene hypotheek van zeventig mil„ lioenen hebben daargefleld, om tweemaal honderdduizend
„ menfchen , die tot last der overige bevolking waren , hun
„ eigen brood te doen eten." En dit alles komt in zeer wei
jaren , misfchien wel in één enkel jaar , tot land; en er-nige
wordt niets meer toe vereischt, dan eerre- negotiatie van
twintig millioenen guldens, tegen de gewone intrest , en gevestigd op 's Rijks domeinen, of anderzins ; maar allerbest, dunkt
ons , op de door den Schrijver aangewezene hypotheek van
zeventig millioenen guldens !
De fleer VAN MANEN neemt ruim tweemaal honderd
duizend morgens woest land, (alle onze beigronden, 'im--„
mers verre de meeste , betoogt hij gefchikt te zijn) en
„ verdeelt dezelve in tachtig koloniën, ieder van omtrent
„ 25oo morgens voor bouwland, gedeeld ieder in honderd
„ plantagiën, elk van omtrent vijfentwintig morgens , behalve
de grond, die er bij behoort voor wegen, alleen, en noo„ dige houtdammen en bosfchen , naar de gelegenheid der
„ plaatfen." In iedere kolonie plaatst hij driehonderd huis
zes of meer of minder zielen , dus omtrent-gezin,lkva
achttienhonderd kolonisten voor iedere kolonie, of r1,.4,000
voor alle koloniën te zamen. Nu fchieten er van de 2oo,000,
die niet in laat zijn om met hunne handen den kost te winnen , ruim 50,000 over tot andere werkzaamheden ten dien(te
der volkplanting , b. v. vervoering van mest , en vooral van
de straatvuilnis uit alle onze leden, enz. enz.
Hoe het er in die koloniën moet uitzien (dit zal alleraardigst zijn) ; hoe de huizen moeten zijn ingerigt, waar fmid ,
bakker, winkelier , enz. enz. wonen moeten — van alles geeft
de Verhandeling volkomen befcheid , en als door een' toover.
staf heeft de Verhandelaar in den kórtftcn tijd alles gereed ,
gemakkelijker dan wij in onze kindschheid onze leden en
legers van kaarteblad gereed hadden. De tachtig koloniën worden tachtig heerlijkheden, ieder voor to,000 als zoodanig aai]
den man geholpenen , waarvoor de trooper dan ook zes morgens onbebouwden grond heeft, waarop hij zijn kasteel kan
zetten; zoodat wij niet twijfelen, of elk, die eenen heerlij.
ken titel verlangt, zal nu met beide handen toetasten en zijn
profijt doen. Men leze vooral het boekje; en men zal den.
Schrijver het regt doen, dat hij aan alles heeft gedacht, war
de kolonie verfieren en verfraaijen kan : een fchoolhuis,. —
eerre
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eene herberg, — een voorraadsmagazijn , eni = eene fchoutsWoning ; ook midden in het centrum een hoogopfchietende
lindeboom, of wildti kastanje , met een bankje er rondom ,
om in de fchaduw te kunnen rusten. Eerre kerk komt er met
den tijd.— Wij kunnen alle de bijzonderheden niet opgeven ;
maar , in één woord , er is voor alles gezorgd ; en eeniglijk
fchijnt ons een koren- of wine-molen vergeten, dien wij
voorftellen te vereenigen met het luchtkasteel van den Heer
van iedere heerlijkheid, waar hij tevens voor een' toren dienen kan, en welke plaats wij , in de eerste en voornaamfie
dezer koloniën, tevens als de gefchiktfte voor het (landbeeld
van den Fleer j AC 0 B VAN M A NE N, den uitvinder van alle
deze heerlijke koloniën, zouden aanwijzen.
Wanneer nu op deze wijze en door dit heerlijk middel ons
oud Vaderland nog niet vn den last der overbevolking mogt
ontheven zijn, dan wijst de geleerde Verhandelaar (ter beantwoording der tweede Prijsvraag) nog een even uitvoerlijk
middel aan: Java en de Molukfche Eilanden geven genoeg
gelegenheid tot het plaàtfen van landbouwende koloniën;
maar vooral prijst de Schrijver daartoe aan de Kust van
Guinea en del Mina. De kosten daartoe vindt hij uit onze
Armenkasfen, voor zoo ver zij hierdoor van de alimentatie
der behoeftigen ontheven worden ; voorts uit de begrooting
voor het Departement van Oorlog , hetwelk de binnenlandfche
troepen verminderen kan, naar gelange van zoo vele koloniale
vrijwilligers; en uit de begrooting voor het Departement der
Marine, en die voor het Ministerie der Koloniën. Zoodat
onze Schrijver ook dit plan, even zeer als het vorige, doordacht heeft.
Wij lazen in lang geen boek, dat ons zoo veel ver
gaf.
-maks

Lotgevallen van een Zwitfersch Landverhuizer, op zijne Reize
naar Noord-Amerika els de West-Indiën , en vandaar terug,
in í8t6, 1817 en i8í8. Te Haarlem, bij de Wed. A.
Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 221 Bi. f2 -8-:

1'r iet allen , die zulk eene reis met 7 Louis d'or ondernemen,
hebben hetzelfde geluk, van wel niet rijk en gezond , echter
behouden te huis te komen; en dit werkje mag een' ieder,
die
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die het motto : oost, Test, t'huis best, betwijfelt , ter waar
fchuwing en ter leering worden aanbevolen, waartoe hij dan
ook befluite. Ik heb den lezer niets medegedeeld, dan 't geen
ik zelf gezien , gehoord en ondervonden heb. Ik heb er niets
af-, niets bijgedaan, zegt de fchrijver, die zich j o. U LR i CH z u E C 11 LE R teekent. Als onderhoudend , welgefchreven leesboek , dat in deze dagen van landverhuizing allezins
aandacht trekt, en waarbij vrij wat op te merken, na te denken en te leeren valt , durven wij die werkje onzen Leesgezelfchappen veilig aanbevelen.

Elize, voor Meisjes. Door N. S WA R T. Te Amflerdam , bij
G. J. A. Beijerinck. 1821. In gr. 8vo. 228 Bl. fa -10-:
V v ij haasten ons , dezen vaderlandfcheu kost vooral dezulken
aan te prijzen, die, gewoon te fnuffelen in uitheemfche gaarkeuken, meermalen ontevreden vandaar terugkeeren, omdat
wel een zwierige en vergezochte titel den honger opwekt,
maar fchraalheid van bereiding geene ledige maag bevredigen
kan. Hier, daarentegen, heeft het eenvoudige opfchriit:
Elize, voor Meisjes, door N. SW AR T ," niets winderigs,
belooft daarenboven de welberoemde naam van den Remon.
flrantfchen Leeraar in deze Stad zeer veel, en verzadigt de
oplettende Lezer zich wel het meest aan dit geregt, zoo hij
finaak vindt in kiefchen, befchaafden ítijl , en keur van les fen te waarderen weet, die gefchikt zijn, om, bij verflandige toepasfing en opregte Godsdieníligheid, eene Christenvrouw te vormen tot een fieraad harer fckfe ; gelijk het
beminnelijk beeld van onfchuld en verhevene deugd hier, in
Elize , voor ons geteekend Raat in meer dan éénen voortref.
felijken Rand.
Het kan zijn , dat het meesterftuk van L OS S I U S , diens
Gumal en Lina , den Eerw. Schrijver de gedachte ,om in dit
werk Gefchiedenis en Leerredenen tot een nuttig oogmerk
dienstbaar te maken , ingeboezemd hebbe ; wij zelve vermogten, onder het lezen niet, dit vermoeden geheel van ons af
te weren: maar, fchooii het alzoo ware , blijven wij echter
voor onzen Landgenoot den lof van oorfpronkelijkheid vol
als die een onderwerp, zeer veel vau dat des ver-houden,
LOSSI us verfchillende, op eigene leest gefchoeid-marden
en naar zijnen eisch bearbeid heeft.
Gaar-
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Gaarne deelden wij onzen Lezeren den korten inhoud mede
van liet werk , dat voor ons ligt: maar deze is gewis bij velen reeds bekend geworden; en bij anderen, wier nieu'rsgie.
righeid nog onvoldaan bleef, willen wij dien prikkel tot eigen onderzoek niet geheel wegnemen of doen verftrompen.
Door geheel het boek firaalt de vroomheid , de hartelijke,
en helaas ! te zeldzame , Godsvrucht van den opregten Guldemond, Vader van ,Elize, met zachten luister uit. Zijn ijver
ten goede blijft onvermoeid en verwarmend , wanneer hij met
Gade en kroost, in de dagen des kommers , der onderdrukking, en des vervals in Godsdienst en zedelijkheid , liet zwaargeteisterd Vaderland verlaat, om zich aan het werk van Zendeling in Nieuw- Zeeland toe te heiligen; of wel, wanneer
hij , na den jongften ommekeer en het herftel van orde teruggekomen, en als Leeraar gevestigd, behalve het zorgvuldigst
toezigt op zijne Dochter, tevens in zijnen nieuwen hand
voor anderen nuttig wordt. Om haar, om de jeugd zijner
Gemeente voor Deugd en Godsvrucht te vormen, verzuimt
Ctildemond geene gelegenheid, die zich aanbiedt. Hij is de
eerwaardige Man en Vader, die, grijs geworden onder menige wederwaardigheid, ten laatfte den zegen van zijn vijfentwintigjarig huwelijk, opgeruimd, en dankbaar jegens den At
goeden, op Bene Hem vereerende wijze viert. Maar verzuimen wij niet te gewagen van Elize, voornamelijk , zoo niet
geheel , opgevoed van zoo waardige Ouders, ais Guldemond
en zijne Gade. In hare kindschheid zien wij in haar eene
beminnelijke onfchuld, gefchikt om zich te ontwikkelen, en
te verheffen tot eene ongekunftelde vroomheid , bij hare intrede in de wereld onder het toeziend oog des Vaders. Onwankelbaar gehecht aan Rede en Deugd, zegt zij , uit welberadene oudermin, eenen geliefden en braven jongeling vaarwel; zichzelve dus verloochenende, opdat zij niet hare
Moeder in het harte grieven zoude, wier teederheid buiten
(laat was om voor altoos zich te fcheiden van het geliefde
kind , anders gereed den minnaar te volgen in een afgelegen.
werelddeel. Evenzeer is zij later het beeld van vrouwelijke
waarde, in de getrouwe zorge, welke zij betoont aan het
beangtligend ziekbed van haren Echtgenoot. Ook onderfcheidt zij zich , op het einde, als eene achtbare en beminnelij ke Weduwe , daar zij, teruggekomen in het ouderlijk ge.
zin, de moederliefde voor de kleene Emil/a, het huwelijkspand, haar overgebleven, met zusterlijke zorg voor jongere
Broe.
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Broeders, en alle tederheid jegens bejaarde :Ouders, op eend
treffende wijze vereenigt, en elk dezer pligten betracht in
deszelfs geheelen omvang.
Gaarne deelden wij hier een der tafereelen mede, zoo meesterlijk door onzen Landgenoot gefchetst; en hadden wij daartoe bijkans beflemd het mondgefprek , waarin kinderlijke liefde ;
in den tweeftrijd met die voor den beminden jongeling, bij
de Dochter zegepraalt; maar ons beftek. verbiedt, deze aan=
gelegene plaats in haar geheel over te nemen, en haat vertninken willen wij niet: daarom , gelijk het weluitgevoerd
Titelvignet derwaarts wijst, zullen wij ons ook hiermede
vergenoegen.
Maar, vermits Kerkelijke RedeVoerinben in de befchaafde
wereld van onzen tijd fchaars Lezers aantreffen, zal he misfchien in den eerflen opflag hier en ginds bevreemding baren i
dat de Heer s wA!tT, die op den titel niet als Geestelijke
optreedt, maar zich veeleer ontmantelt ; nogtans in dit Lees{
boek voor Meisjes het gefchiedverhaal meer dan eens heeft
afgebroken door korte en deftige Redevoeringen, die wel alleen tot dc bevallige Sekfe gerigt zijn, maar toch eenen Bij i
beltekst aan het hoofd hebben en geheel in ernitigen coon
gefchreven zijn. Wij beklagen de flavin der mode en ijdelheid , welke, doortrokken van eenen Franfchen Tinaak en ongeloof, zich vaderlandfche Godsvrucbt fchaamt, en den neus
meesmuilend opfc'nort, als zij Hechts iets verneemt van Kerk
of Bijbel ; wij billijken ten volle in den Eerw. s W AR T dat
hij , blijkens het Voorberigt, waar hij zulks voegzaam keur=
de, zich van den vorm van Leerredenen en het gezag der
J-I. S. bediend heeft, opdat hij te beter lesten infeherpen
mogt, die , langs eenen anderen weg of meer regtítreeks
voorgedragen, onbeleefd fehijnen konden, althans dien indruk
inisfen zouden, welken zij nu van de Openbaring ontleenen;
en wij bevroeden en billijken tevens de reden, waarom de
menschkundige Schrijver deze Leerredenen , hoezeer zij,
fchoon kort, den draad der Gefchiedenis afbreken, in het
verhaal zelf ingelascht , en niet , gelijk fommigen wenschten,
achteraan geplaatst hebbe. Trouwens , het viertal onderwerpen, waarover de bekwame Prediker den Eerw. Guldenrond
doet fpreken, alle betrekkelijk tot de vrouwelijke befteinming, hooge waarde en pligten, verdiende met den meesten
ernst behandeld te worden voor Vrouwen, zijne hoorderes fen. Dé tekiten, Exod. II: 1-9, Luk. X: 38 -42. Wlatt.
XXVII•
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X%VII: 29 en Luk. XI: 27, zijn welgekozen, en ontvangen
zelfs , door de wijze, waarop zij hier befchouwd worden
geene geringe toelichting. Alleen de derde, die Pilatus Huisvrouwe, in het waarfchuwen van haren Man, om zich nail
den onfchuldigen Jezus niet te vergrijpen, ten voorbeeldè
aanprijst, behaagde ons daarom minder, dewijl , naar ons oor
Landvoogd niet zoo zeer uie-del,Echtgnovade
een edelaardig beginfiel , ais wel uit bijgeloovige vreeze , haar
door den dróom ingeboezemd , hem vermaande , en wij omtrent hare deugd te weinig narigt hebben; en dunkt het ons
eenigzins vreemd , dat Do. Guldenrond op den trouwdag va:
zijne Dochter eene Leerrede uitfprak voor haar en hare fpeel.
genooten , 'bij welke de Bruidegom en zijne gezellen niet tegenwoordig waren. De Schrijver boude ons deze aanmerkin
ten goede, welke wij gaarne toeflaan, dat de waarde van zij
leernamen arbeid niet het minfle vermindert. Trouwens',-nc
wij herinneren ons in den Bijbel ook geenen meer gefehik ten
tekst, dan dien de Heer S W A R T voor deze, op zichzelv0
zoo belangrijke , Redé geplaatst heeft, en gevoelen ten volle, hoezeer dit flak , betrekkelijk tot de Vrouw in den gehuil_
Glen haat, vereischt werd om het geheel te bewaren in dit
werk; terwijl de overige Redevoeringen , welke wij naast die
van den beroemden r o R n i c r rangfchil.ken , bij uitviek
tvelgepast, en zonder eenigen dwang in het verhaal zijnviugevlochten.
Befluiten wij ons verflag, met, ter aanmoediging om dit
itichten'd en voor iYIeisjes bijzonder nuttig deel der Elize voor e l niet ongelezen te laten, een fiaal haar ie tonnen van het
bevallige , dat ook hier in ruime mate voorkomt. Wij ontleenen hetzelve uit de eerfte Leerrede , alwaar wij het voor
geduld van Mirjam, Mozes zuster, door de mensch•-tieldg
kundige pen des Schrijvers aldus gefehetst vinden: „ Het is
,; waar, wij kunnen niet bepalen , hoe lang het goede meisje
„ op de wacht Rond, en het kistje of fchuitje, waarin haar
, broeder dreef tusfchen het oevergras , al geftad.g in her
j , oog hield. Maar het fpreekt toch wel van zelve, dat dc
„ kostbare vracht reeds zoo vroeg op den dag daarheen was
gevoerd, dat er geen gevaar van befpieding kon pla -'ts heb
duurde daarna gewisfelijk nog al een' gerui--„ben:ht
„ men tijd , eer de Koningsdochter zich begaf om in de ri„ vier te baden. Ondertusfchen dwaalde het meisje, zeker,, lijk, even zoo lang in de nabijheid rond; en hop lang valt
):1.Eie13ESC11. 3ó2I. AGE, I,a.
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„ zelfs het minfle tijdsverloop den wachtenden altijd, vooral
„ den angllig wachtenden! dengenen , die vreezen moet, dat
„ nog eenige oogenblikken het uitzigt hopeloos zullen ma„ kent Niet waar, mijne besten! gij kunt u den toeland
van Miriam verbeelden? Indien zij geen geduld bezit, dart
„ flijt zij hier verfchrikkelijke uren. Maar gewis , zij was
geduldig: want anders had haar gedrag reeds menigmaal
„ verraden , dat zij hier met een bijzonder oogmerk tegen„ woordig was ; dan had zij , onwillig, reeds den fchat aan
„ dezulken aangewezen, die daarvan, tot aller verderf, ligte„ lijk misbruik hadden gemaakt; dan was zij althans niet in
„ flaat geweest, toen eindelijk het gewenschte oogenblik aan
vele ongezochte en natuurlijke be--„wezigas,mto
„ valligheid te vragen: „ Wilt gij , dat ik iemand der He,,,, breïnnen roepe , die u dit kindje zoge ?"
Noode wederhouden wij ons van meerdere proeven aan te
voeren , met name uit de tweede Leerrede, waar de Schrijver de bezigheid van Martha, Lazarus zuster, wij zeggen
niet verdedigd , dan toch tegen hare te fcherpe befchuldigers
treffend en treffelijk bepleit heeft. Dan, waartoe zou dit
dienen, terwijl alreeds dit Huisboek, niet alleen bij Meisjes,
maar ook bij Mannen van geleerdheid en finaak , goedkeuring
gevonden heeft i en de Elize van s WART met toejuiching
ontvangen is in menig vaderlandsch gezin'? Wij nemen dus
van heen affcheid, in hope, dat hij ons fpoedig het beloofde
werk voor Jongelingen fchenken moge, waarnaar wij met
verlangen uitzien.

u

Brieven aan Jongelingen, gefchreven door j. C. LAVA TER,
Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde Uitgave. Door
J, HER INGA, ELIZA'S ZOON. Te 4lnjierdanl, bij
J. Aarinkfen, :82o. In gr. 8vo. 144 Bl. f 1 -5 -:
liet ging Recenfent bij het ontvangen van dit boekje, als
bij het onverwacht ontmoeten van eenen ouden , waardigen
vriend; hij, had volle vreugde, en moest regt genieten. Indien er eenig gefchrift zij uit zijnen vroegeren leeftijd , waarvan hij de lezing telkens herhaalde , en waarvan hij de lesfen
zich diep kleeft ingeprent, is het dit; het was in zijne fludiejaren juist voor hem berekend; liet floeg hem vonken uit
de
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de ziel, gaf de treffendste wenken, en drong diep in het
hart. Vele der fpreuken en lesfen -- gouden appelen in zilveren fchalen -- kent hij nog van buiten , en vallen hem
gedurig in , bij het fchrijven of fpreken tot het godsdienf ig
publiek. Hoe, weet hij niet; maar hij . miste het boekje
finds lang in zijne verzameling , ..en zocht het lang te ver
terug. Hij bedankt den Hoogeerw. Uitgever voor het-gefs
groote genoegen, dat hij hem nu heeft verzorgd; bijna aan
iedere bladzijde zijn voor hem dierbare herinneringen aangeknoopt, en hij herkende den • ouden vriend volkomen en in
ieder opzigt, al is hij dan nu, wat taal , flijl en fpelling betreft, in een meer modern, gewaad.
Het boekje bevat brieven van godsdienf}igen inhoud, en
wel grootendeels oorfpronkelijke brieven, in den LA V A T E R
eigenen toon, vol van den Christelijken geest, en vol lesfen
van levenswijsheid. Dikwijls zijn het nagenoeg fpreuken, diè
zich daarom juist te vaster inwortelen ; geheeI het werkje is
kern, meer zaken dan woorden. De bijlagen beflaan in twee
Gebeden en twee Bedezangen.
Voor een uittrekfel zijn deze hartelijke woorden niet ge•
fchikt ; aan eene bloemlezing dachten wij, maar alles was en
is voor ons verkwikkende en heerlijk versterkende bloem.
Prof. WE R i N G A liet alleen uit een' der brieven weg , hetgeen wenk was tot phyfiognomifche _waarnemingen en oor
A V A T ER 's flokpaardje misfchien.) Wij-delving.(L
hadden dit eigendommelijke van.. onzen ouden vriend ook nog
wel gaarne terug gehad ; maar moeten echter laten gelden, dat zoo iets ten algemeenen gebruike misfehien minder
gefchikt , en voor dezen of genen welligt gevaarlijk kon.
zijn. Daarentegen heeft hij de bijlagen vermeerderd met
G E L L E R T'S lied tegen den wellust , van hetwelk hem Beene goede Nederduitfche vertaling bekend was; Mr. j. j uN I U S VAN FI E M E R T heeft hem deze vervaardigd. Het kan
zijn, dat deze van de uitgegevene de beste is; wij herinnerden ons een en ander couplet uit eene andere, die ons mis
alleen in gefchrift ter hand kwam, en die wij mee--fchien
ven, dat krachtiger nog het oorfpronkelijke uitdrukte. Dan,
dit zij zoo! wij betuigen niets dan dank.
In de aanteekening bij bl. 5 moest, meenen wij , ten aanzien der beproevingsvragen , op het Nafchrift gewezen zijn,
als zijnde kennelijk aldaar door LAVATER bedoeld.
Qq a
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Excell. Imperat. ad optietas
Edit. collat. Gron. 182 I. f : -

CORNELII NEPOTIS Vita;

PxrEDRI Fabuhe IEfopis. Gron. 1821. f:-$-:
GERARDI

v o s s I I Rhetorica contracta. Gron. 1821.. f; I2

Wij prijzen het plan van den Groningfchen boekhandelaar
J. a d M E L I N G x, om van tijd tot tijd Benige Auctores Clasfici uit te geven, welke op de Latijnfche fcholen in gebruik
zijn., Onze jonge lieden kunnen dan in hun eigen vaderland
bekomen , hetgeen ze nn uit Duitschland of Frankrijk moet2n ontvangen. Ilet geld, hoe veel of weinig dan ook, blijft
in het laid, en eigene industrie wordt aangemoedigd. De
meest aanbevelende eigenfchappen van dergelijke boeken zijn,

een zuivere tekst, goede druk, en dat ze niet veel gelds
kosten. En die eigenfchappen bezitten de aangekondigde
boekjes in. ruime mate. De herdruk an de Rhetorica I7osfli
was ons alleraangenaamst , daar wij hooren , dat er een volfiagen gebrek aan was.. De fleer s e ii i P P E r. s, Litt. Doctor
en Rector der Lat. Scholen te Bolsward , heeft de drie uitgaven bezorgd, en met voorredenen voorzien. Die voor
Ph^edrus en Vosfius zijn zeer kort ; die voor Nepos eenigzins
langer. De voorredenaar klaagt daar, op een' jammerlijken
toon , over het diep verval van den roem der oude letterkunde in ons vaderland; dat hij alleen niet in Raat is, het zinkende gebouw met zijne fchonders te onderfchragen; en roept
de vereenigde krachten van onze geleerden in, om dien flag
voor te komen. Wij zijii het met den Heer SC III PP E R s
in dit geval niet eens; maar gelooven, dat de Raat der oude
letterkunde in ons vaderland , zoo niet beter dan, ten minfie
gelijk is aan die in Benig land van Europa. Het is gevaarlijk,
qm van levende voorbeelden te fpreken ; maar de Rector
denike eens aan dezelve, en aan zoo vele uitmuntende Akademifche verhandelingen, welke van tijd tot tijd in het licht
konen. Neen 1 daar is vooreerst nog geen gevaar, ne gloria
Iii preceps runt. Wij moeten nog iets zeggen ter gerusttiel-

ling van f>mmige zwakke zielen , welke de volgende zinfne4-,^ niet konden verduwen: At, quam irnbecilles ad/uicduerx
ener vices firnt , fentio ; tempos , occafionemmm weesje video; me
deni'ue unu;ta, quay navis ca mi/ii crnnia adesfent, fenescenti

in
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in his literfis patriae laudi fulciendo parein non esfe intelligo.
Zij betoogden met een' vloed van woorden en met groote
drift, dat er flaan moest fint en fiilciende. Wij gelooven dit
ook; maar tevens , dat het drukfouten zijn. Want het kan
er niet door, zoo iets op rekening van den fchrijver te zetten, even min als quoad cultuur en wei interest, voor quodad
en mea, welke dan ook de drukfouten zijn zullen in de
voorrede van r. B 0 S s C H A voor de gedichten zijns vaders.

Pasquin , Landheer van Willa-rofa , Blijfpel , door A. L. B A RB Az. Te Imfleldain, bij A. Mars. 1821. In kl. 8vo.
149 BI. f: -iazullen den inhoud van dit Blijfpel niet mededeelen:
de vinding is onbeduidend; en wij twijfelen, of de maker
zelfs deze niet ontleende van het Franfche prulletje: Lenou'eau Seigneur du Village. Eten en drinken (ware het niet
te plomp , wij zouden zeggen: vreten en zuipen) en flokflagen — ziedaar voorts de fchering en inhlag van dit ganfché
ftuk ! En wie nu behagen fchept in een Eiuk van vijf Bedrijven en van nagenoeg anderhalf honderd bladzijden te lezen ,
of, misfchien , gedurende drie volle uren, onophoudelijk te
hooren babbelen, over deze verhevene - en aangelegene onder-j
werpen, die kan zich hier volop verzadigen!
„ Wat is ," vraagt de Heer B A R B AZ zelf , „ de geestigfte
„ boerterij , die ons verfland zonder eenig nadenken laat ?"
[Even of eenige. boerterij , zonder zulks , ooit geestig zijn
kon.] „ Zij is gelijk aan een fchitterend vuurwerk , dat één
„ oogenblik het gezigt bekoort, en voorts in de lucht ver„ vliegt." Deze woorden zouden welligt de beste Recenfie
zijn; maar, helaas ! dan nog zouden wij het woord geestig
moeten doorhalen, en liet fc'zitterend vuurwerk in een beftendig geknap van voetzoekers en klappertjes veranderen, waar
Bene enkele maal zich een aardig vuurpijltje eenigzins-bij
hooger verheft.
„ Na, in mijne vorige drie groote karakterblijfpellen," zoo
getuigt de Autheur van zichzelven, „ eerie wandeling door
„ Frankrijk, Holland en Duitschland te hebben gedaan,(!)
„ heb ik thans ook een uitflapje naar de fchoone ftreken va ffi
„ Italië willen . maken ; of, met andere woorden gezegd, na,
„in
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In DE LICHTZINNIGE , DEN VLEIJER, en DEN LOGENAAR , de
Franfche, Hollandfche en Hoogduitfche zeden te hebben
„ voorgefteld, heb ik, in dezen P A S Q U IN, ook eens be,, proefd het karakter en de zeden der Italianen te fchilderen
en ten tooneele te voeren, en tevens mijnen í}ijl een weinig
y , door dat puntig vernuft, dat hun eigen is, te vervrolijken
en op te fcherpen." — Het puntig vernuft, hier voorko.
mende , is dus zuiver Italiaansch , Lezer! En het is misfchien
alleen aan onze Nederland/the Jlompheid te wijten, dat wij in
de edele bezigheid van lekker eten en drinken en afrosfen, of
in het gefnap van een paar manzieke meisjes, geene-voldoening voor ons verfland kunnen vinden, en in één' Krispijn
Filozoof oneindig meer behagen fcheppen , dan in tien zulke

Pas quins.
De Heer B AR B A Z heeft dit geestig Blijfpel opzettelijk
vervaardigd voor den Acteur R OM B A C H, „ ten einde diens
„ fchitterende talenten in derzelver volle licht te doen uitko„ men, en hem gelegenheid te geven, door een oorfprongkelijk Nederduitsch voortbrengfel, zichzelven Gene loopbaan
te kiezen , waarin hij, door waarlijk origineel fpel , de
fchepper zijner rol dient te zijn." Poeha! dat klinkt! De
Heer R OM B A c H make den Heere B A R B AZ eene diepe reverentie!
Hij berigt ons verder, (en het is waarlijk goed, dat hij
dit zegt) dat hij met deze ellendige rijmelarij (want, inderdaad, meer is het niet) „ eene hoogere bedoeling" dan enkel te fchertfen heeft gehad , en tevens „ eene wijsgeerige
„ gevolgtrekking , die vervat is in de vier flotvaerzen van het
„ íluk," er uit wilde doen opmaken ; en, na een' zet op n2 oZ I E R u, befluit hij zijn Voorberigt met „ den hartlijken
„ wensch, dat begaafder dichters, door dit ftuk, ter hewer„ king van het hooge karakterblijfpel, in vaerzen, zullen
„ worden aangefpoord !" En welke is nu de wijsgeerige gevolgtrekking, die in dit IrooGE Karakterblijfpel, door middel
van -ftokflagen , telkèns wordt geleerd; zoodat zelfs een va
-zijne éénige dochter daarmede, op deze zeer welleven--der
d e manier, bedreigt:
Griraldo.
Zeg, Florentina ! ziet gij wel deez' fraaijen flok?
$efchouw hem maar ter deeg.
„

Flo-
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Flarentina.
Wat wilt gij hiermee zeggen.?
Grimaldo.
Dat ik hem over dwars zal op je' ribben leggen.
Ziedaar het karakter van eenen Grimaldo! Even zoo kenmerkt zich al aanflonds fchiet' elk der overige doorluchtige
perfonaadjen. En hieruit proeft men den Meester. Ex ungue
leonem _ Een enkele regel slechts , en men weet reeds, wien
en wat men voorheeft. B. v.
!

Florentina.
„ Ziet gij, dat
„ Ik billijk aanfpraak heb om reeds te mogen paren ?"

Bonaventura.
„ Zeg, graaf e ! lust gij graag een goed ftuk kalfsgebraad ,
„ Wél fappig , vet en bruin?...
„ Gevalt u Kaapfche, Rhijnfche, of wel Bordeaufche wijn?"
Mevr. Bonaventura.
„ Zeg me eens: kan Dante, of wel Tasfo, u behagen ?"
Lauretta.
[„ Waart gij niet graag getrouwd ?"]
„ Gij vraagt dit, en ik ben reeds agttien jaren oud!"
De I Ieer B A R-B A Z is [zulk een liefhebber van Italiaan
rotting-olie , dat hij , bl. 133 , knuppeljlagen op ontfla--fche
gen rijmen laat, en zoo zeer doordrongen van pie vereischten van her hooge Blijfpel , dat hij het verheven woord:
verdoemd! en andere foortgelijke ilopwoordekens daarmede
geenszins onbeftaanbaar vindt.
Maar nu de moraal?
-

\

„ Hoe kluchtig draait fortuin de menfchen door elkander!
,, Van daag is de één omhoog, en morgen rijst weer de ander;
„ Doch 's waerelds fpeelcooneel, (dit zag men aan Pasquin ,)
„ Vertoont veel' groote lien, die 't inderdaad niet zijn."
-

Nu,
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Nu , dat is wel 1 De Heer B A R B AZ verffaat de kunst , oi11
wijsgeerige gevolgtrekkingen , op eene zeer wijsgeerige Irlanier,4
in te prenten: den rijken lekkerbek, namelijk, al fmullende;
den armen drommel, door ilokflagen. Lang leve BARB AZ
en het hooge Karakterblijfpel

De Gefchiedenis van Samuël, een Leesboek voor Kinderen, door
J. A. 0 0 S T K A m P. Te Groningen, bij J. Oomkens. In
kl. 8 vo. 94 Bl. f:-5Geheel in denzelfden trant als de Gefchiedenis van Noiicz
en Simfon, door denzelfden Schrijver, is deze zijne Gefchie=
denis van Sansuél ingerigt ; en wij twijfelen geenszins of
voor kinderen, wien die vroegere boekjes welkom en leer.
zwam waren, is ook dit leesboek een aangenaam onderhoud ,
en zal zich deze Kindervriend aangemoedigd vinden , door
een genoegzaam gebruik van zijne gefchriftjes, om ook op
dezelfde wijze nog andere gedeelten der Bijbelfche Gefchietoenis voor de jeugd te bewerken, waartoe hij dan gelijk
bij deze, gepast gebruik zal maken van de beste hulpmiddelen, in onze taal voorhanden; gelijk hij aan het Plot ook niet
onduidelijk te kennen geeft , dat het leveren van nog meer
foortgelijke flukjes zijn voornemen is.
;

Het Onze Vader, of let Gebed des Heeres , in vier Zanzenfpraken voor Kinderen. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch,
door j. A. 00 S T it A DI P. Te Zwolle, bij J. L. Zeehuizen,
In kl.8vo.za B1.f: -2-:
-Een werkje van S E IL E R, te Erlangen , ligt hier tel, grond•
slag , waarvan wij de afi ijkingen, uitbreiding en bekorting
Liet kunnen nagaan; maar wij gelooven, dat het den onderwijzer in den Godsdienst niet dan aangenaam zal zijn , bij
leerlingen al vroeg van dit boekje gebruik maken,-aldien
en alzoo gewoon zijn, minder gedachteloos het Onze Vader
te bidden, wanneer zij , mede tot verder begrip van dit zoo
algemeen in gebruik zijnde gebcdsvoorfehrift, bij hein ko•
men om onderwijs.

BOEKBESCHOUWING.
Nieuwe Ve rhandelingen van het Genootfchap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen deszelfs
hedendaagfche Beflrjders , voor het gaar 1819. Irn
's Gravenhage, bij de Erve(n) J. Thierry en C. Menfing en Zoon. 182o. In gr. Svo. 7é zamen goy .Bl.
f 2-8-:

et groot genoegen kondigen wij dit Deel van het
I-Iaagfche Genootfchap aan , ongetwijfeld het meest van
allen in ons Vaderland werkzaam tot opbouw van Gods.
dienstkennis en Christendom. Want beide , de iIas1fpraak s
en een tweetal Verhandelingen over verfchillendc Vra
gen, hebben, naar ons gevoelen , zeer hooge waarde,
De Vergadering werd geopend door den Leidichen I Iooh
leeraar j. V A N V 0 0 P. S T ; en ademt zijne taal , van het
begin tot het einde , dien echten Christelijken geest , wclke wij wenfchen , dat, door dienst van zulke Voorgangers, zich meer en meer vestigen en uitbreiden moge
in Jezus Kerk. De Reeds voortdurende behoefte van regte
.Bijbelkunde, is het onderwerp van 's Mans rede, die
toch de aanprijzing van Bijbellezingen Bijbeloefening noodig keurt bij alle andere , in dezen tijd voor het Christendom gunflig geoordeelde , verfhijnrclen. Men kent deze
verfchijnfelen , en zal nogtans den HIóogleeraar , die daarz
over uitvoerig, met warmte en juistheid fprcekt , ook
min bekende proeven aanvoert (*) , niet volle goedkeuring
,

-

(*) Daartoe brengen wij vooral het aangehaalde fchrijveii
van den Kardinaal en Staatsminister aan het Roomfche I-Iof,
G ON S A L V i: „De eeuw is veranderd , en liet zou gevaarlijk
zijn, wanneer men niet met dezelve tevens veranderde.
,, Het fchip van den- H. Petru> kan niet te midden der klippen van de goddeloosheid varen, dan met behulp van e.e
11OEKBESCI I. 1821. NO. 14.
B, r
„ ver-
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ring hooren ; vooral echter verdient hij aandacht, als hij
ter (laving van zijne ílelling- toetreedt. Wat goeds er
toch zij daargefteld , nog is het Christendom en de Bijbel
onbekend bij ver het grootike deel der Aardbewoners..
Niet minder wederfpreken onder de Christenen, bij al den
fchijnbaren ijver voor Bijbel, Kerk en Eerdienst, hunne'
zeden het Geloof, dat men voorwendt, doch hetgene
inderdaad zeer wankel zijn moet en los onder vele belij_
ders an Jezus naam , geen' affland doende van ongeregtigheid. Zendelingen ontbreekt het ook maar al te veel aan
regte Bijbelkennis, en de vereischte bekwaamheid voor
hunne hoogst aangelegene taak; weshalve de Hoogleeraar
nuttig keurt , dat Scholen te hunner vorming gefticht worden (*). Bijbelverfpreiding, zal dezelve nuttig zijn onder weinig befchaafde Volken, vereischt mede en onderwijs en verklaring der Schrift. De arbeid alzoo van Bijbelgenootfchappen en Zendelinggenootfchappen dient wet
vereenigd te zijn , of hand aan hand. te gaan. Ook liet
Heilige Verbond tusfchen de Vorften van Europa, waaromtrent VAN VOO R S T bij zijne gun(lige hope en gevoelens blijft, vordert, om waarlijk heilzaam te worden,
dat aan de Hoven regte J3ijbelkunde meer bevorderd en
behartigd warde. Ja, fchoon de vereeniging van het verdeelde Christendom een fireelend denkbeeld zij, onverfchilligheid over Godsdienflige waarheid kan wel de menigte doen zamenfinelten; echter behoort die vereeniging
de
„ verdraagzaamheid en liefdadigheid." —0!! zeggen wij , had
men deze deugden nooit van boord gezonden bij Roomsch en
Onroomsch !
(*) Behalve andere fcholen voor zendelingen, elders , zoo
wij meenee, reeds opgerigt , verdient, onzes inziens, aan.
dacht en aanprijzing, die door de Baptists te Serampore, in
Bengalen, gefticht is, de vorming van zendelingen uit de inboorlingen in de Indién vooral ten doel heeft , maar ook
voor allen openftaat, die uit Europa zich derwaarts begeven
mogen, tot verdere opleiding in onmisbare kennis van OosterfChe taal en zeden.
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de vrucht te zijn van Christelijke beginfelen , en van dien
waren geest, tot één Geloof en ééne Hope teruggen
keerd (*). Eindelijk , het voortdurend beftaan van het
Genootfchap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst , vooral tegen Neologen, is een doorílaand bewijs ,
dat er behoefte is aan regte Bijbelkunde, opdat de Waar
weerwil der pogingen van hare vijanden beide-heid,n
en van Mystieken , duidelijker , algemeener ingezien en
gehandhaafd worde , of in den boezen van 's Heeren
Gemeente , en bij hare Leeraren, geene wijsgeerigc dwaalbegrippen of gevoelens wortelen mogen , die, volgens
gezonde uitlegkunde en rede , ítrijden niet de leer der
Heilige Schrift , of het Christelijk Geloof, dat hare wel
vereert. — In zulk eencn geest van-gctoefluiíprakn
verdraagzaamheid omtrent de verfchillende Kerkgevoelens,
en niet zulk een' befcheiden ijver voor de Waarheid, die
naar de Godzaligheid is , voerde deze grijze en hooggefchatte vaderlandfche Hoogleeraar het woord , en flichtte
hij ongetwijfeld de Vergadering van het Genootfchap ,
door hein geopend, bij welke (blijkens liet Progra;nma)
op Vrage II een antwoord met zilver, en op Vrage III
de Verhandeling van den E erw. S TE P fi A N U S ni t, NT r ND AM,, Predikant te Enkhuszen ,met goud bekroond
werd. Beide deze hukken vinden wij in dit Deel, waarover wij nu ons befcheiden gevoelen zullen opgeven,
beginnende met laatstgcdachte. Dezelve heeft „ de vergelijking" ten onderwerp „ der Wonderwerken van
r L IA s en r r. I z A met die, welke de Heer j e z u s
verrigt heeft; ter bevestiging van de waarheid der eer„ {te , en der meerdere voortreffelijkheid van de laatfle."
Eigenaardig , en zeer geleidelijk naar den inhoud des
voorftels , fplitile de Eerw. n7 U N T END A M zijnen welbewerkten arbeid. I. Ilij begint met een Overzigt te geven
(*) Wij hadden hier bijkans de ivoorden tot éénen Doop
bijgevoegd ; althans de plaats van Paulus , Efef, IV: 5, herinnerde ons daaraan.
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ven van de G chiedenis - der beide bedoelde Godsgezanten
gelijk over die van den Heere ,jezus. Dit leidt hem, II,
tot de Vergelijking van hunne Wonderwerken met die van
den Zaligmaker. In het IIIde deel wijst hij voorts aan,
hoe deze ter bevestiging dienen van de 'opgcteekende daden der eerstgenoemde Profeten. Eindelijk poogt de Schrijver, IV, de meerdere voortreffelijkheid in het licht te flel
len van des Heilands wonderdaden.
I. Bij het kort maar bondig doorloopen van de Gewijde
Gefchiedenis, welker herinnering, het is zeker, noodig
was tot 's mans doel, achten' wij ons niet verpligt den
Christen - Bijbelvriend te doen vertoeven.
II. Van meerdere aangelegenheid is het voor ails, iets
te zeggen van des Schrijvers vergelijking der wonderwerlien, door elk der Profeten, en in lateren tijd door Chrisins, aan anderen verrigt; want op de zoodanige vermeent de Eerw. MU N T E ND A M, dat meer gedoeld
wordt in de Vrage des Genootfchaps, dan wel op die
vererende en onmiddellijke tusfchenkomst der Voorzie
waarvan ook herhaalde melding is in de-nighedGos,
Schriftuur. Onder gezegde wonderen, nu, waren blijkbaar eenige gelijkfoortig, als het fpijzigen van velen met
geringen voorraad, de genezing van melaatfchen , en het
opwekken van dooden; andere doen zich verfchillevde
voor, doch waarin eenigermate overeenkomst valt op te
merken, en zijn van dezen aard het vermenigvuldigen van
het meel en olie der weduwe tc Sarphat, de vermeerdering van de olie in de kruik der arme weduwe van eenen
leerling uit de fchool van Eliza, en het doen boven komen van het ijzer der in het water gezonkene bijl van
eenen boomhouwer , waarmede des Heeren wonder te
Cana , en deszelfs befchikking van een Pluk gelds in den
mond van eersen visch , dien Petrus vangen zoude , ze
overeenkomst draagt ; andere , wederom , door de-kerc
Profeten gewrocht, (laan geheel op zich zelve, zoodat
daarbij geen punt van vergelijking zich aànbiede niet de
velerlei teekenen van Christus , tot een verfchillend doel
door Hem gedaan. Nog vindt onze Schrijver te regt
over-
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overeenkomst daarin, dat, zoo de Profeten, gelijk de
Heiland, wel eens van uitwendige middelen, dan toch.
van de zoodanige zich bediend hebben, die blijkbaar,
zonder hoogere raagt , ongefchikt waren, om het bedoelde
wonder daar te Rellen; als ook, dat in hun afwezen,.
maar volgens hun woord, teekenen , met name genezingen, gefchied zijn. Verder blijkt op eenerlei wijze de
waarheid en Goddelijkheid van het wonderdadige, door
de oude Godsgezanten en Jezus, bij herhaling en in het
openbaar, verrigt aan menfchen , wier. genezing door geer
nerlei bedrog valt op te losfen. Ook had dit hun werk
kennelijk hetzelfde doel, de flaying van hunne hooge zen,
ding, en bevordering of herfiel van waren Godsdienst.
Eindelijk, Elias voer ten Hemel ; ook Eliza's beenderen,
van eenen doode aangeraakt , deden hein van uit des Profeten graf verrijzen ; en bovenal werd het uiteinde van
Christus vergezeld door bovengemeene verfchijnfelen.
III. Uit deze wenken laat zich opmaken , dat de Eerw.
MU N T E N DA nz tenen goeden grond gelegd had tot zijn.
verder betoog, waarin hij een en ander van het reeds
gezegde nader ontwikkelt, en aandringt, dat de wonde,
ren van Christus tot bevestiging dienen van die der beide
Profeten. Deze hunne daden toch dragen bewijs van dezelfde buitengemeene en ook Goddelijke kracht; want,
zonder de werkelijke tusfehenkomst der Voorzienigheid
in te roepen , laat zich , wat ook liet Ongeloof daartegen
aanvoere , geen wonder door ons verklaren; ja, zoo ook
goede Geesten, of Engelen , (als i Kon. XIX) daartoe
medewerkten , het doel wederfpreckt te eeneinaal het ver
dat zulks door booze Geesten verrigt werd.-moedn,
(Matt. XII: 26.) Naren verder cenige wonderen van Elias
en Eliza gelijk/oortig niet die des Heeren, of hadden zij
daarmede meer of min .overeenkomst, zoo bevestigden deze van den Zaligmaker duidelijk, wat eeuwen te voren
door hen gedaan werd. Voorts werd het gezag der aloude Godsgezanten een- en andermaal gehandhaafd door
Rraffen , waarmede hunne beleediging van den Almagtigen
gewroken i; en verfchilde Jezus hierin van dezen ; dat
zij.
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zijne zachtmoedigheid Hem verbood , „vuur van dein He^, mel af te bidden." Dit uitblijven van het Regterlijk
oordeel Gods over des Heeren landgenooten tot aan f eruzalems verwoesting belet nogtans geenszins , uit de aan
gelijkroortigheid der teekenen gedachte bolluit te-gewzn
halen. Vooral dient niet voorbijgezien, dat Elias en
Eliza , gelijk Jezus daarna , tot hetzelfde oogmerk en bedoelingen de wonderen werkten , geenszins hunne eigene
eer of voordeel daarmede zochten, maar integendeel het
flaven van hunne leer en zending. Want wederom het
diep verval van den Godsdienst in elk dezer tijdvakken,
waarin de Profeten en de Christus leefden , vorderde
evenzeer eene tusfchenkomst der Almagt. Eindelijk , de
grootheid der teekenen wekte in beiderlei geval verbazing
bij de getuigen , en of geloof bij onzijdigen , of verharding en verfloktheid bij hunne wederftrevers en bevooroordeelde medemenfchen. Moeijelijk, ja onmogelijk zou
het dus vallen, de wonderen van den Heiland te erkennen , maar die der Profeten te verwerpen ; althans deze
worden aannemelijker, of wel bekrachtigd, door de Zij
om al de aangevoerde overeenkomst en redenen.
-ne,
IV. Intusfchen met volle duidelijkheid komt alreede het
'voortrefekyke der teekenen , door den Meshas . verrigt ,
boven die der oudere Godsgezanten , Elias en Eliza , uit.
De Christus, immers, trad op als de Zoon van God,
„ die één was met den Vader," en „magt heeft om de
zonden op aarde te vergeven;" die alzoo , „ een Profeet ,
„ of Wetgever, gelijl Mozes ," uitnemend te achten
was boven de oudere Godsgezanten ; ja die vorderen mogt,
als de langbeloofde Heilvorst en Middelaar, vereerd te
worden. — Dit, en wat in dezen zin meer gezegd kan
worden , ook door den Schrijver gezegd is , (lommen wij vólmondig ;oe; dan , of de Eerw . M U N TE N D A Bi daarom
te regt den Heiland „ den waarachtigen God, of waar,, achtig God, die eenswvezens was met den Vader —
^^ der Goddelijke Nature deelachtig, "noemenmogt, „die
„ magt had om over het gansch heelal te kunnen gebie, den; die op de ftem zijner Almagt den jongeling te
„ Naïn
, ,
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„ Naïn opwekte;" hiervan, en van dusdanige uitdruk.
1,ingen als ons meer zijn voorgekomen, zouden wij twijfelen , of dezelve niet beter vermijd waren in een ftuk ,
tot verdediging van den Christelijken Godsdienst in onze
dagen beílemd. bant, 10. fchrzftuurliyk is deze taal
niet ; en, 2 °. zien wij niet door, hoe dezelve te rijmen
is met de erkende waaxheid van ezus Ilerhooging, die
iaa zijne Opltanding zelf gezegd heeft: „ Mij is gegeven
„ alle raagt in Hemel en op aarde ;" ja mogen wij , 3 0 . vragen: als Christus haarachtig God was , in het vleesch
geopenbaard (*) , waartoe diende dan bij zijnen Doop de
znededeeling van den H. Geest ? en welk Benen zin heeft
het, dat Hebr. II: 3 , 4 in éénen adem God gezegd
wordt, „met den HEERE en die Hem gehoord hadden,
te hebben medegetuigd ?" — Maar keeren wij terug
van onzen uitstap tot andere bewijzen , waaruit de voor
Christus , volgens BI U N T E ND A M, is-treflijkhdvan
op te maken.
De gelijkíoortige wonderen van Jezus waren alle grocer,, heerlijker : van den Heere lezen wij ook geene , die,
als fommige van Elias en Eliza, aan anderen nedeelig en
verder fell k geweest zijn : want de vervloeking van den
vijgeboom , of het doen overgaan der bezetenheid in eene
kudde zwanen , verdienen weinig dien naam , ja kunnen ,
wel opgevat zijnde, niet verhinderen, dat men de teekcnen, door Christus verzit, alle weldadig noenie. Daarenboven Hij alleen , geenszins cie aloude Profeten , Vermogt de kracht, om wonderen te doen , aan anderen mede te deden : terwijl , eindelijk , liet doel en de verhevener zending van Christus vorderde , dat Hij, boven dc
Profeten van ouds , krachtig bewezen werd de langbeloofde Mesfias te zijn ; waardoor dan ook de teckenen ,
door
„

,

(*) Men gevoelt ligt, dat hier aan de plaats van Paulus,
i Tiln. III: i6, door ons gedacht is , welke niemand echter
ons voorwerpe , nadat aldaar WETSTEI N en G RIESE A CIT
(deze zelfs in den tekst) voor OS (of God) às (die) op goed
gezag verbeterd en heríleld hebben.
Rr4

59 VERHANDELINGEN VAN HET IIAAGSCH GENQOTSCIIAP,

door den Heer , en tot dat einde door God aan Hem gewrocht, met name deszclfs zegepraal over den dood, al
liet voorgaande overtrollen en verduisterden.
Zeer onvolledig, dit erkennen wij gaarne, is ons ver.
flag aangaande dezen uitnemenden en met volle regt bekroonden arbeid van den Eerw. ar u N T E N D A nI , die,
hij moge ons weinig nieuws mededoelen, als doorgaans
intlernmcndc met de algemeen aangenomene gevoelens en
verklaringen over deze en gene wonderen, (zoo als omtrent
het fpijzigen van Elias door raven, deszelfs Hemelvaart,
enz.) zijne zaal: nogtans met ernst , kracht en klaarheid
over 't geheel zeker ooi, volledig, bepleit heeft. Met
één woord, onder de Verdedigers van den Godsdienst
kennen wij gaarne den Schrijver de eervolle plaats toe ^
waarop hem liet Genootfchap gefield heeft; cn niet dezen welverdiender lof nemen wij affcheid van den geachten Leeraar , om over her vervolg van dit boekdeel , van
geheel verfchillenden inhoud, weldra ons gevoelen den
1.ezeren mede te deden,

Proeve eerier herklaring van den Algemneenen Zendbrief
van Jacobus, door G. V A N K 0 0 T E N, Predikant te
Dordrecht. Te f mflerdain , bij W. Brave. 1821. In
gr. avo. VIII en 314 Bi. f 2-6-.

D

e waardige VA N K 0 0 T E N federt bijna zeven jaren zoo verzwakt van bezigt, dat hem het lezen onmogelijk is , en , hoeveel ook, echter niet alles , voor zijnen werkzamen geest , hebbende aan de voorlezing , waartoe hem , op gezette tijden , huisgenooten , ambtsbrocders en vrienden ten dienfe waren , verkoos daarom
4te c s oenig bepaald onderwerp , waarmede hij op den
duur korde werkzaam zijn , en behandelde voor zijne ge meente vervolgftoncn. Ik laat mij, zegt de hoogachtingwaardige man, eerst het geheel herhaalde malen voorlezen;
pr era naij dan den tekst in het geheugen; naaak mij bekccnd met tien grondtck st ; fpreek daarover niet mijne vries deli ;
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den; laat nu en dan eenen der voornaamfle uitleggers opflaan; verplaats mij, zoo veel mogel jk , in de omflandigheden van tijden en perfonen , en denk dan aanhoudend
over mijn onderwerp , zoo lang (tot dat) het rasij gelukt ,
naar min beste weten, den waren zin te verflaan. Zoo
ontftonden meer dan veertig leerredenen over den brief
van Jacobus , hier tot een geheel verarbeid.
Bij wien, die dit leest, wordt nu liet medelijden met
's mans lot niet geheel overgewogen door hooge achting
voor liet voorbeeld van werkzaamheid en getrouwheid,
dat hij, helaas ! ook ter befchaming , geeft, vooral aan
zijne medebroederen in dc heilige bediening , en van die
echte wijsheid, die, met de ramp voordeel doende, de
goedheid Gods , ook in de bezoeking, [ootmoedig ver
ecren kan?
Van Benen man , die , door zijne nutte arbeidzaamheid a
gemoedelijke getrouwheid , heldere denkwijze , nederige
vrijmoedigheid, en hartelijke ingenomenheid met dewaarheid, die naar de godzaligheid is, maar ook door zijne
geoefende zinnen in liet woord der waarheid, in de ach
deelt van alien, die hein kennen ; wiens verdienflcn-ting
's mans ambtgcnooten , in dezelfde gemeente , ook toen
die het voorrcgt, haar in dezen leeraar gefchonken , niet
kende, gaarne zullen roemen, en die — dat veel betec,
kent — de bijzondere achting en vriendfchap genoot van
den zoo grooteis B O S V E L n: van zulk een' man , over
zulk een onderwerp, te ontvangen , wat hij , altijd zijnen
eigen' web gaande , en nu niet zoo kunnende zien door den
bril van anderen, overdacht en gefchreven heeft, kan
niet anders dan de vrienden des Bijbels en des zuiveren
Godsdiensts zeer verblijden. De fleller dezer beoordee•
link is althans Gode dankbaar voor dit nuttig werk, en
meer dan des fchrijvers nederig oordeel prijze zijne lof
hetzelve den Christenen , tot welk kerkgenoot-fprak
zij behooren, ten gebruike aan. Van liet Iluisboek =-fchap
dat ons C L A R I s s E, en van dc Leerredenen, die ons
S T U ART over dezen brief gaf, onderlcheidt het zich
te zeer, door oorfpronkel(/kheid, om het zelfs eenigzins
Rr5
over-

594

G. VAN KOOTEN

overtollig te achten; en, hoewel van alle praal van ge.
Ieerdheid uiterlijk ontbloot, den Godsdienstleeraar, die
over den brief van Jacobus gelukkig prediken , en den
huisvader, die kennis en ítichting, aan zijn huisgezin mededeelen wil , kan het even dienflig zijn.
Vooraf gaat eene inleiding , bl. 1-30, over Jacobus,
en den toest an d der gemeenten in zijnen 'tijd. Hier moge
het ons fpijten , dat de fchrijver,, uit hoofde Van zijn gezigt , niet heeft kunnen beproeven , in hoe verre zoude
kunnen voldaan worden aan het (onvoldaan blijvend?)
verlangen dier bijbelvrienden , die eene prijsvraag , ter
verdediging van het kanoniek gezag dezes briefs , hebben uitgefchreven, Wij verfchillen van V A N K 0 0 TE N
nog omtrent den perfoon gran Jacobus, dien hij niet voor
den zoon van Alpheus, een' Apostel, maar voor den
oudften halven broeder van Jezus houdt , denzelfden , van
wien Gal. I1: 9, Handel. XII: i 7 , XV: 13-21 , XXI:
17, i8 de rede is, en hechten voor ons nog zeer veel
gewigts aan het beredeneerde door G RE v E , in deszelfs
Onderzoek, bl. 63-72; een werk, dat , hoe vol van,
In ons oog, paradoxe fftellingen , daarom toch niet achter de bank moet geworpen worden. Van meer belang is
de hier medegedeelde kennis van den toeftand der gemeen
aan welke deze brief gerigt is , dien V A N K 0 ot-ten,
T I N in het jaar 62 Relt. Na met een woord van den
invloed der leere aangaande de Christelijke vrijheid , en
der Oosterfche wijsbegeerte , gewaagd te hebben , wordt
men uit de Apostolifche fchriften , hier naar derzelver
tijdsorde opgegeven , tot een overzigt over de zedelijke
geteídheid der eerie Christelijke gemeenten geheel in
staat gefteld, hetwelk niet weinig belangrijk is, ter bepaling van den tijd, wanneer, en de perfonen , aal wel
heeft.
-keJacobusgfhrvn
Hierop volgt de verklaring des briefs zelven ; kort ,
^ioitdig , eenvoudig, en allerwegen den fchranderen , li
getrouwen Schriftgeleerde kenmerkende: hier-beraln
en daar verrast ons een nieuw licht, dat over de zaken
vcr1jreid wordt, en ons den zelfdenkenden man doet
zien.
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zien. Wil men Bene proeve? Zie hier, wat hij geeft
over H. I: 6. „ Jacobus zal hier geleerd hebben, dat
men , wijsheid begeerende , om in de verzoekingen en
beproevingen des geloofs zich betamelijk te gedragen,
niet mogt twijfelen, of tusfchen beide (taan, of men bij
het geloof zoude blijven, dan of men — het Christendom zoude verzaken. — Zoodanige opvatting voegt,
dunkt mij , juist in het verband , in hetwelk gefproken
wordt van het gedrag der Christenen onder de beproeving van hun geloof. En de noodzakelijkheid van zulk
een befluit , om bij het geloof te blijven , valt nu ook duidelijk in het oog, bij het lezen der reden — want die
twijfelt, is eerie bare der zee gelijk, die van den ,vind
gedreven en op en neder geworpen wordt." Aangetoond
hebbende, dat dit niet toepasfelijk ,althans te fterk toegepast is op het niet regt kinderlijk bidden met Vertrouwen, wordt liet volgende in dezen zin verklaard, (het
ingevoegde woordje is achterblijvende :) maar die mensch,
zulk een dubbelhartig man, ongefladig in alles, wat hij
verrigt , meene niet, dat hij iets van den Heer ontvangen zal.
Achter de verklaring vindt men Bene omfchrijvende of
aanvullende verklaring van den ganfchen brief, in welke
de verdeeling van hoofdftukken en verzen aangeteekend
is; bi. 289-3x4. Dezelve is zeer waardig nevens die
achter de Leerredenen van s T U A R T gelezen te worden.
Men zal dan zien , dat VA iv K 00 T E N ook eenen zamenhang in dezen brief op het fpoor gekomen is , zonder dien opzettelijk te zoeken , en zonder S T U A R T
daarom te gebruiken. Zie hier een ander flaaltje; opzettelijk nemen wij weder H. I: 6 ezv. , dus omfchreven: „ Maar dat men dezelve (wijsheid in de beproeving) begcere, niet wankelende in zijn geloof; -- want
die in hetzelve wankelt , is gelijk aan eene bare der zee
ezv. Gaarne haalden wij nog aan des fchrijvers verklaring van het IIde hoofdffuk , bij welke men zich zeker
zal moeten verwonderen , hoe een fchijnbaar verfchíl tusfchen
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fchen Jacobus en Paulus zoo veel heeft kunnen wegen;
maar — liet zij genoeg !
De waardige leeraar vindc in de vele vruchten van zijnen arbeid voor waarheid en godzaligheid de aangenaamfie vertroostingen, die hem de moeiten dezes levens verligten
Christelijke Droefheid en Troost. herinneringen bij den
dood van geliefde Panden. Door B E R N A RD U S V E R w E Y, Predikant in 's Gravenhage. Te Amferdain, bij
G. j ortielje. 1821. In. gr. Svo. VIII, 248 81. f . 8-:
-

11 ecenfent is voor zich geen vrienddevanfchrijver
deze foort van
bekent

,
lectuur , wclligt omdat zij, zoo als
niets nieuws levert. Het is waar , in leerredenen en meer
andere voor liet volk gefchrevene boeken vindt men veelal ook gcene nieuwe zaken; maar de wijze, waarop zij
daar ontwikkeld of, integendeel, ingewikkeld worden ,.
is toch dikwijls onderhoudende en treffende. Doch....
men verfla ons niet verkeerd; het is Hechts van eigen
(maak en gevoel , dat w{j hier fpreken -- de meerderheid
van het publiek denkt daarover dikwijls geheel anders.
En wij gunnen haar gaarne de vervulling harer behoefte;
het is ons zelfs aangenaam, dat men gaarne 1lichtclijke ,
zelfs wat fombere boeken leest; Salomo's woord vindt
ook hier ligt eenige toepasfing: het is beter te gaan in
het klaaghuis , dan in het huis der maaltijden. Hetgeen
de Heer v E R WE Y hier levert; moge dan ook zijne
veelvuldige lezers en vrienden vinden, die het als een
huisboek bewaren , en bij gelegenheid het artikel opzoeken, dat hun in bepaalde , droevige omilandigheden juist
voegt. Het is ons te aangenamer, omdat liet uit 's mans
eigen hoofd en hart gevloeid is , en niet , bij overftorting , aangebragt uit de ziel van een' of anderen Duit,
fe-lier. Die vreemde waar toch is maar zelden beter,
meestal Hechter , oppervlakkiger en onb.epaalder,, dan wij;
ze zelve ligt kunnen geven ; en zij is daarenboven....
vreemd ,
-

,
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vreemd , voor onze, omfiandigheden dikwijls ongefchikt t
ja laf en onnatuurlijk, omdat de beste geuren door de
vertaling nog verloren gingen. V E R w E Y fchrijft geen'
onaangenamen Bijl , voor dit genre; hij is een verffandig
en gevoelig man, en heeft zelf veel droefheids door all erlei verlies ondergaan. Hij heeft, bovendien ; natuurlijk
gebruik gemaakt van het veelvuldige goede., dat onze eigene letterkunde , in leerredenen , zelfs verzen en zoo al
federt kort heeft opgeleverd. Men zou misfchien kunnen aanmerken, dat alles een weinig bloem
dat er bijna niet dan van regiaChris--zoetisvrgld;
telijke afgeftorvenen gefproken wordt. Doch dit hangt van
verkiezing en Hemming af; en men loopt dan alvast
geen gevaar, door Gene verkeerde behandeling van het
tegengellelde , wonden te openen en te doen bloeden, in
plaats van ze te doen heelen. De fchrijver verzuimt daarom
toch ook niet, nu en dan ten miníte mede een flichtelijk
en waarfchuwend woord te fpreken. En na nu nog aan'
gemerkt te hebben , dat ons hier en daar een Hoogduitsch
woord of fpreekwijze hinderde, zoo als aanjlrengen en
zich aangrijpen , bef uiten wij met de opgave des inhouds en een klein ftaaltje. — Onbeflendigheid. Droefheid.
Troost. Christelijk gevoel. ,1ezus dc beste trooster. Teedere betrekkingen. Gelukkige vereeniging. De fcheiding. Het
raadjèl voor de eeuwigheid. Onverwachte dood. Het fier'en in den Heer. De dood des zuigelings. De veelbelovende, De dood van een' éénigen zoon. De dood van een
bevallig meisje. De bedroefde echtgenoot. De wveduw.
Ouderlooze kinderen. Treurende vrienden, liet rouwbeklag. De begrafenis. Het kerkhof. De dood onder ver
beelden. Het vertroostend geloof. Slaap, tijd-zachtend
en hoop. Het denken aan afge/lorvenen. Opflandingsmorgen. Wederzien in de. eeuwigheid. Hereeniging in de eeu,viglieid. De onjierfeljkheid.
„ Helaas ! eene pligtpleging, en niets meer, is veelal
het rouwbeklag van de meesten. Hoe hindert het den
Christelijken menfchenvriend, wanneer hij, in het huis
van rouw, de koude mondbetuiging aan diepbedroefde
echt-

jeer

,
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echtgenoten , kinders, weduwen, weezen opmerkt!
Men haast zich, om zijn compliment af te leggen , dat
naar mate de rouwbeklager woordenrijk is , ook des te
Iangdradiger en hierdoor walgelijker wordt. Het is dik
een raadfel , of men den treurigen meer over zijn-werf
verlies, dan over de koude woorden van vele bezoekers,
beklagen moet. Niet ongelijk zijn dezulken aan de gehuurde huilfters en rouwzangers , tegen welke j E z u s,
in liet huis van j Al P, u s, zeide : wat maakt gij misbaar? terwijl Hij dien vervelenden Roet uitdreef, het
daarvoor houdende, dat men den waren rouw niet in
bezoldigd misbaar of werktuigelijk beklag vinden moet.
Zou HIJ, nog op aarde zijnde, ook niet, in onze klaaghuizen, tot vele rouwbeklagers zeggen : wat maakt gij
misbaar ? en hen daarop van de diep bedroefde, hartelijk
weenende vrienden der overledenen verwijderen '1— Zoet
is de deelneming der echte Christelijke vriendfchap ; za
voor het hart is de opmerking van een opregt woord-lig
der liefde en vertroosting. Het is eene behoefte voor
lijdenden , het gemoed te kunnen ontlasten , en onbedwongen te mogen fpreken over een geleden verlies. Gevaarlijk zelfs wordt het voor de wreed gewonde ziel, om
alleen te zijn in de eerfle oogenblikken , wanneer zij in
zich zelve verzonken ligt , tot vertwijfeling helt en de
treurigheid overdrijft. In die oogenblikken het wezen 'te
ontmoeten , dat ons verítaat , de zwaarte van ons verlies
geheel gevoelt, niet ons lijdt en weent, o ! dit is balfem
in de wonde: zulk een is een engel Gods !"
-

nieuwe Grondbeginfelen der Natuurkunde van den Mensch, naar de acht/ie uitgave
uit het Fransch vertaald door A. VAN E R P E C U Dz,
Heelmeester te Am/lerdam. lick Deel. Te 4m/lerdam ,
bij C. G. Sulpke. 1821. In gr. 8vo. 625 en IX Bi.
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geven van het tweede deel der nieuwe Grondbeginfelen der
Natuurkunde , door den verdienflelijken RI C It £ RAN D,
krijgen wij den Recerffent ook der Recenfenten, deel XIV,
No. 6, in handen, waar wij onze gemaakte onderfche'ding tusfchen Leer- en Leesboek als fpitsvindig en belagchelijk vinden opgeteekend. Op die onderfcheiding ondertusfchen is ons oordeel grootendeels gegrond, en daar.
uit zijn de meeste onzer aanmerkingen gevloeid. Wij ach•
ten het daarom noodig te herinneren, dat wij, met elk,
die Ne@rduitsch verflaat, leerboek noemen een werk, dat
gefchikt is , om onkundigen , of althans minkundigen , de
gronden cener wetenfchap of kunst te leeren ; terwijl een
leesboek alleen gefchikt is, om door meergevorderden, of
deskundigen , tot hunne verdere oefening , of zelfs alleenlijk tot een nuttig tijdverdrijf , (om b. v. hof tot nadenken en verder onderzoek te leveren) ter hand genomen te worden. Het eerfte vooronderflclt in den.lezer
niets dap opmerkzaamheid, en de noodige vatbaarheid,
om, hetgene hij daar leest, of liever leert, behoorlijk te ver haan en zich eigen te maken; het laatfee vordert een' lezer,
in haat , oni het voorgedragene te kunnen beoordeelen. Tot
het cerfte oogmerk vinden wij deze nieuwe Grondbeginfelen
ongefchikt, en zulks te meer, dewijl de levendige cnv
fchoone hijl den jongen lezer wegfleept. Wij gevoelen
echter , dat wij ,in onze befchouwing van het eerfte deel,
dit niet duidelijk genoeg aan den dag hebben gelegd, en
zullen daarom de volgende bladzijden gebruiken, om, na
Bene korte opgave van den inhoud dezes deels, ons oorø
deel nader' te traven.
Dit deel dan handelt , in de eerie plaats , over de twee.
de orde der eerfte klasfe van de ligchaamsverrigtingen;
dezulke, welke tot infiandhouding van het individu ftrekken, door deszelfs betrekkingen met de omringende voorwerpen te onderhouden. I-Iier wordt eerst over de gtm
waarwordingen (fenfations) gefproken , en wel over de
tintuigen, beginnende van het gezigt en eindigende met
liet gevoel ; daarna over de zenuwen , derzelver zamen.
hel en werking, en eindelijk over de herfenen, hetwelk
dan
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dan aanleiding geeft tot eene meer opzettelijke befchoUwing der geestvermogens. Na de gewaarwordingen fpreekt
R I c H E R A N D over de bewegingen, de willekeurige na
welker organen, beenderen en fpieren afzonder--melijk
lijk onderzocht, en vervolgens de voornaamfte werkingen, welke zij verrigterf, uit werktuigkundige grond
verklaard worden. Hierop volgt, zeer oor-beginfl
welke,-delkunig,bfchowvaílemnprk,
als 't ware, den overgang maken tot de tweede klasfe van
ligchaamsverrigtingen , waartoe man en vrouw elkander
behoeven, en waar insgelijks eerst de werktuigen befchreven , vervolgens derzelver verrigtingen worden overwogen. Het ganfche werk wordt met eene foort van aan
bef oten , bevattende de befchrijving van de ver-hangfel
tijdperken des levens , die der Temperamenten,-fchilend
en de verfcheidenheden der menfchenfoort , des doods en
der verrotting.
Ziet daar den korten inhoud van dit deel. Wij laten 't
den Recenfent ook der Recenfenten bevolen , de voortreffelijke manier, waarop dit alles ontvouwd wordt, meer'
in bijzonderheden aan te toonen. Wij vonden , ook in
dit deel , i. gebrek - aan orde, 2. oneindige uitweidingen ,
g. eenzijdigheid, 4. vele onnaauwkeurigheden , 5. gewaagde vooronderflellingen , en zelfs , 6. gevaarlijke dwalingen.
i. In het 7de hoofdftuk , het i {te van dit deel, over de
gewaarwordingen , volgt R I c H E it A ND deze orde, dat
hij, na een enkel woord ter inleiding, eerst de zintuigen , vervolgens de zenuwen, als geleiders van den indruk , dien de zintuigen ontvangen , en eindelijk de herlenen, als het middelpunt, waarheen dezelve door die
geleiders gebragt worden , bcfchouwt. Bij de befchouwing der zintuigen fpreekt hij eerst over de ligchamen ,
welke wij er door kennen, vervolgens over het werktuig
zelf, en over deszelfs werking. Eindelijk, hij begint de
verhandeling over de zintuigen met het bezigt. Voor
een' leerling ia deze orde zeer ongefchikt. De zintuigen
zijn flechts een deel van het zenuwgeftel ; zij hebben , in
hunne werkipg, vele dingen gemeen. Men dient dus te
we;
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weten , wat zenuwen, wat zintuigen zijn, hoe zij in 'e
algemeen werken, voordat men over het gezigt gaat pre.
ken. En dan te beginnen met he meest zamengeflelde,
en moeijelijkíte zintuig! en elk onderzoek aan te vangen
met de befchouwing der ligchamen 3 welke wij door de
zintuigen leeren kennen, daar wij er niets vara weten,
dan door onze zintuigen , en eerst door de kennis van
het zamenflel en de werking dier kintuigen juist kunnen
oordeelen over de eigenfchappen van . het licht , het geluid enz.! Geen blinde kan zich een denkbeeld van licht,
geen doove van geluid vormen. Men dient het werktuig
te kennen, alvorens men het fabrikaat onderzoeke. Het
licht , hetwelk wij zien , is een voortbrengfel van ons
oog; de eigenfchappen van dat licht, de wetten van deszelfs beweging enz. moeten uit het zamenftel en de wijze van werking van ons oog voortvloeijen.
Zoo verraadt het ook gebrek aan orde , wanneer , bij
de algemeene befchouwing van het beengeftel , wel over
de beenverfteriing-, maar niet over de beenvorming ge
fproken wordt; wanneer, bij de voortteling i de maand
voorbijgezien , en ; terwijl men derzelver-ftonde.wr
invloed bij,. die werking erkent, men ze alleen als het
kenmerk van -zekeren leeftijd aanmerkt ; wanneer trien over
leeftijd, tewperament- verfcheidenheid van het menfche.
lijk getlacht enz. handelt als een toegift, te'1wijl de behandeling van die ílukken tot onderfeheidene hoofdfluk.
ken van dit werk behoort, de gefchiecienis der leeftijden
b. v. grootendeeis tot dat over de voeding en ook tot dat
over de ggwaarwordingen , die der temperamenten tot de
prolegomenes , dewijl toch dáár over de gewoonten ge.
fproken wordt.
z. Het gebrek • aan orde wordt nog duidelijker en hifi
derlijker door_ de gedurige afdwalingen eh: uitweidingen,
waarvan Gene enkele op zichzelve zeer lezenswaardig is ,
naar bij welke . alle men toch moet- zeggen: nunc nds
erat his locus. Waartoe , b. v. , bl. 73, bij de behandeling van het zintuig des gevoels, te fpreken over goede
en flechte geleiders der warmte ? waartoe , bij de befehri-BOEK ➢ ESCH. 1821. NO. 14.
Ss
ving
-

,

(et

A. R 1 C 11

r' Y: A \ 1)

ving van het bekkeneel , als de beenige kas der h rfe nen , dc, vcrfchcidene bladzijden lange , verhandeling
over Gene bijzondere eigenfchap en betrekking van liet
wiggebeen? wat doet, bl. 144, dc leer der bezivy ling;
bl. iSi , die van liet oaderfc-laeirl tusfchen vertand en inflinct, zoo vol onzin; bl. eon--eI7, die van de yerar.deringen en af veykingen van het denkverinogen , in een
phyfiolo isch leerboek? Het is waar, de gezonde flaat
wordt dikwijls uit dien van ziekte opgehelderd. Docl,
dit is hier het geval niet; veeleer tracht R I c Ii E r. A N D
uit zijne phyfiologifche hellingen dit pathologisch leerfink op te helderen. En dan , hi. o66 , dat breede tusfcllcnttuk over het Galvanisnnus , zoo fraai bcfloten met
eenige ledige volzinnen over de annirna mnundi en de ongcnoegzaamheid der wiskunde ! Dit alles moge in een
plryfiologisch Discoiers pastèn , het past niet in een leerbock, waar men meer voet bij Pluk moet zetten.
g. Een grooter gebrek nog, en voor den leerling van
nadeeliger gevolgen, is de eenzijdigheid, waarmede it
H E R A N D het dierlijk ligchaain , en de verfchijnfelen ,
welke het oplevert , befchouwt. Overai ziet hij leven en
levenskracht , en weert hij , niet zekeren wrevel , liet
licht af, hetwelk natuur- en fcheikundc over dc verfchijnfelen der bewerktuigde ligchamen verfpreiden. Waartoe
toch , b. v. , bl. i6, te ontkennen , dat de fijnheid der
traanbuisjes iets tot derzelver werking afdoet? Zouden.
dan de haarbuisjes in het levend ligchaam ophouden haar
te zijn ? En wat beteekent die bijzondere levens -buisje
waarmede zij begaafd zullen zijn, bl. 17? Het-iverkng,
flaat r,1 e fi E R A N D althans zeer kwalijk, wanneer hij,
vooral , na cenc menigte onzin over de galvanifche werking der fpieren , en na P Y T II A G 0 R A S , de Stoicijnen,
P L A T o en dc Natuurfilozofen van onzen tijd op eene
wonderlijke wijze bij elkander gebragt te hebben , bl. 87,
den beroemden L A P L AC E van ter zijde aanvalt, omdat
deze het herleiden der natuurverfchijnfelen tot eenige weis
nige wetten , op wiskundige gronden , heeft aangeprezen.
Wat heeft men er mede gezegd, wanneer men verklaart,
dat
.
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tilt een of ander verfchijn'fel een gevolg is van dc levens
moest , zoo als B r R T 1-10 t. LET zulks-kracht?Men
van
de fcheikundige werking en de verwantten aanzien
fchap gedaan heeft, zoo ook de levenswerking nader ontleden , naauwkeurig trachten te bepalen , in hoeverre men
hare verfchijnfelen uit de gewone Natuurkrachten verklaren kan, en dan eerst zien, wat er overblijft, tot welkg
verklaring men ecne bijzondere kracht behoeft aan te ne
waar, als men naar Beene fteviger gronden-mcn.Ietis
omziet, dan _ waarop K I C HER AND, bl. 245, de leer
van de zamentrekking der fpicren bouwt, en uit de fier=
ke ontwikkeling der ademhalingswerktuigen , met G r RT A N N E R , dc zuurlof als het hierbij werkend beginfel
belchouwt , zal men den firengen natuuronderzoeker nièt
voldoen. Doch men moet bij onzen Schrijver die boii9
digheid nier verwachten; daar hij liet, bi. 363, aanneinelijk voorfielt, dat de kinderen beter het hoofd naar
beneden kunnen houden , omdat bij hen de levenskracht
meer vermogend is , zich tegen de natuurkundige krachten en de zwaarte te verzetten; daar hij, bl. 62o, be=
weert , dat alle geneesmiddelen op de levenskracht werken, (dus ook de 2nagnefta , wanner zij het zuur ternpert'?) en een weinig te voren , bl. 6r6, 6a7 , de na
krachten als in fl-rijd voorilelt met-turenfchildb
de levenskracht, en, bl. a$7 , de fof, met altijd verkende krachten begaafd, de genoegzarl2e reden zegt te bevatten van Bare verfchijnfelen. Zoodat wij de traagheid
(inertia) voortaan mogen uitfchrappen , en lof en geest
voor dingen van eenerlei aard houden. Op deze en dergelijke wijze redenerende , komt men zeker beter uit
met Benige fchoonc perioden over levenskracht enz. , dan
voet bij ftuk zettende , als PIA GE N D I E.
4. Men moet zich dan ook niet verwonderen , dat It aII
c E r. A N D meermalen zeer 072 f2aal?wkcurig is. Zijne
eenzijdigheid doet hein alles, wat niet onm iddellijk met
leven en levenskracht in verband ílaat , tlec"rts met een
half oog onderzoeken. Zie hier oenige voorbeëlden. De
óverkruifing der gezigtzenuwen wordt , hl. aS , als zekei
fit•
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getaeld; fcheelzien , bl. 33 , niet onderfcheiden van duw
belzien; bl. 37 wordt van de bijzondere ontwikkeling
der oogen in de kinderen ook deze reden gegeven, dat
de veranderingen, welke de oogen de lichtfiralen doen
ondergaan, van eene zuiver phyfifche' noodzakelijkheid
afhangen. Wat verfhaat R I C H E R A N D hier door phyfifche noodzakelijkheid? Is dan de werking der overige
zintuigen, toevallig? of hangt zij van morele wetten af?
Verder. Door gemis van oefening ontflaat, volgens
B R o w N , eene directe zwakheid, en niet eene indirecte,
zoo als bl. 38 geleerd wordt. Ook kan men niet, met
grond, zeggen, dat het volllrekt noodzakelijke deel van
het gehoor datgene is , hetwelk bij alle dieren, die hooren , gevonden wordt. Eigenlijk is deze noodzakelijkheid
nooit volflrekt, maar altijd betrekkelijk; wat bij her Gene
dier zeer noodzakelijk is , is zulks bij een ander minder.
En wat zullen wij zeggen ,wanneer R IC HE RAND, bl.
98 , eene bijzondere juistheid aan het gevoel toekent , en
beweert, dit men, door dit zintuig alleen, hoogere begrippen zoude kunnen verkrijgen. Hoogere begrippen
zijn onmogelijk zonder taal , door zigtbare of hoorbare
zeekenen; onmogelijk dus, waar gezigt beide en gehoor
ontbreken. Het is, verder,. eene zeer ongepaste vergelijking , bl. 177 , tusfchen de herfenen en de maag. Zelf
heeft de. Schrijver gezegd , dat eigenlijk de herfenen zien,
hooren, enz. Zij kunnen dus niet gezegd worden op indrukken te werken, en dezelve te veranderen, welke zij
zelve eerst te wege brengen. Die indrukken blijven daareliboven ; de fpijzen , daarentegen , veranderen ; — die
indrukken blijven bel'caan , afgefcheiden van ons zelven ;
de fpijzen gaan ten minfle gedeeltelijk in onze zelf[landigheid over. Erger is het nog, wanneer, bl. 179, het
verfland als een voortbrengfel der uiterlijke gewaarwvordifzgcn wordt voorgefleld, en, bl. i8o, rede en in/line:
als twee deelera van het verfzand (entendement). Zoo
iets is meer dan onnaauwkeurig,; het is ongerijmd. Is het
ook juist, te zeggen, dat het infltnct van den Wilde
volkomener is, en deszelfs betrekkelijke volmaaktheid
hcni

NATUURKUNDE VAN »EN MENSCH.

óog

lien1 de voordeelen vergoedt, welke Bene hoogere rede
den befchaafden menseh geeft? bi. 181. Het injlinct
komt, bi. i 8o , voort uit inwendige indrukken; hoe
'kunnen nu deze bij den Wilde zoo fterk zijn, daar juist
de uitwendige zinnen zoo zeer bij hem uitmunten, en
dus noodzakelijk de inwendige verdooven ? Een van bei
moet dus vervallen. BI. 194 fpreekt de Schrijver-den
van met een juist oordeel geboren te worden; is dat juist?
Is het juist, te 1lellen, bi. 218 , dat in alle heete ziekten de verheffing des avonds komt? of, bi. 242 , dat de
fpieren ge/pannen en gezwollen blijven al den tijd, welken
de invloed der herfenen of de werking van den wil blaft
aanhouden ? Eindelijk toch verflapt de fpier,, en weigert
haren dienst, hoezeer de wil wordt ingefpannen,
Doch wij zouden, dus voortgaande, geen einde vinden, en zeggen derhalve, ten aanzien van de onnaiuwkeurigheden : ex ungue leonem.
(Het vervolg hierna.)

Magazijn voor de nieuwfile ontdekkingen uit de Voorwereld, een onbepaald T^jdfchrift , in gezelfchap van onderfcheidene Geleerden uitgegeven door j. G. J. $ A LL E N S T E D T Ijle Stuk. Met eene Afbeelding van
den Mammut. Vrij vertaald en vermeerderd door Dr.
.

A. MOLL.

Magazijn der hoorwereld , of Tijdfchrift voor de nicuivfe
voorvallen met betrekking tot de Geogenie en Geologie,
voor allerhande Lezers, jluksivijze uitkomende; naar
de uitgezocht/le /lukken uit B A L L E N S T E D T'S Ar
en andere nieuwe uit- of inland/eke-chivderUwlt
fehriften en bijdragen vertaald, verzameld en vermeerderd, door Dr. A. nt 0 L L. Ilde Stuk. Met eene 1fbeelding van het Megatherium. Te dmflerdam , bij de
Ss 3Wed.
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Wed. G. A. Diederichs en Zoon. I8ao, i8az.. /i gr.

8vo. De Geide Stukken f 4 - 8 -:
Y 1 ij hebben dezen langen titel (hoewel vrij wat bekort) afgefchreven , om te doen zien , wat men al in liet
eerie, en wat in het tweede Deel te wachten hebbe. Het
eerfte toch is meer het werk van n AL L E N S TE D T;
liet tweede is althans zijne rangfchikking aan Dr. nI o I. L
verfchuldigd. Voor 't overige íirookt de beest, ten mini}e in het ceríle Deel, volkomen met de , vroeger door
ons beoordeelde, zoogenocmde Voorwereld (vroegere wegeld). Niet alleen dc Aarde is veel ouder , dan men wel
doorgaans flelde , en heeft Gene menigte omwentelin--er
gen en catafrophen van allerlei aard ondervonden; maar
ook de mensch is reeds een fchepfel dier vroegere wereld , vóór dc laatfte groote omkeering: hij is niet ééne
Poort (fpecies) , maar beflaat uit verfchcidene foorten of
rasfen , gelijk de honden en apen , (Ille D. bi. 188, rcg. i6)
die op verfchillende tijden , althans in onderfchcidcne landen, door de Natuurkracht zijn te voorfchijn gebragt.
De Neger , de Mongool, de Laplander , de Amerikaan en
Maleijer zijn dus met de Europeërs niet uit éénen blocde gefchapen. (Trouwens, men moest (lat woord fcheppen, als onlvijsgeerig, maar uit de taal verbannen; alles
toch komt voort uit onveranderlijke , Hoffelijke Natuur
Wie kan denken , dat de menfehen zulk eenen-wetn!)
ontzettenden weg, als van Indië b. v. naar Lapland,
zouden hebben afgelegd ? Het is immers veel natuurlij
te gelooven, dat in iedere landíl reek Bene bijzon -ker,
Poort van n^enfchen , even als bijzondere foorten van-der
vruchten , zijn voortgekomen ? Zijn toch niet dc men.
í;iren , zoo wel als de planten, kinderen der Natuur ?
`l. i. wèl te verstaan , van de blinde (lof.) En daarop
wordt dan alles te smis gebragt, en alle mogelijke gronden , van verfleende menfchenbcendcren , reusachtige meníchénhoofden , en wat dies meer zij , te berde gebragt ,
om dat gevoelen van de oudheid des menfchelijken geÁlachts , zelfs in weerwil van Oenen C U V I E R en B L UML i\
-
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3vi E N B A, C H , ingang te doen verkrijgen. Nógtans zijn
wij der waarheid de getuigenis verfchuldigd , dat in beide
Deelen van dit Tijdíchrift , maar vooral in het tweede,,
veel minder de meesterachtige, befisfende toon tegen de
Openbaring en den Bijbel heerscht , dan in de zoogenoemde Voorwereld; dat men in eerstgemelde werk meer liet
doel van dergelijke verzamelingen, namelijk het bijeenbrengen van onbetwistbare veríchijnfelen , en liet onder<zoek van . de nog betwiste en de daarop gebouwde flel,fels , heeft in het oog gehouden , dan in het vroegere. Zelfs
-beeft Dr. ICI o L L Bene vrij fcherpe fatire geplaatst tegen
de aardfcheppers , of aardkneders , of aardbakkers (Geoplasten) dezer dagen , (die allen zeer goed eene Wereld
weten voort te brengen , zonder eenen Schepper noodig
te hebben) en tegen de voorflanders van menfchen uit de
Voorwereld uit haat tegen de Openbaring. Met deze
beide nukken , niet het laatfie vooral , heeft hij onze Recenfie der Voorwereld volmaakt geregtvaardigd ; en wij
zouden het Publiek bijkans geluk wenichen van voortaan
betere flukken van dien kant te ontvangen, zoo niet de
aankondiging en gedeeltelijke verfchijning van een geheel
aantal onbekookte en tegen elkander firijdige gefchriften
van BALLENSTEDT, LINK, CELPI{E en WERN E it (waarvan vooral het laatfle der Openbaringe ftellig den oorlog aankondigt) ons noodzaakte , veel minder
gunflige gedachten van zijne bedoelingen en werkzaamheden op te vatten.
Wij zullen kortelijk den inhoud van dit Magazijn doorloopen , en daarbij enkele aanmerkingen voegen.
No. i in het eerfie Deel bevat een' togs naar de Gips.
groeven te Thiede bij Ilfolfenbuttel, waar zich , als 't ware , een geheele heuvel niet beenderen van ?Ilana,nuts en
andere bewoners der ondergegane wereld opdoet. In een
aanhanglel (No. r.) wordt de overfirooming, die deze
landen bedekte, op 2o,coo jaren, en de oorfpron; der
granietbergen op 20 millioenen jaren vóór onzen tijd
gerekend. Men kan echter die tusfehcnvakken niet naar
onzen , ep k4it6e t fdperken aangelcgden , nnaatilaf bereken
Ss4
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tien. No. 3. Ontdekkingen der oyerbl jffeten bij Eannfadd,
Zeer merkwaardig, en doorgaans llechts waarneming, geene
herfenfchimmige theoriin. 4. Oew js voor het beflaan van
Reuzen in de Voorwereld. 5, Nabetrachting. Uit een reus
fielt Dr. B A L L E N S T E D T, die-achtigmenfod
omtrent zulke foort van dinges} een zeer flerk en levendig geloof heeft , he beflaan zijner voorwereldlijke reu
(om een barbaarsch woord te gebruiken) als ontwij--zen
felbaar vast. De Vertaler gaat hieromtrent ii et meer om
te werk , onderzoekt den fchedel in géfchil -zigtheds ,
en durft het bedaan van menfchen , en wel reuzen , in
die Voorwereld zoo gaaf niet aannemen, hoewel hij toch
menfchen van 8 en meer voeten in vroegere tijden ítelt.
(Wij moeten echter aanmerken, dat de Patagoniérs , waarop hij zich beroept, volgens de jongíle waarnemingen,
Beene 7 of 8 , maar 5 voet Io duim lang zijn , naar de
nmetingen van BOUGAINVILLE en WALLIS. Zie
Z I 1I DI E R MA N N, de Marde, VIIde D. bl. 159.) No.
6 is een kort opftel over de, jongfle ontdekkingen uit de
.

IJoorwereld in O.pperfakfen , enz. (Forst- en Tfldmeester.,
op bl. 77, heet in 't Hollandsch houtvester.) No. 7.,
over de betrekking van den Aardbol tot het Heelal, als mede over de voornaamfle veranderingen van de opper
Aarde, door KR ii G E t. Hier vernemen wij-vlaktedr
wonderlijke„ nooit gehoorde dingen: over het leven der
platieten , of der groote wereldligchamen waarvan wij
echter weinig kennen (dat 's te begrijpen!); dat alle Zonnen en Planeten met elkander het hoofddoel der groote
áchci ping iaict zijn kunnen, maar wel het groote..tivereld
ruirn , omdat deszelfs ligchamelijke inhoud grooter is ,
waarin misfchien de fijnfile krachten werkzaam zijn , en
waarin zich cie ware bron bevindt van alle leven, de
grondoorzaak .van alle veranderingen. (In die zelfde ruimte ítelde ook MI L T. 0 N zijn — Paradijs. der Dwazen.)
Nu ontvangen wij weder eene nieuwe Theorie der aardvori ing, waarin het in den beginne kwarz, glimmer en
veldfpath regende ! ! Hier en elders is het fluitend, uitdrukkingen uit den Bijbel of andere boeken, welke Bene
gees.,
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geestige, meer .dan fo&élij'ke Natuur .ondertellen, toegepast
te zien op het grove Materialismus des Schrijvers, zoo als
bl. at.ó: In den flrijd der duisternis (aarde) met het licht
(krachten van het 'wereldruim) , zegepraalt het licht. BI. 14.
Ook ons float enen nieuwen hemel (fic !) en eene nieuwe aar
te wachten. BI. rg5. Alsdan verfchijnen de nieuwe hemel-de
en de nieuwe aarde, waarop Geregtigheid wonen zal; d. i. er
zal wel weder eens eene overfrooming of uitbarfting komen,
die ons geflacht doet vergaan , op welks puin dan nieuwe
fehepfelen door de Natuurkrachten uitgebroeid worden. Omtrent dé hoofdtijdperken is het anders K R ii G E R met w E RN E R eens , en neemt er vier aan , voor de oorfpronkelijke ge -.
bergten , de overgangsbergen , de vloedbergen , ( in drie tijdvakken, twee van woeling en een. van rust) en de aanfpoelingen, waarin hij het tijdvak der Y. oorwereld, der watervloeden, en de tegenwoordige oppervlakte der darde onderfeheidt.
Dit laatfie gedeelte des opilels is belangrijk. Maar die vroegere luchtkasteelen benemen aan het gebouw allen vastei
grond. 8. is de Mammut nog tegenwoordig levend voorhan.
den? met eenige andere vragen nopens dit dier. De eerfie
wordt althang niet ontkennend beantwoord. Wij twijfelen,
na de vele Reizen in Noordamerika in bijkans alle rigtingen,
zeer aan bet tegenwoordig beftaan van dit dier. 9. Beantwoording van tegenwerpingen , vootal tegen de fchepping der men1hen uit éénen bloede, die voor eerre volfirekt onmogelijke
zaak verklaard wordt, zoo . als men gemakkelijk bevroeden
kon, wanneer men maar niet van vooroordeelen zwanger ga.(!)
Io. Over menfchelijke verjieeningen, tegen LU D WIG, en ter
saving van die ver&eeningen. ia. Overblijffels van (leden en
gedenktukken uit des! voortijd. (De voortijd is de lente:
dus uit oude dagen.) De Schrijver, die misfchien meer van
de Gefchiedenis der menfcheu uit de Voorwereld, dan van. die
des tegenwoordigen tijdperks weet, rangfchikt Palmyra onder de alpude f}eden gelijk Babylon , Perfepolis en Thebe ,
terwijl elk ander weet, dat deszelfs bouwvallen uit den Romeinfchen tijd zijn; hij houdt zelfs de' houten brug in Drenthe , die , 'volgens het Rapport van het Infiituut , een weg,
is , door onze boeren gelegd , voor een overblijffel zijner.
Voorwereld.
In het tweede Deel heft de keer a3 o L L zich minder aan
B AL L F-N S'T E D T gebonden, maar zelf ulukken, . tot het.
magere tijdperk der Aarde betrekkelijk , hijeqngeta held.
Ss5
Met
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11et genoegen hebben wij reeds boven den daarin heerfchen_
den, nicer bedaarden , onderzoeklievenden en minder verwaanden, toon opgemerkt. De onderwerpen zijn: i. De Megealo n i.r van JE FFE R s o N, of liet Alegatherium van c u v i e r..
(Uit Pa: ragr;cy.) 2. en 3. De Spelonkbeer. Meestal te midden van Duitschland en in Polen op de Ilongaar fiche grenzen
in holen gevonden. Een weinig uitvoerig, doch belangrijk.

4. Regelen , bij de opfporing van bewerktuigde fchepfeleu uit
de Voorwereld in acht te neren. 5. Opgave der tot dusverre
Bekend gewordene voorwereldlijke dieren (dieren uit eerie vroegere Aarde) , volgens VON W I L D u. N G z i\. Op bI. 77
wordt met de flichtelijke Theleologie der pas ontdekte Eskitnaux den draak gefloken, die de geheele Aarde voor onbewoonbaar, en hun bevrozen hoekje gronds voor her cénige
bewoonde plekje houden. Wanneer men niet eerie zaak fpot ,
dient men die toch wel te kunnen fpelien; maar de Schrijver
'heeft bij dit woord (Teleologie) , d. i. aanwijzing van verflaadige doeleinden in het gefchapene, Hechts aan de gehate
Theologie gedacht. Voor 't overige zien wij hier in een kort
bedek de vele buitenfporige , lijnregt tegen elkander flrijdende, flellingen onzer aardkneders (Geoplasten) zeer goed ten
toon gefield , (bl. 73 75, 79--3o.) De heller van dit itnkje,
die zich een Dilettant in de Voorwereldkunde noemt en s N T R.
teekent , toont zoo veel gezond verfland en luim, dat hij
verdiende , geheel uit de wolkenbaan der Geoplasten , wier
dwaasheden hij zeer goed begint in te zien, te regt gebragt
te worden, en zijnen voet weder op den hechten bodem der
proefondervindelijke Natuurkunde te zetten. Hij merkt zeer
goed aan , dat de menfchen zich in hunne droomen de Aarde
formeren, naar hetgeen hun meest in de zinnen valt; vuur,
of water, of bergen. Daarop volgt een meer opzettelijk ,
over 't algemeen zeer wel bewerkt , overzigt van de itelfels
der Geologen federt v E s C A R TE S, van wien hier echter niet
onbefchrijfelijk veel onkunde gezegd wordt, dat hij zich zekeren roem verworven heeft. Die dwergen, op de fchouderen
van een' groot man geklommen! Weten zij niet, dat zij zon der DE S CA R TES nog aan de droomgin van ARISTOTELES
en de Scholastieken zouden gelooven, die misfchien even
dwaas, doch minder gevaarlijk waren, dan de hunne? Do
bekende draaikringen (tourbillons) van n E s C AR T E s worden
hier divaalfroomen (Wirbel) genaamd. Iemand , die eenzijdig
Duitse/s- gevormd is , kan hier alleen het Floogdasit/'c ke woord,
i,r
-
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in plaats van het algemeen bekende Fran/e, mededeelen.
No. 6 en 7 bevatten twee tegen elkander Strijdige befchouwingen van het Plantenrijk der k'oo;ivereld; de eerde dier
Schrijvers wil de ileenkolen niet uit liet plantenrijk afleiden ,
de tweede wel. 8. LT7as ook de rnensch een Jchepfel der Voorwereld?
„ Of onder de ontbondene bewerktuigde fchcpfelen der laatst
voorgaande aarde ook meoafchen waren? is eerie vraag, wel-„
natuurlijkerwijze, zelfs over het algemeen voor een' ie--„ke
„ der, die tot dit raadfelachtige geflacht behoort, Reeds eene
„ der belangrijkfle blijft, en die daarenboven voor denken
mannen zoo wel, als voor eene-„denorzkliv
„ zekere foort van met pen en tong krijtende íchreeuwers,
„ van tiendubbel gewigt moet zijn. Vandaar dan ook, dat zij
„ van den beginne af aan onophoudelijk door geleerden en
„ halfgeleerden , wijzen cn vernuftkramers , met derzelver
vódr en tegen, fleeds op nieuw onderzocht en bepraat
„ werd. Onder deze halfgeleerden, fchoonfprekers en ver
, nuftkramers nu wordt eene fekte gevonden, welke het-,
„ daarbij veel meer om zekere, haar bijzonder eigene, oog
, merken , dan wel om de lieve broeders der Voorwereld zel„ ve te doen is. Zoo trachten zij b. v. daaruit een onoverwinnelijk heer te formeren, ten einde daarmede tegen het
„ heilige grondgebied van den ouden eerwaardigen ni o zit s
„ op te rukken, hetzelve te verwoesten, en vervolgens van
„ uit dit ílandpunt liet daarmede verbondene aangrenzende.
„ Rijk van c nit 1 s T U s zelve aan te vallen, dit het onderst
boven te keeren , en in Regeringloosheid ten gronde te doen-„
„ gaan:' Dit opfiel is van den boven reeds met lof vermelden Dilettant S N T R , die ons daarbij het gewigtig berigt
mededeelt , dat de heer n ALL E IN STE D T zelf door het vertoog van Dr. MOLL L tegen het reuzenhoofd (I11e Stuk van
dit Magazijn, bl. 56-72) van zijn gevoelen nopens den snensck
der Voorwereld is afgebragt. hierop volgen nog uittrekfels
uit S C u LOT H EI :u , die meent, vertleende menfchenbeenderen gevonden te hebben; Uit L I N K, die het beslaan van
zoodanige verlteeningen ontkent, althans in zoo verre zij tot
bewijzen voor de inwoning in eerie vergane wereld zouden
moeten dienen ; en Uit G E L P K E, die het beftaan van men,
fchen in die wereld gelooft, en wel bepaaldelijk aan eenoor
Tibet denkt. Beide laatften zullen eerlang-fpronkelijV
ook in onze taal het licht zien, en alsdan zal de gansch niet
aangename taak op ons liggen ,die Romans , waarvan liet voorloo-
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pig verflag ons reeds tegenzin heeft ingeboezemd , door te
worilelen, en onzen Lezeren daarvan verflag te geven.
Wij wenfchen van harte , dat de Heer M o L L, indien hij
in deze loopbaan wil voortgaan, toch ook altijd de andere
partij hoore , gelijk hij hier nu en dan gedaan heeft. Hij
vermijde voorts in zijne vertaling Germanismen, als Bergsnannfche uitdrukking , bl. 18, waardoor men al ligt op hei
denkbeeld zou komen, dat zekere Geleerde, B
G MA N N
geheeten , zoo iets gezegd had, terwijl het niets anders is,
tan: fpreekwijs van mijnwerkers; de woorden gelagerd, en
wat dies mee€ zij.
ER

Handleiding tot den Nederlandfchen Stijl, of volledige aanwijzing ter vervaardiging van fchriftelijke opfiellen voor
Nederlanders, zoo in het algemeen , als in beroepsbetrekkingen , en gegrond op de redeneerkunde; door j. C. B E ]j E R,
Onderwijzer aan de Artillerie- en Genlefchool te Delft. Te
Rotterdam, bij Menfing en van Westreenen. 1820. In gr.
8vo.XXen 560í31.f4-to-:
Een handboek, tot het aanleeren van eenen goeden ítijl,
bij onderfcheidene opflellen , in onze taal, was tot hiertoe
eene behoefte. In dezelve voorziet de Heer a E ]J E R zeer
mild en zeer goed. Van de volledigheid dezes werks overtuigt men zich gemakkelijk, door het nazien van den voor,
afgeplaatflen inhoud, wanneer men tevens zal ontdekken, met
welke beknoptheid alles moet behandeld zijn. En dat die beknoptheid, der duidelijkheid niet fchadelijk, de aanfpraak,,
die deze Handleiding op volledigheid heeft, niet aan haar
ontzeggen kan, is ons, bij onpartijdig onderzoek der voor
zaken, gebleken. Gaarne gaven wij dien inhoud-gedran
op, ten einde onzen lezeren te doen zien, wat ze al in dit
boek vinden kunnen; maar het is ons niet te vergen, veertien bladzijden af te fchrijven. Wij zijn echter verpligt, op
dit werk opmerkzaam te maken , en willen dus van deszelff
aanleg en hoofdzakelijken inhoud .eenig nader verflag geven ,
en , daar we althans geene belangrijke aanmerkingen op hetzelve hebben, met een paar proeven uit hetzelve onze aanprijzing belluiten.
De Heer BE ]J ER vervaardigde dit handboek ten leiddraad
bij
.
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bij de voorlezingen , die hij hield voor de Kadetten in de
Delftfche fchool , te hunner oefening in het vervaardigen van
fchriftelijke Nederlandfche opftellen. Naderhand kreeg dit
zijn werk , door in hetzelve den beroepsftijl op te nemen,
eene meer algemeen nuttige llrekking, dan voor bijzonder
fchoolgebruik. De regels voor taal en flijl zijn door eene
korte redeneerkunde voorafgegaan, die het eerlte der viel
hoofddeelen, welke dit boek bevat, na eene gepaste inleiding, uitmaakt. Dit hoofddeel beftaat uit vijf afdeelingerr,
waarvan fommige zich nog in hoofdhukken fplitfen; en men
zal zeker niet kunnen nalaten te erkennen, dat de fchrijver
op naauwkeurigheid en orde zich -meesterlijk verflaat. De eerfie afdeeling handelt over de denkbeelden , bl. 8-13 ; de tweede , in twee hoofdtlukken , over derzelver verbinding , door
oordeel en fluitrede , bi. 14-29; de derde , over de middelen
ter opheldering en uitbreiding onzer kennis, in vier hoofdlukken, behandelende het verklaren en verdeelen , het bewijzen, het wederleggen en overtuigen , en de drogredenen ,
bi. 29-63. In de vierde afdeeling wordt, in twee hoofdlukken, over de vereischten en hulpmiddelen tot denken , en
behoedmiddelen tegen dwaling, gehandeld, bl. 64-74, en, in
de vijfde , over de kunst van uitleggen ,bi. 74- 7 6 . — In het
tweede hoofddeel worden de vereischten van den ffijl, nadat
kostelijk en zeer juist het verband tusfchen redeneerkunde eis
taal is opgegeven, overwogen. Dit hoofddeel beftaat uit vier
afdeelingen. Van de eerfle is het onderwerp grondige taalkennis, bl. 99-299. Men heeft hier drie hoofdítukken: liet
eene behelst onderrigt aangaande de woordgronding, het andere aangaande de woordvoeging , het derde aangaande de fpelling. Wat daartoe behoort, zal men alles op zijne plaats hier
vinden. Vn de tweede afdeeling , bi. 299-315, in drie
hoofdstukken, is het onderwerp de duidelijkheid. De derde
behandelt de flerkte of nadruk van den flu!, mede in dr:e
hoofdftukken, bi. r5-3a. De vierde afdeeling, insgelijks
drie hoofdhukken behelzende, handelt over de /eerlijkheid
van den fiijl, tot bl. 363. — Het derde hoofddeel van' dit
werk onderwijst over de hulpmiddelen tot eenen goeden jlijl.
In eene eerffe afdeeling, bl. 364-372 , handelt BE IJ ER over
het lezen; dan, H. 373, 374, over de navolging; uitvoeriger, bl. 375-414, over de eigene oefening. Hiertoe befteedt
hij drie hoofdhukken , een over de kunst van uitvinden, het
tweede over dc kunst van fchikking en verdeelmg der ge-
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vondene bouwjYnffen , het derde over de orde , of fchikking der
voordragt in het algemeen. — Het vierde hoofddeel, over da
karakters van den Jlijl en forten van ongebonden op (lel, be.
flaat uit twee afdeelingen, de eerfte bi. 4^5 -4 22 , de andere
tot het einde. In deze worden de foorten van ongebonden
opflel; bijzonder met betrekking tot den beroeps/ijl, behandeld, zoo openbaren als bijzonderen, bij welken laat (ken de
brieflijl en onderkandfche acten in aanmerking genomen
worden.
De waarde van dit werk wordt door de welgekozene voorbeelden, die ter opheldering zijn bijgebragt, niet weinig vermeerderd; en, fchoon er hier en daar nog iets moge gemist
worden, dat men gemeend had te mogen wenfchen, b. v.
een woord over het lezen van dichters, ovér adverfaricn y
over kanfelflijl ezv. , mag men van dit boek getuigen , dat
het een genoegzaam onderrigt bevat , over den (tij! , voor een
befchaafd man, maar die geen onderwijs aan eenige hoogefchool genoten heeft. Wij prijzen het daarom met ruimte
aan alle onderwijzers en aan alle jonge lieden aan, die waar
voor den dag willen komen, en echte befeha:-lijkfatoen
ving op prijs (tellen. De Redekunst van LU L 0 F s, hoezeer
van dit werk in bedoeling genoeg onderfcheiden, zal echter
door hen, die zich van dit werk bedienen, niet zonder vrucht
bij hetzelve gebruikt worden.
Om den lezer eene proeve te geven, fchrijven wij, hem n^
§ 760-762 , waar ons het boek openvalt, en twijfelen niet,
of dezelve zal hem naar het werk zelve begeerig maken :
^, Bij het onderzoek eenex waarheid moet men hetzelfde in
acht nemen, als bij het ontwikkelen, bewijzen en wederleggen van een begrip.
Ware b. v. het onderwerp van ons onderzoek de liefdeloos=
beid, zoo zouden de enkele denkbeelden deze of dergelijke zijn:
i. De mensch heeft eene natuurlijke neiging, om zich als
het middelpunt van alle bemoeijingen aan te zien.
2. Liefdeloosheid maakt gevoelloos ten opzigte van vreemd
lijden en vreugde.
3. Liefdeloosheid verwijdert de harten der menithen van ons.
q. Niet hij is liefdeloos , die aan lediggang en dronkenfchap
onderleuning weigert.
5. Men vindt in zijn eigen lijden zoo zelden deelneming
bij anderen.
6.
.
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6. Liefdeloosheid ontaardt gemakkelijk in hardheid en
wreedheid.
7. De liefdelooze oordeelt ligtelijk hecht over zijne medemenfchen.
8. Hij ziet er niet naar, of zijn oordeel anderen ook fchaden hu.
9. Liefdeloosheid ontaardt ligt in wangunst.
lo. De bron van liefdeloosheid is ook gebrek aan „t*Nlwillendheid.
a:. De liefdelooze oordeelt dikwijls naar blooten fchijn.
I2. Wie zijnen naasten niet bemint, taaist de meeste menfchelijke genoegens.
13. De liefdelooze is voor Beene ware deugd vatbaar.
14. Men kan alle menfchen niet helpen.
15. Liefdeloosheid ontftaat nit eigenliefde.
16. Men moet zijn hart fleeds voor het gevoel openhouden.
17. Wie anderen tracht goed te doen, vat ook genegenheid
voor hen op.
18. Niets finart zoo zeer, dan (als) zich liefdeloos beoordeeld
te zien.
19. Schoon men niet allen kan helpen, kan men hun toch
deelneming betoonen.
20. Wie zijnen naasten bemint, vindt dikwijls hulpmiddelen, waar hij die zelf niet vermoedde.
2t. De liefdelooze weigert zijne hulp ook daar, waar zij
goed aangewend en bewezen kan worden.
22. Liefdeloosheid ontflaat dikwijls uit traagheid.
23. Zonder wederkeerige liefde en toegevendheid kan de
wereld niet beftaan.
24. Men is dikwijls liefdeloos uit ligtzinnigheid.
25. Ons gevoel wordt in de wereld al te dikwijls bedroger.
26. Liefdeloosheid is ongevoeligheid omtrent liet lijden en
de vreugde zijns naasten.
27. Diegene is niet liefdeloos , welke misdaden aan den dag
brengt.
28. Liefdeloos is hij , die onfchadelijke zwakheden en gebreken zijns naasten voor oogen stelt.
Vergelijkt men nu deze 28 gedachten, zoo bevindt men
dat de volgende te zamen behooren, en onder één gezigtpunt kunnen gebragt worden:
I. Bronnen der liefdeloosheid. r, io, 15, 22, 24.
2. Bewijs. 2, 7 8, II, 2I, 28.
3. Gevolgen en andere gebreken. 3 , 6 , 9 , 13,
5.
4. Aard. 4 , 26, 27.
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5. Uitvlugten, verontfchuldigingen, en wederlegging der.
zelve. 5, 14, 19, 20, 25.
6. Middelen en beweegredenen ter vermijding. 12, 16 ,
17, :8, 23.
Worden deze 6 geflachtsdenkbeelden met elkander vergeleken, zoo zal men bevinden, dat te zamen behooren 1, 3,
4, en wederom 5 en 6.
De Itching zoude dus zijn:
Onderrigt omtrent de liefdeloosheid.
• Wat is liefdeloosheid ?
a. Wat zij niet is. 4, 27.
b. Aanwijzing. 2, 7, 8, I r , 21 , 28.
c. Bronnen. I , zo, 15, 22 , 24.
2. Hoe kan men zich voor liefdeloosheid hoeden?
a. Uitvlugten en verontfehuldigingen zijn ongegrond. 5,
14. 1 9, 20 , 2 5.
b. Middelen en beweegredenen. 12, 16, 17 , :8, 23.
c. Bijzondere regelen, uit het voorgaande afgeleid."
Gedichten van A. C. W. S T A R I N G. II Stukken. Te Zuiphen,
bij H. C. A. Thieme. 1820. In gr. 8vo. Te zamen 356,
Voorwerk z8 BI. f 7-4-:
V ij hebben dezen bundel tweemaal gelezen, (of het moest
met tiitzondering van een enkel fluk zijn, dat flechts éénti
beurt heeft gehad) de eerfte maal zonder eenig oogmerk van
beoordeeling , en de laatfile met zulk een opzet. Dit is, geboven wij, niet ongunflig voor de zaak der waarheid, en
vooral voor die van het beoordeelde. Men is dan toch —
zoo als de Duitfchers zeggen — geheel onbevangen, flechts
geftemd om zich te vermaken, om het gevoel te laten werken, en meer op de rozere, dan óp de doornen te letten,
die misfchien wel onaffcheidelijk van dezelve zijn. Wij moeten daarenboven belijden, dat de Dichter ons te eenemaalonbekend -was ; (wie kan trouwens dit geestig volk thans tellen , of elk bij zijnen name noemen? dezelve is inímers legio!)
doch niet zijn werk: want wij ontmoetten , onder anderen,
een klein fluipertje, dat , voorheen in zeker werk van eenera
beroemden Bard en kunstkenner, niet geflopen, maar openlijk, als een gekozen flaal van zekere dichtwijze, voorgetreden ,
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den, ons al vóór twintig jaren zeer behaagde. Zoodat ik
maar zeggen wil..... dat wij deze gedichten met groot ge.
aoegen hebben gelezen — genoegen echter van onderfcheiden
aard, als nu eens meer aan bewondering of verwondering
grenzende, dan weér zuiver en eenvoudig, foms ook flaau.
wer, en door eene zachte beweging met het hoofd, nu eens
herwaarts en dan eens gindswaarts , onwillekeurig vergezeld.
Dit, en welligt nog iets meer, was het gevolg onzer eerlte
lecture. Maar nu moesten wij de fftukken weêr onder handen
nemen , op alles letten , bij ieder woord ter verklaring of ver
einde deze verzen van den Heer-antwordigfl,e
S T A R I N G, of wel den man zelven, in ons levend Pan Poèticum, zijne plaats, ten opzigte van foort en rang..... of
laat het liever zijn foort of rang, aan te wijzen. Is het er
een uit de fchool van B i L DER D Ij K? neen! — van T o LL E N S? neen! --- van H E L M E R s? ook al niet! — van
PEITH eindelijk? want meer weten wij er niet :.de wildzang
van L OO T S laat zich zoo niet navolgen; en dat wij den
grijzen Zanger aan den IJstel laatst noemden; is, omdat dit
er wel het naaste nog mag bijkomen. Doch S T A R I N G is
ST AR I N G — een kunflenaar in de poëzij — een geheel ander man dan onze meeste aangeblazenen van den tegenwoordigen tijd, die met eenen ernst en eene deftigheid van de
poëzij fpreken en dezelve behandelen , alsof ze van onze
Duitfche naburen gehoord hadden , dat Poëzij en Filozofie
en Religie eigenlijk maar één ding, en dus in het oog des
Hollanders al een zeer ernflig en zwaarwigtig ding was. Bij
hem is de dichtkunst meer fpel, fpel met vormen, fchoone,
wonderlijke, naïve vormen, in welke hij echter niet ver
belangrijke gedachten te íleken, en die bij met veel,-zuimt
zeer veel gevoel weet te behandelen, fchoon hij dit volkomen meester blijft en nooit in het wilde laat bruifen.
Misfchien zou men ons beter verftaan , zoo wij enkel de
inhoudstafel opgaven ; doch , deze wat uitvoerig zijnde , zullen wij maar zeggen, dat Romances en oude Verhalen, een
paar Cantates en geestelijke Feestzangen, Gelegenheidsversjes voor vaderland , familie of vriendfchap , losfe Schetfen en
dergelijke de voorname rubrieken zijn, zonder dat wij eene
enkele dichterlijke verhandeling of leerdicht in twee, drie
zangen hebben aangetroffen. Dikwijls zien wij hem boerten,
en inzonderheid in het provinciaal patois van zijne woon(tede, met groote bekwaamheid, een of ander behandelen, of
laBQEKIIESCI!. I82I. NO. 14.
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laten behandelen; gelijk de geest dezes mans, over het geheel, meer uitfluitend provinciaal (Celdcrsch) is , dan wij
ons dit van cenen onzer tegenwoordige Dichters van naam'
kunnen herinneren. Of komt zulks misfchien daarvan, dat de
meesten Hollanders zijn , en S P A N D A W, als Groninger , den

echten Vr•ícfclren nationaaltrots niet zoo levendig zelfs, als
deze Celdersc'rrnan den zijnen, gevoelt?
Doch laten wij toch een weinig meer in bijzonderheden
gaan : ten aanzien van het eerste deel vooral , waarin weinige
zeer kleine ítukjes gevonden worden, is dit niet ondoenlijk.
Vooreerst dan: Verhalen.
Wichard van Pont: in twee zangen, zeer wel bewerkt.
De l ror flin in het Dorp: van elders bekend; meest zamen
een' boer en zijne vrouw, in ons oog een-fpraktuschen
meesterstukje , vol natuur en gevoel.
Lenora , en: De zwarte Vrouw: bij elkander behoorende ,
en uit den ouden tijd.
De Verjaardag. Sermoni propiora ílaat er boven , en inderdaad is de flijl zeer gemeenzaam ; doch daarom had dezelve, dunkt ons , het rijn noodig gehad. Menig lezer zal het
nu aan de gelijkmatigheid der regels moeten zien, dat hij
een vers leest. Doch over het rijmelooze ftraks nader.
Adolf en Emma , en: Folpert van Arkel: weêr uit vroeger eeuw, doch nu eens in Holland te huis behoorende. Dc
Duivel, fchoon juist niet genoemd, (men meent trouwens,
dat hij veel van het incognito houdt) komt in het laatfte voor;
waarover de Dichter ergens een woord fpreekt. Wij, voor
ons, zien hem (met kleuren) wel zoo lief in eene romance
als in eene preek. Vóór ettelijke jaren, onder anderen bij
gelegenheid van Leydens ramp , begon men veel te praten
van een' Geest des Kwaads , en wij hebben ons toen daartegen uitgelaten, aan den ouden kwaden Geest, boven dit
nieuwe aftrekfel (abfiractunr) , dat zoo veel van een' fpiritus uit de Apotheek heeft, verre de voorkeur gevende. Doch
over een costuunr ,voor den tegenwoordigen finnak een weinig
pasfende, mag men misfchien nog wel eens denken; en kun
wij niet zeggen, dat dle ketting, even als van St. Ni--ne
klaas, ons, onder meer, bijzonder behaagde.
De hoofdige Boer: eene Zutfenfche vertelling; refit aardig.
Het Verrchijnfel: fraai gedacht, en niet min fraai uitgevoerd. En ziet, het was een droom!
Ada

I)ICN`FFN.

(jT)

flda err Aij ;toeti : een der kinderen vats c o r: D s M I •r II 'S
Edwin and zingelina.
Hoop verloren ; Trouw be!t'aard C A T s nagevolgd. Dit ver
:

onze Dichter inderdaad voortreffelijk. Ilet is waarlijk -flat
of gij den Ouden van Z orb vliet zelven hoort ; en wij
hooren hem nog zoo gaarne eens. De aanhef zou tevens voor
een puntdicht kunnen oorgaan. Luistert !
Daar rijst , uit Veluws zand , omtrent de Zuiderbaren
Een flad , vol rappe maats , die 't zilte diep bevaren;
All' Peters Gildebroêrs , de fchrik van 't ftom gediert' ,
Dat, finds den vijfden dag , in 't- ruim der golven tiert.
Hier was nog 't venflerglas , ooit zonder luiken, veilig;
De huishaan, op zijn rek, voor linkfche grijpers heilig;
Geen ander nachtrumoer dan 't buldren van Eool' ,
En waarom meer gezeid? hier was geen Ilooge School.
Doch wanneer de volgende regel nu heeft : En nogtans
evenwel.... kunnen wij zulk een overnemen van eigenlijke
fouten geenszins goedkeuren.
liet Fogelfchieten: lief, fchoon treurig.
De ,Schat: luimig ; in zeer vrije versmaat. Ziet hier een flaaltje
Verheven boven windre flervelingen —
Vijf trappen hoog — hield eens de Bankroetier,
Met onvoldane rekeningen,
Het vuur te gang, waarvoor een fprot , drie, vier
Gefpit aan zijn rapier ,
Te braden hingen.

Vu/canes Wraak: de bekende historie niet het ijzeren net;
zeer aardig bewerkt.
De Tuchtigin g; der Algerijnen , in Boeren-Zutfensch , is
naar ons oordeel , een waar kunstftuk, fchoon menige lezer
er veel moeite mede zal hebben.
Zanggflukken. — flriadue. Foor een Natuurkundig Gevelfe/zap. De Zee. Alle Cantates , van welke ons de eerfle niet
liet minst behaagd heeft. De ruimte, trouwens , verbiedt ons
breed te zijn , en gebrek aan genoegzame kennis der muzijk
houdt ons hiervan tevens terug.
Het tweede deel vervolgt niet (Kerkgezangen , doelmatig en
fchoon. Daarna niet ]Jlengeldicht; waarvan wij geheel willen
thchrijven : De Joodfche Looverhet.
` C t 2Wie
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Wie fmadend tot uw Butje kwam —
Niet ik , gij Kind van Abraham!
Ik fchenk , uit een opregt gemoed,
Den drempel mijnen vredegroet!
Gij viert uw Feest, en zit getroost,
Temidden van uw talrijk kroost,
In fchaduw van uw loovertent,
Als Mozes u heeft ingeprent.
Judea's wijnftok groent hier niet;
Olijf, noch vijg teelt ons gebied;
Gij gaardet hier, in raauwer lucht,
Min weeldrig blad, min zoete vrucht;
En toch, gij zit, uw lot getroost,
Te midden van uw talrijk kroost;
Uw Feesthut haat bij ons geplant,
Als eens in 't Palestijnfche Land.
Drieduizend malen kwam de zon
Terug, waar zij uw jaar begon,
En nog bouwt gij uw loovertent,
Als Mozes u heeft ingeprent.
Jeruzalem ligt diep verneérd ;
Des Tempels grondtag omgekeerd;
Verduisterd blijft die gloriedag,
Toen Isrel beider grootheid zag;
Maar eeuwig jong herrijst uw Tent,
Bij aller volken tal gekend;
Zoo vaak de fchaal, aan 's hemels boog,
Der dagen maat weer effen woog.

Wij — tasten rond, in 't ongewist ;
Op onze wieg ligt duisternis;
De hond, dat ons Gods wil hier bragt,
Bleef ongevierd; werd niet gedacht.!
Maar u heugt, dertig eeuwen door,
Dat u Jehova uitverkoor;
Dat, als 't geweld u vlugten deed,
Een reddend fpoor het diep doorfneed ;
Dat , zonder huisdak , levenslang,
Uw
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Uw fchaar zwierf, op haar kronkelgang;
Waar Vuur- en Rook-zuil voor •haar toog,
En 't Man haar fpijsde van omhoog.
Gij viert het , tot op dezen tijd ,
Dat zoo Gods arm u heeft bevrijd.
ties breng ik , met opregt gemoed,
Uw Hutje mijnen vredegroet.
Wie fmadend tot den drempel kwam;
Niet ik, gij Kind van Abraham!
Voor het overige is dit Mengeldicht een waar mengelmoes;
fit venia verbo! dat veel,zeer veel fchoons vanverfchillenden
ftempel , vooral luimigs en gevoeligs , bevat, bij geene mogelijkheid alles te noemen. De Catfranen doen we&r mede;
en behaagden ons, zoo als het ganfche fl:uk, ook inzonderheid het Plot van De Ooijevaars die — moet de lezer weten —
ter hulpe ingeroepen of uitgelokt zijnde',eerst wel de mollen
en toen de kikvorfchen ophapten, maar vervolgens ook aan
de bijen en de kuikens gingen.
,

„ Gaat, Fielten !" riep ik, gansch verftoord;
En joeg de maagre fchrokkers voort.
„ Gaat, Fielten! Doet, in Afrika,
De Fraufche Staatshervormers na!"
Doch, zou het niet verlaanbaarder zijn, zoo de twee
laatlie comma's weggelaten waren? „ Niet hier, maar in
Afrika, zoo gij het dan ergens moet doen."
Jaarben. Dit is de naam van eerre afdeeling, van een enkel ftuk, en, zoo als men weet, van zekere rijmelooze
versmaat, die hier gebezigd wordt. liet fink is ftichtelijk èn fraai. De deftige gang, die in hetzelve heerscht,
doet het vers ook meer opmerken. Doch, hoe komt het,
dat onze landaard vooral zoo zeer op het rijmen geteld is?
Van de gewoonte (eigenlijk ongewoonte aan het tegen
ST A RI N G te meenen. Maar, zoo men fom--del)fchijnt
tijds aan het goede wennen moet, men kan ook aan het
kwade wennen. Wij , voor ons , willen de rijmelooze —
jamben , héxameters , of hoe ze, hceten mogen, wel niet
verbannen , maar toch gaarne fpaarzaam aangewend hebben.
Wij herinneren ons uit vroeger' tijd, dat S C11 1 L L E R ons
bij.
Tt3
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bijzonder trof, wanneer hij, in zijne Maria Stuart, daar,
waar de geestdrift hoog klom, het rljmelooze door liet berijmd
liet vervangen. Pkeit dit nu voor het onrijm , vooral in
dramatifche flukkea , ter afwisfeling enz. , of voer liet rijm ,
als het meeste effect doende? Wij be(lisfen niet, maar zou
toch altijd liever Benig rijm , al is het dan ook maar om-den
den derden regel, in het Hollandsch gebruikt zien, zoo als
wij meenen hier een klein flukje gevonden te hebben.
Puntdichten. Waaronder fommige zeer aardig; b. v.

IVoordfpel.
Flip heeft er, voor grof geld, den regter Vleugel staan ;
Nu moet er links een dito aan:
Thans Vleugels aan zijn Huis — laatst 1//engels aan zijn Stall
Hoe fchoon dat alles vliegen zal.

Ilomerlfche Vermaning.
(Ilias; Zang I; vers t97.)
Dwaalt MIJNS GELIJK, ik zie 't lankmoedig aan :
Geene oogen, die op ons, als op een voorbeeld, haren 1
Maar zwiert een kloek Vernuft moedwillig van de baan ,
En lokt zijn Volgers uit, om blindlings me@ te gaan ,
Ik trok het graag terug — al was 't ook bij de haren!
Brieven. Dit is proza, met dichtwerk aardig doorvlochten, zeer los gefleld, en voor welks mededeeling de Schrijver
onzen dank verdient.
Ten slotte : S T A R 1 N G is een man , in vele talen en zaken
bedreven; een onafhankelijke en vrije landbewoner, zoo liet
fchijnt; een Schrijver van den besten , ouden trant, die zijne
afzondering door edele fludiën verfraait, en om geen roem
of voordeel, maar uit zekere, niet min edele, behoefte
zingt. Wij vleijen ons, hein nu genoegzaam te hebben doen
kennen. Zijn vuur 9aac telden in ligterlaafje vlamme ten
dake uit, maar fpeelt veeleer, op de meest afwisfelende
wijze, als door fpleten en glazen, met allerlei fchakeerfel
van kleuren. En, zoo als het met alle kunst gaat, zij is
ecne enkele keer wel wat gewrongen; gelijk wij den veelwetenden en diepdenkenden man ook wel eens wat duister
vonden. „ Waar ?" zal zijn Ed. mfskhien, •vooral ten opr.igte van het laat te, zeggen. Maar wij zwijgen dit liefst.
liet zal toch zeker dome vin of zijn, misfchien veel te dom
voor
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voor een' Recenfent ! Alle lezers zijn intnsfchen geene Recenfenten, en er zijn er vast nog dommer dan wij. De Heer
STARING breeuwe het dus, bij gelegenheid , nog maar eens
na! en, komt het bij eene tweede uitgaaf, of anders bij
volgend werk , te pas , dat wij hartelijk wenfchen , dan doe
hij zijn voordeel! Wij fcheiden er hier uit , om welhaast
aan drie , vier andere bundels te gaan , die' al weer verfchenen zijn.
Ten vaarwel aan den lezer fchenken wij hem nog den Wrnter , dien wij toch naderen:
De Winter heeft, hoe grijs van kin,
Een kleur als melk en bloed!
Hij tafelt lang; fchenkt naar(Iig in;
En 't maal bekomt hem goed.
Hij plant, hij delft, hij ploegt bij daag,
Vermand door fneeuw noch buldervlaag;
En trekt wel eens , in jagersdragt ,
Naar 't glinftrend bosch, ter avendwacht.
Als 't ijs den radden vloed houdt flaan,
Voelt hij zijn kracht geflerkt:
Zijn fchaatfen gonzen langs de baan,
Zijn hielen zijn gevlerkt!
Bevracht een aardig kind zijn feé,
ilij zwaait er als een veder Ineê,
In 't meisje tart, tot fneller vaart,
Haar fpeelnoot achter 't rinklend paard.
Zijn haardfleé lokt de jeugd bijeen;
Zij wemelt om zijn floe!.
Hij pleegt terwijl zijne oude leén,
En fchatert in 't gejoel.
Een fprong in 't ronde mag hij wel,
Doch voegt zich liefst bij zang en fpel;
Of kort den nacht met gul gejok,
En heeft geene ooren voor de klok.
Omf ngle 't West , met flibbe eh plas ,
Zijne ongenaakbre flulp ,
De Tijd gaat met geen trager pas;
Dank zij der Muzen hulp E
Tt4
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Gemis wordt in genot verkeerd,
Als 't Oosten op zijn beurt regeert;
De vorst het grondloos pad bef'traac ,
En vriendfchap weêr uit buren gaat.
Wie dan den Winter lastren meugt,
Kraait gij ons, na en voor,
Van Lenteblijheid , Zomervreugd ,
En Ilerfstverinaak aan 't oor?
Den Grijsaard zij , als eerbetoon,
Een krans van palm bij ons gebocn;
En klank van gouden fnaren zweev'
Door 't feestgeroep: „ De Winter leev' !"

Anastafia , of Griekenland in den float van favernij ouder de
Osmanen, federt dcn veldlag bij Kosfowa , 1389 , en in den
flrijd voor deszelfs onafhankelijkheid, federt I821. Een Tijd
F. K. L. S I C K L E R.-fchrit.NaeHogduschvnDr.
Ijle Stukje. Te Amfierdam, bij D. Visfer. 1821. In gr.
8vo. f: -16-:

Het tegenwoordig oogenblik , waarin geheel Europa zijne
blikken op het ongelukkig Griekenland gevestigd houdt, en
met angftige belangítelling den uitOag der worfieling tusfcheii
dwingelandij en vrijheidsliefde te gemoet ziet, gaf natuurlijke
aanleiding tot -- en is eene genoegzame aanbeveling van —het
gefchrift, dat wij hier aankondigen. Sedert dat het Grieksch
Keizerrijk deszelfs flaatkundig beflaan, en de Turken hunne
veroveringszucht en veerkracht verloren hadden, dacht het
gros der befchaafde wereld weinig aan een van beide , en
hunne gefchiedenis, taal , zeden en letterkunde waren en bieveil alleen belangrijk voor hem, wiep beroep of neiging tot
het onderzoek en de befchouwing dier voorwerpen aanfpoorde. Maar nu , eerst vóbr weinige maanden , is alles veran.
derd. De opftanci der Grieken heeft aan beide de natiën een
nieuw en onverwacht gewigt bijgezet , en aan geheel Europa een' elektrie}en fchok medegedeeld. De gemoederen zijn
in gisting. Ieder, ook hij , die voorheen den naam der Grieken en Turken nauwelijks kende, verlangt er iets van te
weten , en den tegeuweordigen en vroegeren toeftaud dier natiën
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tlën en derzelver wederzijdfche betrekkingen te leeren kennen. Een gefchrift, dat de nieuwsgierigheid des publieks te
dezen opzigte te gemoet komt en bevredigt, kan niet anders
dan welkom wezen, vooral wanneer, gelijk hier, bij Schrijver of Vertaler, het menschlievend oogmerk doors raalt i om
de zaak der onderdrukte en verguisde Grieken te verdedigen,
de dwingelandij der Turken in het regte daglicht te plaatfen
en met voorbeelden te laven , en elk , die niet geheel en al
door eene verkeerde (laatkunde misleid is , te doen zien , dat
bet langer verblijf der Turken in Europa geen zegen voor dat
werelddeel en deszelfs koophandel en welvaart , maar veeleer
een vloek mag gerekend worden. Wenfchelijk zou het zijn,
dat de opiland.der Grieken niet zoo vroeg ware uitgebroken,
en dat de befchaving, die federt eenige jaren zulke fnelle
vorderingen onder hen gemaakt heeft , zich nog verder had
kunnen uitbreiden en nog meer bevestigen , voordat men aan
de herftelling der Griekfche natie gedacht had. Maar, nu
het er eens toe ligt, is het, onzes inziens, geen tijd van
twijfelen meer. De zaak is onherflelbaar. Men moet hen Of
aan de flavernij ontrukken, of eene gelegenheid laten voor
nooit terugkeert. Want het is natuur--bijgan,demsfch
lijkte verwachten, dat de Turken, zoo zij ooit weder meesters werden, de mogelijkheid van eenen tweeden opftand,
door de bij hen gebruikelijke middelen , wel zullen uit den
weg ruimen! — Maar wij zouden, door onzen ijver voor
de goede zaak, de recente zelve wel bijna geheel uit het
oog verliezen. Wij wilden dus zeggen, dat Schrijver en
Vertaler wèl gedaan hebben, om de zaak uit dit oogpunt te
befchouwen, en dat zij , door de verfpreiding van zulke
denkbeelden, op de dankbaarheid van eiken waren menfchen.
vriend kunnen rekenen. De eeríie proeve, welke ons hier
wordt geleverd, behelst: Io. Een Voorberigt des Vertalers
s 0 . Een woord tot Inleiding van den Heer S I C K LE R. 30,
Overzigt van de vroegere Gefchiedenis der Osmanen of Turken. 40. Algemeene Karaktertrekken van de Grieken, onze
tijdgenooten. 5o. Mengelingen. 6°. Kronijk der Gebeurtenis
Griekenland, Staatfchriften ezv. Over het algemeen-fcni
zijn de zaken zoowel, als de voordragt, belangrijk, onder
aangenaam. Wij hadden echter gaarne gezien,-houden
dat de Heer SIC K LE R een weinig naauwkeuriger geweest
ware. Wij bedoelen hier minder de geringere misfiagen, hem
als in het voorbijgaan ontvallen; zoo als, b. v., dat hij, op
Tt5
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bi. 9, de Grieken bij den inval van Xerxes hunne vrouwen
en kinderen op de Iönifc•he eilanden in veiligheid laat brengen ; of dat hij , bi. 23 , Nicea's verovering in 1330, en die
van Gallipoli in 1J35 plaatst ; terwijl de eeríle in 1332 , en
de laatfle in 1359 is voorgevallen. Van meer belang is het ,
slat de Schrijver hier en daar de Turken al te zwart affchildert,
waardoor Iigtelijk wantrouwen op zijne onpartijdigheid gebot
ren, en de goede zaak zou kunnen benadeeld worden. Wij
zullen onze beoordeeling en aanbeveling met een voorbeeld
tot flaying v;in dit gezegde befluiten. Men leest op bl. 71
en voigg. , dat de 1'urkfche Divan , in den Rusfifchen oor
1769 en 1770, de mogelijkheid niet wilde aannemen,-logvan
dat de vijandelijke vloot, in de Oostzee uitgerust, door dg
fraat van Gibraltar in de Middellandfche zee en zoo in den

Archipel komen konde. Maar wie zal dit niet voor een bloot
vcrzinfel, een conte fait Ic plaifir houden, die weet, dat de
Turkfche kapers van Algiers en Tunis dikwijls in den Atlantifchen Oceaan kruifen, en die zich herinnert, dat, onder
zoo vele goede Oosterfche gefchrifcen over de Aardrijkskunde, juist de Turk/the van II A DJ I Kil AL F A, Djihan Nuina
getiteld , verreweg dc beste is ?
W 1 1. L EM T E L L , Tooneclfpel in vijf Bedrijven , uit liet

Hoogduitsch van F. V A N S C II 1 L L E R, in dc voetmaat van
het oor fpronkelijke overgebragt door A. D 0 1,( E K, T. Z. Te
Ilaarlem, bij de Erven F. Bohn. 182!. In gr. 8yo. XII
en Igo Bl. f z- 18-:

H et verheugt ons niet weinig, hier van Gene bekwame hand

de vertaling te ontvangen van een der meesterftukken des
rrooten Dichters, waarop zich Duitschland beroemt, terwijl
in ons Vaderland het vooroordeel en de bedilzucht hem menigmaal finaden. Van de twee overige meesterflukken zijner
rijpere jaren, de Maagd van Orleans en de Maria Stuart,
hadden wij door 1 I N It E K, reeds in i 8o8 , dichterlijke overzcttingen in de voetmaat van het oorfpronkelijke ontvangen;
met den JVillem Tell is het klaverblad dier (lukken , welke
in dezen vorm voor ons ter overbrenging gefchikt zijn, vol eindigd : want de trilogie van IVallenflein heeft Benige partijcn , die onzen finaak inisfchicii minder vleijen , (vooral in
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tVallenftein's Lage; waarom ook de leer u F N j A AI 1 N C o NS T A N T dezelve in één Fransch Treurfpel heeft verfmolcen;)
en de Bruid van Mes/na is minder om den inhoud en de bewerking, dan om de heerlijke verfificatie belangrijk, waarvan
natuurlijk in eene vertaling te veel moet verloren gaan. Van
al die ílukken betwisten Maria Stuart en Willem Tell elkander , onzes inziens, den prijs der hoog(ievoortreffelijkheid;
de eerde door nadering tot klasfieke eenheid , en door de
heerlijke karakterfchildering; de tweede door treffende waarheid der voorflelling, overeenilemming met de volkszeden
van dien tijd , en fchildering van edele gevoelens en hartstogten , in tegenoverllelling met de lage bedoelingen en ontwerpen der dwingelandij. Doch elk, die dit ftuk in 't oorfprot:kelijke leest, zal de moeijelijkheid der vertaling erkennen,
welke door een aantal Helvetismen , of Zwitferfche volksuitdrukkingen , niet weinig vermeerderd wordt. Daarbij had de
Vertaler te worttelen met het vooroordeel onzer Natie tegen
de onberijmde jambifche verzen , de voetmaat der Grieken ,
Latijnen, en der oude Engelfche Dichters; daar men nu een
louter gezag heeft aangenomen, dat het berijmde-malop
Alexandrijnfche vers het éénige is , waarin men Treurfpelen
mag fchrijven. Nogtans leert de aard der zake , dat men in
deze altijd deftige voetmaat de zachtere, naïve trekken, die
in het huisfelijke leven voorkomen, veel minder gelukkig
kan fchetfcn, dan. in den jamnbus, die meer overeenkomst
heeft met de taal des gewonen omgangs, terwijl hij zich nog
tans ook tot de grootfie dichterlijke hoogte kan verheffen,
waarvan SHAKESPEARE en SCHILLER getuigen mogen. Dit voordeel — buigzaamheid naar den aard des onder
— geldt vooral in een zoogenaamd romantisch of his•-werps
torieftuk, waarin men zich niet zoo flipt aan de regelen van
AR I S TO T E LE S bindt , en meer voor het oog ten toon fielt,
dan in de Fran/the flukken, waar de gewigtigfte gebeurtenisfen in verhalen worden medegedeeld, en die dus ruim zoo
gefchikt zijn om gelezen , dan om vertoond te worden. Echter bemint men hier te lande , althans voor de vertooning,
die flukken bij voorkeur in het deftige Treurfpel. De. Heer
D o ij ER heeft zich door al deze bedenkingen niet laten weérhouden, ons eene getrouwe overzetting van den Willem Tell
mede te deelen. Deze getrouwheid Is niet alleen betrekkelijk,
in vergelijking niet die befnoeide en geknotte navolgingen van
zHAHEsPEKn• CII 5CIIILLLR, 'LOU als nUCIS ell LEg
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z R u N die voor het Franfche Publiek hebben geleverd , en
die dan ook getrouwelijk bij ons vertaald, en terflond zonder bedenking met toejuiching gefpeeld worden , (alsof wij
alles liefst uit de tweede hand ontvingen!) Neen! zij heeft
plaats in den voltien zin; want wij hebben deze vertaling op
meer dan ééne plaats met het oorfpronkelijke vergeleken, en
veelal treffend juist gevonden; juister, dan (zoo 't ons toefchijnt) eene berijmde vertaling had kunnen doen. Een bewijs te meer voor de nuttigheid, om eiken Dichter zijne maat
en toon te laten behouden, en hem niet, gelijk op het bed van
PRO K R U STE s, in Alexandrijnen uit te rekken of te knotten. Bij de lezing gevoelden wij ons beurtelings aan het
Waldflr dter meer, op her plein van Altorf, op den hoogen
Rutli, of op den hollen weg van Kiifsnacht verplaatst; wij
blaken van de heiligfle aandoeningen, bij den eed der vrije
Zwitfers, om het Vaderland te redden, en fidderen neet
TELL, wanneer de grimmige Landvoogd heen op het hoofd
zijns lieven kinds doet mikken; kortom , wij bewonderen
misfchien minder, al lezende, het fraaije Dichtpluk, en de
fchoone wendingen des Dichters; maar wij lijden, en treuren, en juichen niet de perfonen, welke die Dichter ons
voorítelt. En deze werking is, dunkt ons, de ware, die het
Tooneelfpel, als zoodanig, bedoelt. Iiet fchijnt wel, alsof
zich in Tell het flak met al te eenvoudige bijzonderheden
opende; gefprekken van herders over hun vee fchijnen met
den deftigen gang van ➢1 E L P OM E N á al t,. weinig te ftrooken; doch men bedenke, eensdeels , dat flukken van dezen
aard ook eigenlijk geene aanfpraak maken op gewrochten der
Griekfche Muze, op den naam van Trenst fpelen in den enge.
ren zin des woords , maar zich met dien vap Tooneelfpelen ,
voorfiellingen van het menfchelijk leven, (meestal in deszelfs
hoogere oogenblikken, maar toch van het leven) tevreden
houden; ten andere, dat juist deze herdertooneelen de ver.
fchijning van den held in deszelfs volle grootheid voorbereiden , als onbaatzuchtig redder van het leven eens ongelukkigen, dien niemand anders wil redden.
Aan den door s 0,11 1 r. L E R gekozen' vorm hebben wij nu
ook te danken, dat het heerlijke tooreel van den appel ons
wordt voor oogen geheid: hetzelve zou meer dan de helft
zijner waarde verloren hebben , wanneer het ons in eene bodesrol verhaald ware, zelfs met.de verzen van eenen R A C INE. Over 't algemeen zou het belagchelijk geweest zijn,. in
een
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een (luk als dit, waar de vrije, rondzwervende herders van
Zwitferland naar de Natuur worden afgebeeld, te verlangen,
dat alles b. v. in de kamer van den Landvoogd, of op een
plein voor het huis van TE L L, kortom op ééne bepaalde
plaats, affpeelde. Zulk een (luk zou een monfter van onna.
tuurlijke regelmatigheid zijn.
Doch genoeg van het Tooneelfluk zelf. Zeggen wij nog
iets van de vertaling. Wij kiezen, ter vergelijking, het
derde Tooneel des derden Bedrijfs , waar twee bezoldigden
van den Landvoogd den if aak met den hoed bewaren. De ongedwongene taal dezer beide wachten , llraks die van TEL L
met zijn' zoon, is juist door de naïve trekken, daarin vervat, niet de gemakkelijkfle ter overbrenging. ' En toch is
elke regel getrouw en zoo veel mogelijk letterlijk vertaald;
echter niet z6ó letterlijk, gelijk het thans vele Duitfchers
verlangen , die altijd regel op regel vertalen , en daarmede
wel eens hunne eigene taal geweld aandoen. De Heer
D o IJ ER fchroomt niet, waar het pas geeft, twee regels
ineen te finelten ; b. v.

He re , Gefell ! es fangt mir an zu dáuchten ,
Wir fiehen hier am Pranger vor dem Hut.
Hoor, kameraad! wij fiaan hier aan de kaak.
Iedereen zal erkennen, dat deze ééne regel volkomen den
zin der beide oorfpronkelijke uitdrukt. Daarentegen is het
half kluchtige:
Die Reverenz zu machen einem Hut!
Es ist doch, traun! ein närrifcher Befehl.
al te deftig vertaald door:
Eerbiedig voor een' hoed zich neer te buigen,
Dat is toch inderdaad befpottelijk!
Misfchien zou het beter, althans getrouwer zijn:
Een compliment te maken voor een' hoed!
Dat is waarachtig toch een dwaas bevel.
Im-
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Immers , men snoet in elke vertaling ook vooral op den
afwisfelenden topli van het vertaalde letten. Ook zou deze
half boertige toon beter op de volgende zeer goed vertaalde
woorden van r R it s s t1 A n T (de andere fchildwacht) flaan :
Waarom niet voor een' leégen hollen hoed ?
Men buigt zich immers wel voor ledge hoofden.
Nog zouden wij, in de alders uitmuntend overgebragte
zamenfpraak tusfchen TELL en zijn zoontje , de vraag :
Giebt's Lander, Vater, wo nicht Berge find?
liever niet vertalen :
Kent gij ook landen, waar geen bergen zijn?
Want dit: kent gij, neemt veel van de naliveteit der vra.
ge weg:
Vindt m' ook wol landen • Vader, zonder bergen?
Voor 't overige hebben wij in dit geheele levendige Tooneel geen' regel gevot;dgn, die ons bard of droef voorkwam .
Nog Hechts eene enkele aanmerking vergunne ons de geachte
Vertaler: zij is , waar T r r, i, geheel in ontroering over het
bevel van GE S S EER, in bet oorfpronkelijke dat vreesfelijke
gebod niet eens noemen durft, en geheel in gebrokene
volzinnen fpreekt :
-

Herr — Welches Ungeheure finnet Ihr
Mir an? — Ich foil vom Il:aupte meines Kindes —
Nein, nein doch, lieber Herr, das kommt Euch nicht
Zu Sinn. — Verhüt's der gnäd'ge Gott — das könnt lhr
In Ernst von einetn Pater nicht begehren!
De vertaling is meer aaneengefchakeld , doch heeft daardoor ook misfchien minder blijken der verwarring, waarin
de geheel onverwachte last des Landvoogds T E L L dompelt :
Heer — wat verfchriklijk werk beveelt gij mij —
Ik zou van 't hoofd mijns kinds een' appel fchieten —
Neen, neen, Mijnheer! dat kan uw wil niet zijn —
De
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De goede God verhoede, dat ge een' Vader
Op zulk een proef in ernst zoudt willen flellen !
Doch genoeg, en misfchien reeds te veel. De geringe
vlekjes worden door grootere fchoonheden ver overfchenen.
Eene der eerfle plaatfen , waar wij de vertaling met het oor
vergeleken, was de beroemde alleenfpraak van-fpronkelij
TELL, vóór zijn fchot Op G E S S L E R ; een Iluk , zoo vol
gevoel en poëzij, maar waarvan enkele beelden ons althans
voor eene vertaling minder gefchikt voorkwamen; vooral kort

na den aanhef:
Ich lebte (till and hermlos. — Das Gefchofs
War auf des Waldes Thiere uur gerichter
Meine Gedanken waren rein von Mord —

Du bast arts meinero Fr/eden mich heraus
Gefchreckt; in gahrend Drachengift bast du
Die Much der frommen Denkart mir veru'andclt ;
Zum Ungcheuren bast du mich gewöhnt —
Wer fich des Kiudes I-Iaupt zuur Ziele fetzte
Der kann auch treffen in das I-lerz des Feinds.
Ik leefde ftil en vreedzaam — mijne pijlen
I-Iad flechts 't gediert' van 't woeste woud te duchten,
Mijn ziel was rein en zuiver Reeds van moord —
Gij tergdet mij ; gij hebt mij opgejaagd
Fan uit mijn fchuilplaats, en mijn vroom gemoed
Net vreeslijk gistend fangengif vervuld:
Gij hebt mij ƒmaak voor wreedheid ingeboezemd —
En hij , die mikken kon op 't hoofd zijns kinds,
Kan ook het hart van zijnen vijand treffen.

Men ziet, bij eenige kennis der beide talen, hoe theester_
lijk deze vertaling is. Zeer oordeelkundig heeft de Overza.
ter de Transfubfiantiatie der melk in gif weggelaten, en daarvoor gezet: mijn gemoed met gif vervuld, en het onbepaalde
denkbeeld van das Ungeheure veranderd in het meer flellige:
(maak voor wreedheid.

Wij kunnen dus niet anders, dan deze vertaling aan onze
Landgenooten , die der Iloogduitfche tale of geheel nier, of niet
genoegzaam kundig zijn , om eenen S CHILL E R te lezen ,
ten llerkfte aanbevelen.
di'-
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Antigone, Treurfpel, door Mr A. VAN II A L M A E L , JR.
Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. 1820. In gr. 8vo. IY
en 8oBl.f1-8-:
.

M

II AL MA E t beveelt zijn werk aan de befcherr
ming van hen aan, die het met de kunst wèl meenen, en
die van geene maandelijkfche gispingen van al wat zij in ons
land voortbrengt, het werk hunner uitverkorenen uitgezonderd, behoeven te eten, en veeleer letterhatenden dan letterlievenden behoorden genoemd te worden.
Het fpreekt van, zelve, dat een man, die zóó zich aanbeveelt, niet tot onze uitverkorenen behoort. Daartoe zorgt
hij te weinig voor de eer van zijn verfland en hart. Want,
wat moet men denken van iemand, die, buiten ons bekende
aanleiding, zulke uitvallen doet? Dat hij bang is, antwoordt
men ligtelijk, dat zijn werk gegispt zal worden; of dat de
Meester zeer afgerigt is op magtfpreuken en fcheldwoorden ,
waarin elk fatfoenlijk man hem gaarne het meesterfchap laat
en hem het laatfle woord gunt, hetwelk de groote hoop van
gelijk hebben verflaat ; of dat hij , anderen veroordeelende
om hetgene, waaraan zij niet denken, zichzelven befchuldigt
en van ergere feilen verdacht maakt.
Onder uw welnemen, heer en Meester! de Redacteur geeft
aan den heller dezer aanfpraak geen' penning voor dezelve,
niet omdat hij de verzochte beoordeeling niet ontvangen zal ,
maar opdat gij u — zoo mogelijk — fchamen zoudt. Ook
heeft de man, die uw werk verzocht is te beoordeelen,
nimmer nog van eenigen arbeid aan eenig Maandfchrift, en
alzoo ook niet van onbillijke gispingen, eenig voordeel getrokken , en hij vordert , zoo goed als gij , aanfpraak te mogen maken op liefde tot de letteren, in welker gebied hij
eene taal , als de uwe , daarom firengelijk gispt, als meer dan
haat tegen de vrije beoefening der wetenfchap verradende :
het brood, dat hij intusfchen eet, is tot niemands nadeel
gewonnen ; en hiermede blijke u, dat ge 'zulke pr€emisfen
voor uw Treurfpel wel hadt mogen achterlaten.
Hoe wèl het nu door hem , die u zoo verkiest te beantwoorden, met de kunst gemeend zij, kan hij uw werk niet
in befcherming nemen, waartoe gij het aan zoodanigen aanbeveelt; het hem gezondene exemplaar zal hij beveiligen,
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en heeft het daarom eene plaats naast anderen aangewezen,
die niet ligt weder in handen genomen worden.
Wie weet, hoe boos ge nu wordt! Nu — hoor eens bedaard! Wij prijzen het zeer, dat ge, anders zoo ootmoedig
van uzelven zeker als liefderijk van anderen denkende, naar
den prijs gedongen hebt, die, in 8i6, de tweede klasfe van
het Koninklijk Nederlandsch Inftituut van Wetenfchappen
uitloofde voor het best oorfpronkelijk Nederduitsch Treur(pel; en nog meer, dat er, onder de op nieuws ingezondene
flukken, geen van u zich bevindt, dewijl anders die klasfe
van , immers , letterlievenden , die liet met de kunst wc'l mi:eet:en , alweder uwe taal en verfificatie berispende , gevaar had
kunnen loopen van in uwe ongenade te vervallen, en dan
hadt ge u toch bezondigd.
Laat u de vereerende melding, die er van uw Treurfpel
door genoemde klasfe gemaakt , en ons zeer wel bekend is ,
genoeg en tot aanmoediging zijn. Er wordt hier op dezelve
niets afgedongen. En begrijpt ge nu niet, hoe echter uw
zoo vereerd werk tot onbruik wordt veroordeeld ? Zacht!
elk heeft zijn' fmaak. kecénfent, de hobgé waarde van het
Treurfpel, vooral van de zijde der zedelijke ftrekking., uieenende te befeffen • vindt en zoodanig onderwerp, en zoodanige uitvoering voor ,zich ontoereikend, om die waarde te
handhaven en dat doel ce bereiken , en verlangt andere flolfe,
van belangrijker inhoud, en tot bevordering van edeler gemoedsaandoening karakterkundiger uitgevoerd , zal hem een
íluk , als oorfpronkelijk Nederduitsch Treurfpel, behagen.
Hiermede ontzegt hij aan uw werk deszelfs verdiende niet ,
en gij moogt hem goeden fmaak ontzeggen. Hieraan moet
gij dan ook toefchrijven, dat hem die Rei van Priesters zoo
erg verveeld heeft, met derzelver langwijlig gezang; niet aÍleen die langwerpige eerfee regel: Vader der menfchen ei;
Goon, /lerke ons uw invloed deez' dag! — want daar bleef het
toen ook bij ; maar die redeneertrant bl. 7, 8 , en elke zand
aan het einde der vier bedrijven. De redenen van dit mishagen
kunt gij vinden in de Le,'/en van .n LAIR , III, vooral bl.
s78-28o, en de Taal- en Dichtkundige Verfcheidenheden vat}
13 I I, D E R D ij K, I, bl. 165, zonder dat gij den invloed van
hun oordeel uw gevoel zoo behoeft te laten hemmen als de.
ze aanwijzing bedoelt, want — er is altijd, zegt uien,
Meester boven Meester.
De feilen , in taal en verfifcatie begaan , en daarom he•
BQEKCESCH. I3aI. NO. I4.
Vv
rispt I
-

634

A. VAN H A L M A E L JR., ANTIGONE.

rispt, hebt gij zorgvuldig verbeterd? Gij kondet die niét
helpen; ze waren gedeeltelijk aan, van u onafhankelijke,
omffandigheden te wijten. Dat gelooven wij op uw woord,
zonder dat uwe vrienden als getuigen voor u behoeven op
te treden. En daarom hing het zeker ook niet van u af,
dat wij reeds op bl. i fluiten moesten op den regel, maar
een inwendige angst: maar één ? benaauwt(d) ; bI. 7. elk zet;uw trillen, Vorst! woest rollen 't heldenoog; bi. g. zweert en
hoort, voor zweer en hoor; dezelfde fout, bl. to; op bi.
14. hen voor hun. Wat zegt daar: eed'le fchaamte treft het
hart aarzlend op hun (poor te Jireven ? ezv. ezv. Dan , zulke
feilen zijn niet aan den Dichter te wijten; maar , bi. 4, hen:
wederhoudt een iets, dat ik is niet befchrijf, van derzelver
verhelping. Profit!

Kleinigheden in de gezellige Verkeeréng. Naar het Hoogduitscls
van C. F. P o C It EL S. Te Leeuwarden, bij Steenbergen
van Goor. 1820. In gr. Svo. 187 BI. f 2-:-:

H

et is waar, dat de onachtzaamheid omtrent hetgene tot deuiterlijke wellevendheid behoort, vanwaar ook oorfpronkelijk
en door wien ook betoond, zoo wel te veroordeelen is, als
hetgene men eene ilijve huichelarij van alle eigenbelang ver
beleefdheid in de zamenleving zoude kunnen noe--zakend
men, (voor complimenten heeft de taal van den Nederlander,.
natuurlijk, geen woord). Het is ook waar, dat de weivoegelijkheid, floe zeer verfchillend gewijzigd door tijdelijke en
plaatfelijke omstandigheden en gewoonten , van velerhande
kleinigheden afhankelijk is, die als zoovele wetten kunnen.
aangemerkt worden, aan welke men heeft te gehoorzamen ,
zal men, in de gezellige verkeering, genot hebben en geven.
Die gehoorzaamheid, echter, moet met een' vrijen geest betoond worden , indien men geen beuzelaar of gemaakte zon
wil fchijnen.
-derling
Aangenaam en welkom was daarom den Recenfent het gefchrift over het bovengenoemde onderwerp van den menschkundigen Schrijver der Karakterfchets van de Mannen, vóór
i6, en van de Vrouwen, reeds vóór ao jaren uitgegeven..
Aan beide werken gedachtig, vreesden wij echter voor te
groote uitvoerigheid, welke misfchien Bene oorzaak mag geacht worden van derzelver minder nuttig gebruik: deze vrees
ech-
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echter is, gelukkig, te voorbarig geweest, gelijk de lezer
zal merken uit de opgave der artikelen, die hier in nog geene coo bladzijden behandeld worden. Doch wij zien in het
Voorberigt van den Nederduitfchen Uitgever, dat wij dit gefchrift hebben te befehouwen als een aanhangfel van grooter
werk over Gezelfchap , Gezelligheid en Omgang, waarvan ons
eene vertaling beloofd wordt , onder voorwaarde, dat deze
Kleinigheden een goed onthaal genieten. Dit hopen wij , die
verlangen naar de lezing van des Schrijvers werkje over de
Perkeering niet Kinderen; en, kan onze aanbeveling eenig
meerder vertier aan deze Kleinigheden geven , gaarne betui,
gen wij dan hier onzen wensch , dat men dezelve niet gering ach te, en verzekeren wij den lezer een aangenaam en
nuttig onderhoud van dit boek.
Zie hier , wat , na eene korte inleiding, in hetzelve voorn
komt. I-Iet fpreken en zwijgen ; fluisteren ; luidruchtig fpreken; fchaterend lagchen; het zoogenoemd brijen; lispen;
eentoonig fpreken; nabootfen eener gebrekkige uitfpraak; te
haastig fpreken en antwoorden; wanvoegelijke uitroepingen
en overdrevene uitdrukkingen; te dikwerf herhaalde uitdruk
Dit alles over het (preken en zwijgen in de gezellige-kinge.
verkeering : maar voorts welvoegelijkheid- in de houding; aáí
te groote levendigheid; flijfheid ; complimenten; het groeten ;
de handkus en handdrek; het aanfpreken; hoe vaart geb het
is mooi of fecht weir, ezv. ; het afnemen van den hoed.
Verder over het gedrag in gezelfchappen; gedienfli,;heid,
zucht om te believen ; infchikkelijkheid omtrent lieflhebb&rijen, meeningen, ligchaamsgellcl, ongelukken en gemoedsbellaan van anderen; verdraagzaamheid jegens den geest der
tijden en de heerfchende meeningen; te groote gemeenzaatnheid jegens anderen; flordigheid in de kleeding; wanvoegeli ke gedragingen bij het fpel ; fpotzucht en kwaadfprekendheid,.
Wij kunnen niet anders, dan over de wijze, op welke
r o C K E L s over deze onderwerpen fehrijft , onze geheele'
voldaanheid te betuigen. Veel wetenswaardigs en belangrijks
zal men hier lezen , in eer.' den leeslust gaande houdenden4ijI; doormengd is liet onderrigt des Schrijvers met karakterkundige opmerkingen , die door dzisgenoemde anecdotes veelal zeer gepast afgewisfeld en opgehelderd worden; en, waar
liet is zeer veel, dat men hier bijeen vindt, en dat zeer-lijk,
vele is goed, op zijne plaats , gefl•eld. Men leert , terwijl men
zich vermaakt, en liet hart, door menfchenkennis, en alzön
v a
door
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door zelfkennis, verrijkt, onthaalt zich op verfcheidene nuttige zedelijke beflufingen. Den Vertaler, die ook zijn werk
goed gedaan heeft,. danken wij derhalve; en te hartelijker,
naar mate onze fpijt, onlangs nog opgewekt door de overbrenging van. nietigheden omtrent dergelijk onderwerp , door
deze kleinigheden zoo geheel is vergoed. Wij hadden wel
gewenscht, over liet een en ander, dat wij te vergeefs zochten, nog iets aangemerkt te zien, b. v. over godsdienflige
gefprekken, over het vloeken, als onwellevend en zot, bij
hetgene we over de Jiopwoorden bl. 33 vinden, over het af
bij hetgene over het groeten gezegd wordt bi.-/cheidnm,
6i. In fonimige kringen is het modé, ton geworden, zonder
waarfchuwing heen te gaan uit een gezelfchap. o ! Die invloed der Mode op het denkbeeld van — lompheid! WWan.ueer het werk over Gezelfchap ezv. , hetgene wij hopen , zal
worden uitgegeven , ontmoeten wij misfchien, wat wij hier
wenfchen; en zoo niet, dat kleine gebrek kan de Vertaler
dan wel aanvullen. Recenfent fchrijft, ter aanprijzing, niets
over, vooreerst omdat hij niet veel van dat uittrckfelgeven
houdt voor zijn eigen gemak, ten andere omdat hij van den
lezer der Letteroefeningen — men vergeve hem zijne eigenliefde ! — zoo veel crediet voor zijne aanbeveling verwacht ,
dat die , in het werk zelve, zich zal fchadeloos ftellen, en,
vooral, omdat hij zijne keuze tusfchen zoo veel lezenswaardigs niet gemakkelijk kan bepalen. Het titelvignet is fraai ,
ook omdat het waar en gepast is.

N A B E R I G T:

I

n mijn uitftapje naar Frederiksoord (zie Meng. No. XL) maakte
ik gewag van twee Ins/lerdamfche heeren , daar aangetroffel .
Naderhand ben ik onderrigt , dat zij niet van daar , maar uit
Zaltbommel waren; en ik wil dit (ook volgens verzoek) te
minder verzwijgen, omdat het de gemaakte aanmerking ver
als 't ware , de befchaming dier ftedelingen , door-iterk,n
deze bewoners uit een afgelegen landitadje, daarbij voegt.
N. S.

In het Meng. van dit No., bl. 667, reg. no, ttaat: zies
wij het eiland in; eenigzins regts, de enz. Lees : zien wij het
eiland, en cenigzins regts dc enz.

BOEKBESCHOUWING.
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JACOBO BAART DE LA FAILLE

niliCO, JOANNE RI;DOLPIIO VAN EERDEN

Actuario. Groninga:, apud Y. Oom ens. x82o. In 4t0.
f. maj. XX ct t 12 pag. f 4 -: :

Hlietet allereerst
in dezen bundel (na de Series lectionum
overige gewone voorwerk) ontvangen wij de Re-

en
dcvocring van Prof. B. n E L A F A I L L E, ter gele;enlleid dat hij in 3819 als Rector Magnificus aftrad, ten
onderwerp hebbende het nut 3 't lvclk de mcdcdeeliirg van
kun' len en Wveterrfchappen der jeugd aanbrérr;t, tot bevor
dering van het algemeene welzijn. Een onderwerp ,. geenszins ongepast, over hetwelk echter wel niets nieuws,
noch ook in zulk een kort beffek veel bijzonders gezegd
worden kon, of ook gezegd is. Ten aanzien van wel
taal had zich de I Ioogleer--fprckendhi alr
aar al aan(Ionds in dezer voege vcrontfchuldigd : Non
exfpectetis velim, A. A! me in bane cathedrnm altera
vice evectutri , aliquid dicturum esfe , quad verbortim lenn
ciraiis, Latineeque linguae frrrida fit tmbrau;;a: hoc enfin
magis ad 0ratorem, quant illathemnticum Phyfcumgr.c
pertinct ; verba cnim latina civitate donata oogui , nee
mei negque aliorum , qui casdem disciplinas tractant , eft
muncu is. Na cie korte Redevoering volgt het bewoon
verhaal der Akademiifehc lotgevallen , dc uitdecling der
cereprijzen , en de overdragt van het Rectoraat.
Eeoc tweede Redevoering is die van Prof. I : II ;: Np k I r: z , met welke hij het I looglecraarsambt inde lice!kunde op den I; Oct. i S 19 aanvaardde. Zij handelt
Dc Chirur. icorutn irostratirrtn Irzr.rril;rs, op/i, ;ris e1-colendee artis CÍrirurricee incitamentis. Een aantal aanteekenin! en zijn bij de Redevoering gevoegd ; dezelve zijn deels
ontleend uit II A I. t. t. it , P o it 'r L en anderen. Wij
beLOEKI3ESCI[. I22I. NO. Ij,
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betuigen ons opregt aan den Hoogleeraar verpligt , eng
lazen zijne Redevoering met wezenlijk genoegen. lij
houde ons echter ten goede , dat wij met leedwezen,
zoo, wel in de aanteekeningen als in de Redevoering , onder de te regt met lof in het val . genoemde mannen , onder anderen, een paar namen gemist hebben: I) V o LK E R T K 0 Y T E It , een Ontleed- en 1-Ieelkundige der I6de
eeuw, in 1534, NB. te Groningen, geboren, en een
der eerflen , zoo al niet de eeruie , onder de Noord - Nc=
derlanders, die de Ontleedkunde op de Heelkunde toepaste. Hij heeft zich door zijne fchriften roem en toejuiching in Europa verworven. 2) Nu wijlen de Heer
R E i c Ir, Directeur van het Militaire Hospitaal te Leiden, wiens verdien(len, die hij zich door zijn bekroond
prijsfchrift , over de afzetting der ledematen, heeft verworven , (zonder van andere te gewagen) hem allezins
regt geven op Gene dankbare hulde aan zijne asch. —
Daar voor het overige ieder naar zijn gevoelen en individuéle begrippen kiest, merken wij niets aan op de keuze
der Ontleed- en Heelkundigen , waarvan de Redenaar in
zijne Redevoering fpreekt , of die Hechts in de aanteckeningen genoemd worden.
Het bekroonde prijsfehrift van den Heer w. V A N
S W I N D E it E N, op de vraag : Q'u fait Senatus Arco.
pagitici auctoritas variis Reipublicos lttice temnporibus ? geeft overvloedig bewijs van welbetleden tijd en
vlijt door dezen Heer Candidaat in de Letteren. liet
befchouwt het gezag van dien beroemden Senaat, eerst
vóór SOLON'S tijd; dan van dien tijd tot P E R r c LES,
(waarbij dan ook aangewezen wordt , wat door s o L o N
den Areopagus was aanbevolen , maar door P E R I C L E S
denzelven weder ontnomen werd;) ten derde, eindelijk,
na de tijden van P E a. I C L E s, tot dat dit gezag geheelenal verviel , niet aanwijzing der regten , die deze Senaat onder de Romeinen nog uitoefende. Hicce Senates,
zoo fluit de Verhandeling, fere cum iltuienienfium Republica inf14ntus , non nifi cum eadcna , /rib primis Imperatoribus Orientis Christianis , perii cfc vidctur. Aanwij-
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wijzing der bronnen , waaruit geput is , duidelijkheid ,
beknoptheid en volledigheid geven groote waarde aan
dit prijsfclirift , en doen ons van den jeugdigen Schrijver
In liet vervolg veel voor de wetenfcliappen hopen.
De vraag , door den Heer Med. Cand. J. L. c. s c H r, o rn r•. R v A N D E it It o I. It beantwoord, (welk antwoord
te regt bekroond werd) moeten wij , om het belangrijke
te doen gevoelen , geheel affchrijvcn. De opgave was :
De Sanbuinis vafc efjluentis coagulatione qu,estio, cui ut
fatisfaciat responders, 1. 1pfum phcenonienori fuccincte
rlefcrribet, fldtunique aimospherre ei necetfarium aut fai'enteni. II. Exponet conditiones interns , quibr.s in coalescendo fanguinem a franguine adrnodu,n dienre confat.
III. Dubia folvere tentabit , atque contraria , quo- Ii E w5 0 NI, 11E Y I, ac D A V Y I experin2Cntls adhuCdtlm prcmunt. IV. Denique ex hisce omnibus explicahit coagrrli
taufam viresgr.c, qua, quo minus in ipfis va/is conJlipeeur fringuis , inrpediunt. Het antwoord geeft ecne naauwkeurige zamentelling van de onderfcheidene ontdekkingen, waarnemingen en theoretifchc ftellingen , welke betrekkelijk liet behandeld wordende onderwerli , van II E ws o N af tot op onzen tijd toe, gedaan en in liet licht gegeven zijn. De bekwame Schrijver heeft twijfelachtige
hellingen door eigene proeven nagefpoord , en , met meer
of minder gevolg, tot hare ophelderingen en verklaringen bijgedragen. Deze Verhandeling is dus niet alleen
Gene goede compilatie, maar vereert ook , als een oor
werk, haren Opfteller. De beèheidene wijze,-fpronkelij
welke
hier
de ftellingen van andere Geleerden worden
op
aangehaald , en beoordeeld , wanneer dezelve met de proeven en waarnemingen van den Schrijver diet overeenitemmen, verdient aan alle jeugdige Schrijvers ter navolging
te worden aangeprezen. Bij eenige ftellingen en gevolg-trekkingen, uit het verhandelde afgeleid, en achter ieder
hoofdftuk geplaatst, vcrccnigcn wij ons lief,t niet des
Schrijvers onderfchrift van deze Verhandeling: MULTR
LATENT.
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bij het nederleggen van hun Rectora.,.t
aan de llthen^ea, de eerfle te Franeker, de laat (le te
Deventer, fluiten dezen jaargang. Het tres medici dito
athei wordt door de.eertle op nieuws en overtuigend gelogenftraft , daar dezelve ons dc weldadige en verwvonderenswaardige lvfsheid van den Schepper, in de in/laidhouding van het menfehelJk ligchaam zigtbaar, overtui
g,nd voorflclt en als met de handen tasten doet. Dc Redevoering is in eens zuivere, voor elk verftaallbare,
taal geteld, en maakt eenen treflenden indruk. Die van
den Hoogleeraar v E I : B U R o : De fructibus , guos leuc
usque protulit literarum 'Orientalimn culeura, heeft dit
bijzondere, dat zij veel uitvoeriger is dan zij uitgofprokcu
werd. Daar anders- na drie jaren de Rector Magnificus
telkens afgaat , moest deze Hoogleeraar,, door de tijds
dien last-, alhoewel ook eer - post,-omftandighe,
negen jaren aaneen bekleeden. Maar, daar nu van negen
meer dan van drie jaren te verhalen valt, moest hij zijne
vroeger gefteldc belangrijke Redevoering aanmerkelijk inkorten. Hier echter vinden wij liet opftel geheel,. en
,j. V E R B U R G,

-

nog eenige aanteekeningen dAarbij gevoegd. Deze uitvoer
righeid zal echter geenen lezer hinderen , en over de waarde dezer Redevoering is voorzeker maar ééne ftem : da
zelve is voortreffelijk , en voor het letterlievend geleerd
publiek in het algemeen evenzeer, als voor den Godgc..
leerde bijzonder belangrijk. Bij de vermelding der lotgcvallen van het Deventerfche Athenleun . begint de Redenaar, niet zonder in het oog loopende gewigtige rede'.
nen , ditmaal reeds van den vroegften tijd ; met zekeren
angst leest men dan ook, hoe veeg do toehand der Dev^nterfche Doorluchtige School was ten tijde van de alles
lezer-verwostndFafchver ing,—d
wordt van zelve opgevoerd, om den juichtoon, waarmede de Redenaar dit verhaal begon, met geheel zijn hart
te herhalen: Jo triumphe ! — vigent adhuc Afije Da,

ventrienfes tantopere super afflicte ac Pere prostrate. —
Vigeant , dici ! voegen wij er gaarne bij. Faxit hoc om,
riium bonorum Auctor Supren}us ! Deze Redevoering draagt
mede het hare bij , om ot^s dit hartelijk te doen wenfchen.
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Christus alles en in allen, het middelpunt van verceniging voor alle welgezinde Christenen: voorgefleld in
cc/ic daartoe gef hikte Verhandeling , door j. J. r. F
R o Y , Predikant te Oude Touge. Tc Dordrecht , bi
L'lusfé en van Braam. 182o. In gr. $vo. XVI ena
136B!.f1-io

Z ou men
liet niet altijd eenigzins gevaarlijk kunnen
menigvuldig, en wezenlijk in vele gevalhet
bij

hecten,
len niet uit een kwaad hart voortkomend , verschil over geloofswaarheden, zekere punten te willen vastnellen en
opgeven als zoodanige , waaromtrent nu ieder , zal hij
den naam van we/gezind Christen verdienen, onze manier
van zien behoort te hebben? Doet men liet echter, dan
behoort men toe te zien, dat deze punten zoo volíi;rekt
algemeen zijn , dat elk redelijk verfchil niet anders kan,
dan in dezelve zamenloopen. Aan dezen eisch vinden wij
voldaan in het eerlle deel dezer Verhandelinge , waarin
wordt aangewezen, dat dc perfoon van Christus den geloovigen alles moet zijn ; maar minder in het tweede , heteen bijzondCre hoofdieeringen aanvijst, omtrent welke
geen vcrfchil behoort te zijn onder Christenen ; terwijl 't
ons toch voorkomt , dat er wel degelijk altijd eenig ve fehil in bijzondere opvattingen blijven zal.
Deze Verhandeling befcllouwd in zamenhang met de
twee , waarvan wij yer(lag vinden in No. IX van dc Letteroe.%". van 182o, komt des Schrijvers flellin7 hierop
sneer: Dc openbaring des Bijbels is vervat in zoodanigc
voortellingen, als voor onzen bekrompen' Raat pasten;
maar wij zijn verpiigt , het kleed , waarin ons de waarleid wordt voorgeleid, mede aan te nemen; dus dit is
voor ons mede waarheid. En op dezen grondl]ag nu voortbouwende, geeft de Schrijver ons in het tweede deel der
onderhavige Verhandeling drie voorname hoofdwaarheden
op, (lie met dc verpligting, Christus hertoon ons alles
te laten zijn , naar zijn oordeel , zoo naautiv zamcnhan,`cn ,
Xx3
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gen, dat zij, zoo als ze in den Bijbel letterlijk ftaarl ,
moeten worden aangenomen , zonder dat die wijziging
kunne worden toegefl:aan , welke ten aanzien van meer
onverfchillige punten ruimte vinden kan. En deze drie
voorname hoofdwaarheden zijn : Vooreerst, de leer der
eeuwige en waarachtige Godheid des Verlosfers. Teri
tweede, dat IIij door gehoorzaamheid en lijden de vol
verdienende oorzaak is van onze zaligheid. Terg-makt
derde, dat Hij ook nu nog, door zijnen wezenlijken invloed, en de dagelijkfche en onmiddellijke uitoefening
v.in zijn perfoonlijk vermogen, bijzonder door de werking van zijnen geest, de uitwerkende oorzaak is van al
ons heil.
Des Schrijvers twee aangehaalde Verhandelingen heb
wij, dit verflag zullende geven, oplettend nagele--ben
zen , om zijn ftandpunt te verkrijgen. En verbeeldden
wij ons die te lezen vóór deze laatfile , dan moesten wij
er ons bij verbeelden , dat wij reeds van voren vrees
zouden gevoeld hebben voor botfing , indien het eens aan
een toepasfen gaan mogt van zijne hellingen, in gene
geuit , op bijzondere waarheden. En dit is ons dan ook
niet in de hand gevallen.
De Schrijver ítemt toe, (Twee Verhh. bl. 53.) dat de
waarheid, in onzen tegenwoordigen toeftand reeds, ons
in hare oorfponkelijke zuiverheid , van bekleedfelen ontdaan , meer of min kan kenbaar worden. Maar, indien
nu deze 1lelling doorgaat, hoe kan de Schrijver dan eene
grens aanwijzen, welke niet mag overfchreden worden?
hoe zijn ftandpunt opgeven voor het uiterste , waartoe
men komen mag ? Immers zelfs aan de Apostelen kent hij
(t. a. p. bI. So) onderlinge verfchcidenheid van inzigten
toe, en zegt, (bl. Si) dat het volmaakte inzigt in de
waarheid ook aan hen nog niet was vergund geworden.
„ Ja, maar in de hoofdzaak waren zij eenftemmig ! "
Kostelijk ! maar waar begint nu deze hoofdzaak , en waar
houdt zij 0 1)? — IIet moet in den verderen loop van
ons verflag blijken, dat de Schrijver, wiens verfland en
hart wij uit volle overtuiging (voor zoo VCÏÏC wij beiden
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den uit zijne fchriften leeren kennen) eerwaardig noemen, toch bij de opgaaf daarvan niet van alle rnenlcheiijkheid geheel is vrij gebleven. Al aanilonds in dc onderhavige Verhandeling, bi. a , haalt de Schrijver aan,
wat hij in zijne allerccrte, (Twee Verhh. bi. 73--77)
aangaande liet zuiveren des Bijbels van zoogenoetnde Jood
denkbeelden, heeft gezegd. En dit nu nagelezen,-1che
vonden wij aldaar de uitspraak, dat de Joodfche denk
zinnelijke natuur. van den naensch gegrond is,-wijzend
en dus nagenoeg dezelfde bij allen, die door Goddelijk
licht, door alle trappen van het Bijbelonderwijs nog niet
verder zijn voortgeleid. Dit zij zoo ! maar is liet nu niet
toch wat te flerk, om b. v. de ofFerïdéën in liet N. V.
voor alien, fchoon fommigen liet bijbclsch onderwijs
lang gekend en waarheidlievend doordacht mogten heb
noodzakelijk te keuren, en zijdelings dus te beris--ben,
pen hen, die met een groot (reeds overleden) Leeraar
der Hervormde Kerk van oordeel zijn, dat de Apostelen , indien zij nu gefehreven hadden , anders. zouden gefchreven hebben? Steller van dit verflab durft ten min(le
vrij bekennen , dat , hoezeer hij alle kracht , waardigheid
cn zaligheid, ootmoedig altéén aan Jezus leven, lijden
en telven wil te danken hebben , (dus in ccne zaak , die
waarlijk wel hoofdzaak is , met de onmiskenbare mee
Bijbels en van al wat Christen heet overeen -nigdes
ook van harte gelooft, dat Jezus een, ons niet-femt)
God verzoenend, oiler voor onze zonden is geworden,
hij echter het denkbeeld eens offers in,loodfchcn zin, in
welken toch niet geloocliend kan worden dat de Apostelen nog íchrevcn , voor zijne rust geenszins van noodc
heeft.
Vat nu aangaat cie algemcene hoofdwaarheid , dat Etc
perJóon van Christus ons alles moet zijn (welke in liet
cer(le deel dezer Vcrhandelinge wordt uiteengezet) ; dat
zijne verheerlijking het groote oogmeel: van God is ge
wij flemmen dezelve volkomen toe, want zij-wcst—
(laat in den Bijbel zoo geheel onafhankelijk van Joodfche
of Benige tijdelijke en plaatfelijke hr „riepen als ooit iets
(laan
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staan kan. Maar waartoe nu het betoog , dat niet dc zedelijke verbetering van den nlensch , maar de verheerlijking van Christus alléén Gods doel geweest zij ? te meer,
daar naderhand, de zin van liet woord : zedelijke verbetering verklaard , ziji de door : amrcndigc yyerbctrrin •1 ales
harte;?, toego even moet worden , dat dec wel Gods
cx)gmerk was , en de verheerlijking van Jezus dá .Írom op
den voorgrond tlaat ' omdat door deze alléen die inwenc'igc verbetering kan verkregen worden. Dat in het burgerlijke veel deugd fchzyncu kan, en liet uitwendige alleen
^.c deugd niet uitmaakt , dus deze veeltijds llcchts fchijnharc deugd liet hoofd- doel van liet Evangelie niet zijn
kon , is dan in allen gevalle eerie zaak, te zeer van zelve
sprekende , dan dat er tot haar betoog zoo veel omhaals
i,00dig ware , alsof niet dc helling: „ zedelijke verbetering is liet hoofddoel des Christendoms ," de eer dezer
heilrijke inrigting wierde aangetast. En indien , gelijk
het bi. 6o heet, wanneer onze zedelijke volmaking lang
zal voltooid zijn in een toekomend leven , het nog in
eeuwigheid onze hoofdbezigheid zal uitmaken , den hcrfoon van Jezus Christus en den Vader in 1-lcm te ver
moeten wij dan i Cor. XV: e verflaan,-herlijkn,o
alwaar gezegd wordt, dat dc Zoon het Honingrijk God
en den lader zal overgeven, en vs. eS , waar liet heet,
dat ook ale Zoon zelf zal onderworpen worden rlieii , die
hens alle dingen onderworpen heeft, opdat GUI) wij alles
in alk';??
Overgaande tot de bcfcliouwving van liet tweede deel
dezer Verllandelin e , waarvan dc inhoud boven is opgegeven, moeten wij al aanfionds, ten aanzien (ier eerfl•e,
door den Schrijver als zoodanig voorgeíleldc, hootiiwaarheid , van hem verfchillen. Waarom , vragen wij , zou
Christus ons niet alles in allen kunnen zijn , indien wij
1 lcm voor den Zoon Gods houden , alleen in zoo verre
als hij liet van zichzelvcn verklaart, en zijne Apostelen,
in ondiibbclzintiae of ornur/Irede:c uitfhraken , dit van
11em doen? — \Welaan! wij willen niet eens met den
Scl iijver in yeicliil treden over
cr dc cnntogclijkheii eerier
vii.

CHHRISTUS ALLES EN I1' ALLEN.

645

volftrekte overcenf cmming in Bene zaak , zoo ver boven
onzen gezigteinder gelegen ; maar juist omdat dit het geval is , willen wij ons aan het eenvoudig bijbelsch onderwijs houden ; en hieronder verfla ik nu dat onderwijs ,
wat gcene uitlegging van noode heeft, om ook door den
eenvoudigften waanccidzoeker begrepen te worden. Schriftuurplaatfen , door onderfchcidene bijbelscli rcgtzinnige
Uitleggers onderfcheiden opgevat, of ten aanzien van
woordplaatfing verfchillend genomen , kunnen van regtswege niet in aanmerking komen; en daarom gaan, met
des Eerw. Schrijvers welnemen , Rom. IX: 5. en i Jo.
V: _o aan eenc zijde. En wat den uitroep van Thomas,
Jo. XX: 28 , aangaat , volgt daaruit nog niet meer , dan
dat deze Apostel Jezus zijnen God hebbe genoemd in
dien zin , waarin deze naam in het 0. V. aan den Mes
werd toegekend , en in welken Jezus , Jo. X: 35, 3 6 -fias ,
zich den naam van „ Gods Zoon " toeëigent. En hiermede hebben dan nu ook de uitfpraken , in welke Jezus
regtttrccks „God" zoude genoemd worden, een einde. —.
De eer der aanbidding aan Jezus toegekend zijnde, namelijk zoo als dezelve aan God gefchiedt , ja , dit zou ons
jezus voor het Opperwezen zelf doen erkennen. Maar
deze hebben wij in den Bijbel nog niet voorgefchreven of
uitgeoefend gevonden , en vonden daaromtrent bij ware
Bijbelvrienden te veel verfchil , en te veel overhelling tot
Gene huldiging van Jezus, tot cone aanroeping van Hein
alleen in geestelijke aangelegenheden , tot eene aanbidding
van God in Hcln, dan dat wij gelooven konden, dat de
cisch dier aanbidding , welke alleen aan het Opperwezen
toekomt, ten aanzien van Jezus wezenlijk in den Bijbel
gedaan wierde. — In 't algemeen merken wij bij deze ge
aan , dat de Eerw. Schrijver de Schriftuurplaat--legnhid
fen wel neerzet, maar zich met derzelver. uitlegging niet
bemoeit , hetgene toch in geval van onderfcheidene opvatting wel degelijk pligt was. En niettegenílaande de
Schrijver buiten bereik der befchuldiging meent te zijn ,
van iets uit een , te voren gemaakt, leerf'elfcl in den
Bijbel te brengen , (b1. 77.) doet hij dit, naar o;rze wijze
van
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van. zien, evenwel. Want behalve dat de plaatfen alleen
door den klank der woorden moeten bewijzen , zoo is het
ons in het oog geloopen, dat fommige, maar die des
Schrijvers ílelling minder dienen zouden, niet zijn aan,
gehaald; b. v. i, Cor. XV: 24 , boven vermeld. Merk waardig is het, dat Jezus, juist bij gelegenheid, dat de
Joden Hcni befchuldigeu , dat Hij zichzelven, Gode gelijk
maakt, (Jo. V; i8) antwoordt a „' de ' Zoon kan niets,
-van zichzelven doen," en.H: X.-•'34",. 35 alleen zich God
noemt, in zoo vérre Hen: de Vader geheiligd en in de
,vereld gezonden .had, enz. Met deze antwoorden laat
echter de Schrijver zich niet in, zoo min als wij melding
vinden van eenige dier vele uitfpraken , waardoor Jezus
zich volflrekt in 'de onderdanige en afhankelijke betrek.
king van Zoon jegens God plaatst, en welke zaamgenomen ons onderwijzen , dat Jezus zijn geheele zijn,. met
al deszélfs heerlijkheid , van den Vader ontvangen heeft,
welken Hij uitdrukkelijk zegt te zijn meerder dan Hij
zelf, (Jo, XIV: a8.) en niets - buiten.Hem te kunnen
doen. Waar zou ons verflag eindigen, *indien . wij alle
foortgelijke plaatfen wilden aanhalen? Maar bl. 89 wordt
de Eerw. Schrijver zelfs eenigzins warm ; dan , zonder dat
die welgemeende ijver ons van ons ttuk mag brengen,
merken wij aan ; dat des Schrijvers leer dan toch zoo
eenvoudig en ongezocht niet uit de H. S. kan worden
afgeleid , als naar deszelfs meening, „ om het ten .zacht?
lie uit te drukken , fchijnt te kunnen gefchieden." Dit
noest dG Schrijver niet gezegd hebben ; want eene hoofdwaarheid moet niet fch jnen te kunnen worden afgeleid uit
den Bijbel, maar moet, verheven boven allen twist en
onafhankelijk van eenigerlei uitlegging, voor den eenvaudigften bij de eerde lezing kennelijk daarflaan. Maar nu
durven wij aan eiken onvooringenornenen in bedenking
geven, of niet de leer der ondergefchiktheid van Jezus
aan den Vader veel kennelijker in den Bijbel (laat dan
die , welke de Schrijver handhaaft , en welke tegen de
eerfte altijd moet verdedigd worden door uitvlugten, genomen uit dc fclioolièhc voorhelling van twee naturen
in
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iu Jezus, waar de Bijbel niets van weet. Dat derhaUirs
r het zwijgen .het eerst aan den beftrijder . zou betamen;'
dit zij den Schrijver „zoo klaar, dat hij er zich niet.ver
der over behoeve uit' te laten ;" maar liet is ons , ep: wij
denken velen met ons, -nog tamelijk duister, die Jezus
naar den. Bijbel meenen te eeren ,'wanneer wij Heth ,. daatlatende , wat voor onze bevatting niet •is maar Helh geese
volkomenheid, die de Bijbel Hem toekeet, cnnzeggendea
befchouwen in den afhankelijken ftaat'van Benen Zoottje..
Bens God' als zijnen Vader, wien Hij op aarde zigtbaar
moest vertegenwoordigen.
Veel , wat wij aangaánde des Schrijvers wijze van voor,
Rellen tot _dus verre aanmerkten , geldt ook van zijp
yoordragt der tweede' hoofdwaarheid, tegen welke wij
echter minder bedenking' hebben. Boven hebben wij reed#
iets aangemerkt over het te ferk drukken van Jezus cbx
als offer in den ,3oodfchen zin. Naar • ons gevoel, .bo;
hoort zijn dood in verband niet zin leven en zijne verheerlájking te worden befchouwd ; en dan is dezelve waar'ijk, redelijkerwijze', het middel om ons te verzoenen' met
ons' weder tot God te doen naderen. Men motst
God
nooit vergeten, dat de Bijbel overal zegt, dat 'de mènfchen met God zijn verzoend; maar niet omgekeerd..'—
Wijders is het ons wederom minder duidelijk dan den
Schrijver , hoe de hoogte vereering van Jezus perfooi}
juist dáhírin zou liggen , dat men zijnen dood voor een
offer in den Joodfchen zin houde,'efl bi eene mindertei1e voorstelling zou lijden.
Ons verflag moetende eindigen, merken wij aan, dat
wij ten aanzien der derde hoofdwaarheid den Schrijver al
wederom meer kunnen toegeven; toch wenschten wij alleen , dat bi!j minder met woorden trachtte te bepalen
eene wijze hoe , waaromtrent een ieder toch altijd zal ge,
boven wat hij kan, maar niet volgens vborfchrift van
menfchen. Het fchijnt bij den 'Schrijver zoo, gelegen te
zijn 'dat hij' vrijheid geeft tot op eene zekere hoogte door
hemzelven beklommen, maar van die hoots moet men
zien gelijk hij; en had hij zich ook nog niet andere waard
he-

-
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heden ingelaten, gelijk hij zegt dat hij had kunnen doen ,
wij zouden dan een volledig kerkelijk ielfel ontvangen
hebben.
'Fen Lotte berigt ons de Eerw. Schrijver, dat zijne
voorflelling die aller. Protestanten te allen tijde is geweest.
Indian, dit zoo ware , wat zou, het bewijzen ? Maar de
gnfchiedenis 'van de Schriftuitlegging - en Dogmatiek federt
cie Hervorming, leert ons genoeg onderfcheid en veranderin3g van inzit en kennen. En op de geloofsbelijdenis
van E p IS e o P i us beroept de Schrijver zich geheel ten
onregte ; want deze bewijst niets, dan dat die Geleerde
voor zich zoo dacht als hij in die belijdenis fchreef; terwijl hij in deze zelve, zich tegen het bindend gezag van
geloofsbelijdcnisfen . verklarende, integendeel, gelijk de
Remonfiranten te allen tijde deden, (behoudens verwerping van het praktikaal fchadclijke) Benen iegelijk vrijheid
toekent, te gelooven naar zijn geweten.
-

-

De Ouderdon. Bene Leerrede, door J. s c H A R i, Riddcr, Lid van het Koninklijk Inflituut van Wet enJchap-.
pen, Doctor der Godgeleerdheid , en Predikant -te Rotterdam. Tweede Druk. Te Rotterdam , bij J. van
iíiaalen. 1821. In gr. Svo. Behalve het voorwerk, 67
bl.'f :- I2-:
Welk ecne preek! zeven-en-zestig bladzijden groot ."
Rekent men nu nog den tijd, met het gezang en gebed
verloopen, hoe lang 'moetdan* de Godsdienstoefening wel
geduurd hebben T' Zacht , lezers ! ge ontvangt hier — niet
alles, wat Do. S C H A RP heeft uitgefproken; hij betuigt,
dat hij zeer veel heeft moeten achterlaten, vooral in het
eerhe gedeelte; maar — alles, wat hij, NB. tegen zone
gewoonte, had gefchreven , zonder deze afwijking aan iets
anders dan aan- Bene luim, misfeliien veroorzaakt door
het hem mingewone , om, voor een gedeelte , te willen
fprekcn in een' betoogtrant uit menschkundige waa rnemingen van liet dageijkfche leven , te kunnen toefclhrijVen,
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vn , vooral niet aan liet oogmerk om deze preek te doen
drukken. o Neen ! alleen omdat zoo velen hem verzochten, dat hij zijn gelchrift hun leenen wilde , geeft hij,
de gevolgen van dat uiticenen willende voorkomen en allen op eenmaal voldoen , deze leerrede uit , alleen voor
zijne gemeente ; en daar nu dezelve in meerder handen ,
dan in die dezelve affchrijven wilden, komen zal, ver
hij , dat men deze betuiging wel in het oog hou--zoekt
Dat
begrijpen nu alle voorproevers van het publiek ,
de:
zoo als dc Ridder dc Recenfenten , op het voorbeeld van
Mr. W F I L A N D , noemt, wier kritiek hij fchijnt te wit]en ontgaan; maar — vat er nu verder volgt , dat er aan
dit opfiel niet meer tijd , dan om cent gewone leerrede
(vals 67 'jladz. •?) te fchrijvcn , heeft kunnen belteed worden, en dat iemand, die hoe langer hoe meer tot dooi denken en ernst gehemd wordt, niet iets bevalligs zoude
kunnen íclrrijven , dat begrijpt althans dc ftcller dezer
bcoordceling niet, die evenwel veel minder bevalligs dan
deze leerrede gelezen heeft , dat de vrucht van numlcrdoordcnkcn cii ernst was. IIij is blijde over de luim des
nu zoo ernfligen mans, bij Wien (maar dit zijn dc woorden van Do. s c Ii A It r) liet vlugge Cl) puntige zoo afllijt , en is Item dankbaar voor zijne voldoening aan het
verzoek zijner hoorders.
Zonder nu juist deze leerrede als zoodanig te willen
bcoordcclen , of aanmerkingen te maken op de uitvoeri:gheid derzelve, welke wij van s c ii A It P wel gewoc ti
zijn, betuigen we onzen wensch , dat dit flukjc velen
ouden en jongeren van jaren bekend wordc en ten zegcu
vcrltrekkc ! \Vaarlijk, men zal er veel uit leergin, zeer
veel zich herinneren, en liet hart heilzaam bewogen ge
voelen door gewaarwordingen , die niet kunnen nalaten
dat heil te doen beijveren , (lat zich , in verfchillende jaren en handen des levens, aan cenc verlichte godsvrucht
aanfluit, en bij den grafkuil nog doet juichen.
Onze lezers mogen eenlgcrmale hier cone fclicts vinden van s c II A it r 's leerrede , opdat die hen uitlokke ,
om zich dezelve aan te fchaffen.
Na

65 0J.

SctiAr.P

Na Bene voorrede of vooraf/p;-aak; die, onder twee
voorwaarden, toellemménd dc vraag beantwoord, of een
leeraar doelmatig handelt, wanneer hij over dc bifzdndere
levenslanden opzettelijk en uitvoerig tot zijne gemeente
fpreekt, en dit op de vérfchillende jdren des levens te
hebben toegepast, ((iaat hier, bl: 3, niet /landen te veel
bij ?) geeft hij zijn onderwerp op, voor welks béhandeling hens tot tekst dient , Prediker XII: ib• Men vindt
echter veel meer, dan éène behandeling van die woorden
alleen. Eend zogenoemde inleiding i9 ecnc uitweiding
over Salomo's loffpraák op den ouderdom , Spreuken XVIs
gi , in welke ons echter het vernuft, dat den mocdwif
zijn' rietfok geeft, om op de dorenkroon te Haan,
niet bevallen wilde. Hierop wordt , I • liet verband der
woorden bezien , cri dé trekken der fchildérij opgemerkt ,
fnet welke Salomo zijne uitfpráák verfterxt. De uitvociigheid hier zij nu op den predikftoel té' onpas geweest ,
en daarom denkelijk vermeden , met genoegen zal men
toc?k lezen, hoe S C,H A R P cedent over hetgenc men
#leeft Pied. XI: 7 (waar H. XII had moeten aanvangen)
tot H. XII: E. Het verwonderde ons , dat de oude overzetting i die, vs. g , vrij eenparig, voo'r lust, den Oosterfchen heester, Capparis , den Kapper heeft , over welken men onder anderen s H A w's Reizen door Barbaï en ezv. II. 77 in de uittrekfels en bijlagen kan na.
ilaán, doors e H AR P niet is overgenomen. In het tweede ftuk wordt eerst, uit grootden van mensehkunde en
ondervinding, de uitfpraak over den ouderdom , als kwade
dagen, en jaren, in welke men geen' lust heeft, meftaafcl.
Vijf zoodanige gronden worden hier aangevoerd; regt
menschkundig : laat ons niet te uitvoerig worden, en
derzelver vermelding vermijden , bij welke het te moeijelijk zijn zoude , ftalen van s c H A R p's kunde én vernuft
aan onze lezers te onthouden ; met die kunde en dat vernuft bepaalt hij ook , ten tweede, de genoemde uitfpraak ,
in vier bijzonderheden voldingende, dat dezelve den ouderdom niet vernedert tot een' vloek. Het derde ftuk
moet aanwijzen het nut van Salomo's teckening voor alle
Ie-
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levetfslianden en jaren , zelfs voor de vrolijke jeugd , waartoe (trek: -de ontwikkeling der volgende íiellingen : Ia:•
Godsdienst en deugd is eerie zaak 'rats heldere kennis en
gezet onderzoek , !°. van het levendigfle gevoel, 3 0 • van
aanhoudenden en manmoedigen f rijd en altijd moeijelijke
overwinning. Zoo overtuigend dit .ganfche íiuk. is, zou
hartelijk zijn , in tiet vierde fluk , de lesfen , niet 'welke
deze téerrede wordt befloten. Ze zijn de volgende
ao • Een verflandig mensch zal niet altijd driftig naar een'
hoogen ouderdons verlangen, io. Noch onmatig naar den
dood , noch den ouderdom vreesachtig tegenbeven , hij het
I a leren der kwade dagen; 3. dc derde les betréft den
ouderdom zelven, en 40. , de laatlie , de jeugd.
Niemand zal de flijting van SC H A Ii r's vermogens
hier bemerken. Hij heeft eere van zijne Luim. I-Íet uit
legkundíge werk, waarvan hij in de voorrede fpreekt, ondernomen op verzoek der Rotterdamfche gemeente, vol=
brenge hij gelukkiglijk ! Wie is niet nieuwsgierig naart
hetzelve ? Ons is van ergens verzekerd , . dat , indien eeir
uitvoerig werk van den Doctor eens liet licht zien zal
men mogelijk ook anders over het Hooge'Lied val; Salo,n denken zal. Wordt dit bedoeld ? Hoe het zij, God
(pare den man , ten nutte der Christelljkekerk , nog lange ,
en zijn ouderdom drage verfche en groene vruchten , velen tot verkwikking , voeding , fierking , vreugde ! Deze'
teerrede wenfchen wij fchier nog meer in handen onzer
jonge lieden dan der grijzen, en dat zij dan zou veel
voordeel met dezelve doen , dat ze eenmaal , oud gewor=
den , mogen betuigen , zoo als het in VAN n L P II E N's
Lied van een' Grijsaard luidt:
-

Ik zong , als jongling , God is goed I
Als man leerde ik Hem danken;
Maar, nu mijn waggelende voet
De laatste treden grafwaarts doet,
Verdubbel ik die klanken.,

A. RI-
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A. It i c lI'E R A N D'S niernee Grondbeginfelcn der 1Vatuurkunde van den Mensch. Ilde Deel.

(Vervolg en /lot van bl. 6oá.)
5, 6. Indien men in een leerboek eenc groote juistheid
en naauwkéurighcid vordert , niet minder is het noodig ,
(lat het , zoo veel mogelijk , eenvoudige en weibe vezene
waarheid behelze, en dat de Schrijver zich van alle ge.
vaagde onder flellingen en onbewezene rzagt/preuken onthoude. Tot beiden is de jeugd uit haren aard zeer geneigd; beiden is even nadeelig voor grondige wetenfeliah.
Doch RI C H ER AND fcllijnt dit anders te begrijpen. 11I.
iI wil hij, dat men de zieken , die aan fIapeloosheid lij=
tien, in eerie dikke duisternis zal legen. Dikwijls bevordert de duisternis de fapeloosheid, wanneer inwendige prikkels de zintuigen aandoen, en deze aandoeningen
allerlei benaauwendc en fchrikbarende voorhellingen ver
ook cone gewaagde en zelfs onge--orzaken.Zisht
rijmde (telling, bl. 42, dat dé verwarring der liclltltralen , op het zoogenaamd tapijtvlak teruggekaatst, den dieren valfche en overdrevene denkbeelden omtrent de kracht
des mcnfehen moet geven. \Vant, vooreerst: hoe is liet
mogelijk , dat cent verwarring der voorwerpen overdr-vene voorhellingen vormt? en , ten tweede , zien de dieren alle voorwerpen , en zelfs hun eigen ligchaam , niet
dezelfde oogen; en waarom zouden wij hun clan juist
zoo vervaarlijk voorkomen ? — Dat de kleine affland , wel
reukzenuwen in de hertenen van-kednorfpg
hare uiteinden aflcheidt, dc overbrenging van den indruk
fneilcr maakt., bl. 64, is mogelijk; maar dat dit van
Benig aanbelang zoude zijn bij het aanwenden van prik kels , kan men zich , bij dc onbegrijpelijke fiiclheid van'
alle zenuwwerking, naauwelijks voorfiellen. No- moei
vatten wij , hoe de finaak van de zamenftclling en-jcliker
den bijzonderen aard der ligChanien , en echter niet van
de gedaante hunner klciníle deeltjes , zal afhangen. liet
Ipreekt
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fpreekt toch van zelf, dat die ligchamen , bij hunne zamcnftelling , en wel elk naar zijnen bijzonderen aard , eene
bepaalde gedaante moeten aannemen , en dat die gedaante
anders moet zijn, als de zamenfielling en de aard van
het ligchaam anders is. Dat zouten van gelijken kristalvorm een' verfchillenden finaak kunnen hebben, doet hier
weinig ter zaak. Immers op den filiaal: kunnen alleen de
fjnflc ftofdecltjes,de rnolëculcs intégrantes, werken. I)at
de grazende dieren de vergiftige van andere kruiden door
Glen finaak kennen , bl. 69 , komt ons neer dan onwaar
voor: Zij zouden dezelve dan moeten kaauwen -fe,lijnk.
en (lat doen zij toch niet. .Ons is het voorgekomen, dat
zij , in die gevallen , hunnen reuk gebruiken. — Bij de befchouwing vats het gevoel (lactus) ondericheidt de Schrijver
lit bijzonder zintuig niet genoeg van liet algemeen ge
tastzin, waarvan niet de algemeene bekleedie--yoei.D
len, maar. onze hand en onze lippen liet oorfpronkelijk
zintuig zijn , en waartoe wij andere ligchaamsdecicn fleclits
door reflexie aanwenden , leert ons de vastheid , gedaante
en af(Iand der voorwerpen kennen , waartoe een zintuig
noodig is , hetwelk dezelve tusfchen twee of meer punten bevatten kan. De warmte werkt op ons al ;gemeen
gevoel, even als de pijn, enz. Wat dus de Schrijver
over de bedriegelijkheid des gevoels ten aanzien van de
warmte zegt, komt hier niet te pas. Nog minder doet
tegen de naauwkeurigheid van dit zintuig de bekende proef
af, wanneer men twee vingeren van dezelfde hand krui
een balletje legt. Dat er dan twee balietjes,-felingsovr
op het gevoel, fchijnen te zijn, is alleen toe te fchrijven
aan de ongelijke rigting der zenuwen, iets dergelijks als
bij het dubbelzien plaats heeft. — Dat de Poolíche Vlecht
flechts. eerre verwarring der haren zoude zijn , bl. 89 , is
lang niet bewezen, De Franfche Heelkundigen , en daar
beroemde 1, A R R L y, hebben dezelve flechts-onder
zeer ter loops waargenomen , en naar die vlugtige befchouwing geoordeeld. 1)e Duitl he en Puolfche Genees
denken er geheel anders over. De zuren hebben-hern
vnotts op de haren siict dezelfde werking als de alkalii:n,
YY
IOEK1LSCtt. 1821. NO. 15.
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zoo als RI C HE R 1 N D, bi. 92 , zegt ; ook dienen de
haren niet tot ontlasting van den phosphorzuren kalk ,
waarvan zij naauwelijks iets bevatten. Doch ten aanzien
van de Scheikunde moet men het met hem zoo naauw
niet nemen. Evenmin ten aanzien van de Zielkunde ,
in welker gebied hij echter met een zeker zelfbehagen
fehijnt te verwijlen; met hoeveel vruchts, moge uit de
volgende ítaaltjes blijken : Onze gewaarwordingen zijn alleen wijzigingen van ons beflaan; wij pasten de denkbeelden, die in ons ontslaan , op de uitwendige voorwerpen toe, en
evenwel wij ontvangen alleen door de zinnen onze denkbeel<len (bl. 178.) Hoe rijmt dit? Het verfland is het voort
uiterlijke gewaarwordingen (bl. 179.) ! De-brengfld
yerfchjnfelen des ver/lands hangen van de iigchanieli ,,e
gevoeligheid af (bl. I8I.) ! Door de oefening der zinnen
wordt de rede ver/lerkt (bl. 185.) Een fchepfelmet/echts
édn zin zou nog geen verfland hebben, omdat de indrukken , op dien dénen zin verwekt, niet zouden kunnen ver
worden (bl. x88.) De aandoening wordt gewaar--gelkn
wording, wanneer z ij door de herfenen gevoeld • wordt
(bl. i 89.) Redeneren is flechts eene herhaling van de daad
'an het oordeel (bl. 200.) Ja, wat trieer is, denken is
niets anders dan gevoelen , waarop eigenlijk alle geestvermogens bij R 1 C H E R A r D neérkomen, die, zoo doen
ongemerkt de ziel van de bank fchuift, en ons met-de,
liet ligchaam laat zitten. Bij dc befchouwing dei' bijzonderheden van den flaap zegt hij, bl. 219, dat de uitwafeming tra-er is; ik weet niet waarom? Bij kinderen namen wij meermalen Bene llerke werking der huid waar;
in fommige ziekten is deze werking gedurende den flaap
oogenfchijnlijk vermeerderd. Ook levert het nachtverblijf
in de Pontijnfche moerasfen een zwak bewijs voor de
flerkere opflorpin; in den flaap. Dat dit zoo fchadelijk
is , moet meer daaraan worden tochefchreven , dat hij ,
die daar blijft, zich meer aan die nadeelige dampen blóotltelt, dan de reiziger, die er alleen doortrekt; waarbij
nol, komt , dat, in den flaap , dc reactie minder en het
ligcliaam meer lijdelijk is. liet zij ons voorts vergund te
twwij1
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twijfelen, of bij het droomen de uitwendige zintuigen geheel werkeloos zijn , en alle bewegingen alleen gefehieden

door vroegere indrukken. Het voorbeeld der hardop droos
ménden , waarmede men geheele zamenfpraken kan hou.
den, toont bepaald liet tegendeel. Deze toch hooren.
kunnen nu dc zintuigen, in den flaap , door uitwendige
voorwerpen worden aangedaan , hoeveel meer door inwendige indrukken, welke, door de zamenftcmming der
zenuwen en zoo naauwe vereeniging van dezelven , bij den
mensch , in een middelpunt, toch ook de zintuigen , als
doelen van het zenuwgcftcl , moeten aandoen. Zoo zal
dan ook, door Bene verhoogde en ziekelijke werking van
dit verwonderlijk weeffel, de aandoening op een bepaald
runt, door de herfenen , op een ander punt worden
overgebragt; en even zoo goed, als enen misfclijk kan
worden door prikkeling der nieren, zal men kunnen zien,
of hooren, door eene aandoening van dc zenuwen der
maag , of der zonnevlecht . R i C H E RAN D fpotte vr`
met de waarneming van P E T E T I N, en noeme dergelijke verfchijnfelen wonderen. Een domme bovenlander
(de boeren beginnen bij ons geleerd te worden) noemt
de verfchijnfelen der Electriciteit ook wonderen , en lacht,
als men zegt, dat de fchipper op het kompas den weg
vindt. Waarom niet liever, door grondige tegenwerpingen, die er zoo vele zijn, eene leer aangetast, Waarvan
men, in onzen tijd, naauwelijks meer zwijgen kan ? Dit
had althans wel gevoegd aan iemand , die zelf niet vrij
is van zeer paradoxe ftellingen voor te dragen , zoo als
onder anderen bl. 278, waai hij de bewerktuigde wezens als een zamënflél van electrieke toeffellen befchonwt;
en dit, omdat fommige visfchen (bij welke dit vermogen
in b zondere werktuigen zit) electHrek zijn! Het is
waar, in 't vervolg, bi. 284, ftelt hij dit weer als twijfelachtig, of alihans flechts mogelijk ;• voor; en verwijt
hij de Duitfche Genecsheeren , dat zij de i dcntiteit van
het Gálvanismus en levensbeginfcl meer dan als eene gis
voornellen. Wonderlijk Haspelt hij daar ter plaatfe-fing
allerlei gevoelens dooreen , en doet het voorkomen , alsof
Yy 2
zij,
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zij, die het levensbeginfel met het Galvanismus geliil:ftellen, die het van vorm en menging der ftof, of van
de twee grondkrachten van K A N T afleiden , allen ééne
lijn trekken. Maar dit moet niet verwonderen bij een'
Schrijver, die, om de overeenkomst tusfchen de magnetifche, electrifche, galvanifche verfchijnfelen en het Ieven aan te toonen , zich dus uitlaat: De gedachte, dat
tref elfijk gevolg der bewerktuiging, bezit niets, dat fnelIer ,, niets , dat zamenge/lelder,, niets , dat onbegr pel j'
leer in de verfchsjnfelen is, dan de verwonderlijke werkir,gen van het magnetisinus , van de electriciteit en van het
galvanismus. Heeft men ooit grover materialisme gepredikt ? Trouwens , wat te voren over de geestvermogens
gezegd is , gaat mede dien weg. En de Vertaler helpt
hem hierin getrouw, daar hij, bl. 623, métempfycofc
sTOFVersivisfeling vertaalt.
Maar , om tot meer gewone verfclijjnfelen terug te komen,; het is wat veel, het flapen van fommige men[chen
op de . linkerzijde aan misvorming toe te fchrijven , bl.
35 8 ; de Rand van het bed ,met betrekking tot het lieht ,
kan daar reeds veel toe doen. De meerdere gefchiktheid
der vrouwen, om bevrucht te worden, kort na de flontien , hangt voorzeker niet meest of alleen af van de opening der baarmoeder , maar van het meerdere leven dier
deelen : want die zelfde gefchiktheid beftaat ook kort
vóór de Honden. De verklaring der gelijkenis tusfchcn
vader en zoon, bl. 461 gegeven s is mede zeer onvoldóende. De vader zet zijn doordringend cachet op de
kiem. Goed; maar dan moest elk kind naar den vader
gelijken ; en hoe komt het dan, dat uit een huwelijk van
een' grijsaard met Gene jonge vrouw doorgaans jongens
voortkomen (bl. 468) ? Hoe rijmt voorts het plantbe[laan
der . vrucht, hl. 492, met het gevoel, als oorzaak van
hare bewegingen , bl. 494 ? Floe: de oppervlakte des ligchaams (van de vrucht) is zeer gefchikt tot de opflorping , bl. 497, met : de opflorping is zeer gering bij dc
vrucht? Moeten dergelijke tegcnitrijdighcden den onkundigen leerling niet verwarren ? En welk denkbeeld zal hij
zich
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zich maken van het aandeel, hetwelk de watervaten bij
de afcheiding der melk hebben , nadat hij R i c H E It A N D,
bl. 531, 534 , volkomen op twee beenen ziet hinken?
Wij zouden nu nog kunnen aam erken, dat de fcheikundige befchouwing van de melk zeer gebrekkig is ; dat
tijd en wijze van de ontwikkeling der tanden allezins onnaauwkeurig wordt opgegeven; de beenderen bloot als
lijdelijke organen aangemerkt, enz. enz. Doch wij mee
genoeg gezegd te hebben , om onze flelling..te be--ne
wijzen , dat wij, met eenig regt , dit werk als eene fleckte handleiding voor onkundigen hebben getracht te doen
kennen. Dit neemt niet weg, dat het veel voortreffelijks
bevat; in dit deel, onder anderen, de beschouwing van
het fpiergekel , van de verfchillende ligchaamsbewegingen , van de fpraak, van de leeftijden, van de temper.-,
menien ; hoewel hier op de keuze van de poorbeéldeh vrij
wat zoude zijn aan te merken. Wie toch zal A T T Icus en MONTAIGNE, wie vooral VOLTAIRE en
FREDERIK DEN G R 00 T E N naast elkander plaatfen ? en de laatifen als voorbeelden van het zenuwachtig
temperament ? Wij laten het , - zoo als gezegd is , den
.k' ccenfent , ook der Recenfenten , over, de fchoone zijde
van dit werk te doen uitkomen.
De vertaling is, over het geheel genomen , vrij wel gef aagd; en wij twijfelen niet, of, bij Bene nadere herzie
zal de Vertaler de ontfnapte feilen zelf wel op--nig,
merken.
Beknopte Gefchiedenis der Letteren en IVetenfchappen in
de Nederlanden, van de vroeg/Ic tiydin af, tot op het
begin der XIXde Eeuw. In twee Deelgin. Door N. G..
VAN KAMPEN. Ific Deel. In 's Gravenhage , bij
de Wed. J. Allart en Comp. 1821. In gr. 8vo. XII,
434 B1.í 3 -18 -:

.ire werkzame en fmaakvolle VA N K A M P EN heeft Zijne verdiende bij ons publiek, door dc aanvankelijke uitgaYY 3
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gave dezer Gefchiedenis, wederom vermeerderd. Wij bekennen het, in den eérllen opflag bevreemdde ons deze
onderneming eenigermate. Het kwam ons voor, dat de
man al te veel op zijne horens nam, en dat hij met name
ook tot deze taak min geregtigd was , dan verfcheidene
onzer landgenooten. Doch, nadat wij 's mans voorrede
en vervolgens het boekdeel zelve gelezen hebben, zijn
wij van deze vooringenomenheid geheel teruggekomen. In
de eerde toch legt hij de aanleiding tot deze' zaak met zoo
vele befeheidenheid bloot, en. in het laatíte befpeuren wij
niet zoo veel genoegen het naauw verband der ftaatkundige en algeheele gefchiedenis van het vaderland. (door
VA N. K A M P E N íteeds en nog onlangs met opzet vlijtig
beoefend) met deze der wetenfchappen en letteren, dat
wij niet anders dan dankbaar voor het geleverde mogen
zijn. Mogelijk verwacht, mogelijk vordert men zelfs van
ons, dat wij echter de gebreken, verkeerde flalliingen of
oticvenredigheden zullen opzoeken en aanwijzen., die er,
en omdat het menfchenwerk is , en omdat het grootendeels cone eerfte poging is, en... . omdat het boek maar
twee deelen zal beflaan, natuurlijk in gevonden worden.
En wij moeten bekennen, dat de opzettelijke beoordeeling
eens deskundigen dikwijls zeer nuttig zijn kan en geweest
is, om zoo wel den lezer voor dwaling te behoeden,
als inzonderheid den fclirijver beter te onderrigten , en , in
Tiet algemeen, de wetenfchap uit te breiden en te verhelderen. Het komt ons echter voor, dat dit ruim
goed
afzonderlijk gefchiedt, door zoodanige liefhebbers of gelukkige beoefenaars dezes yaks der gcfchiedkunde, welken het aan geen tijd of alles behoudend geheugen ontbreekt, om zich eens tot zulk Bene nalezing en monftering van het werk, in alle zijne deelen, nceêr te zetten.
Dc 'Heer VAN KAMPEN zegt te regt, dat zijne taak
vrij wat gemakkelijker was ten aanzien der letterkunde ,
it welke hem een SOlELTEMA, een DE VRIES,
CCn W t L L E bit en anderen uitmuntend hadden voorgearbeid ; gelijk dit nog gedurig plaats heeft en zal plaats
1_ebben in voorlezingen als anderzins , die daarna worden
uit-
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Uitgegeven , omdat menigeen nol; al lust vindt om een
beroemd dichter of zelfs redenaar van vroeger eeuw uit
liet meer of min dikke ftof der vergetelheid weer voor
den dag to halen , en eenera aandachtigen kring, zoo dan
iiiet op zijn eigen voortbrcngfel, althans op de lt. inim'
te onthalen, uit den geprezen fchat ligtelijk te ontleenen.
Doch nut de wctenfchappen is liet anders gelegen. Iets
tlgemcens bezitten wij daarover geheel niet, en ook afzondcrlijkc flukken,' van eenige bekendheid , gewis in
veel mindere mate. Doch , zoo wij niet dwalen , dan
komt liet hier ook meer op den algemeenen gang, en dus
op hoofdpunten en hoofdperfonen aan , dan wel bij de
Poëten. En gefchicdt ook niet iederen uitvinder en ver
lezer verliest daar minder bij. Wij -betrafi,d
moge liet hier ook al meer aan een' algemcenen-ders
maatftaf ontbreken , dan in flukken van finaak , en moge
zelfs de geleerdfle man , bij vele vakken , genoodzaakt
zijn op het oordeel van anderen af te gaan, — het klimmen on dalen, liet ophelderen en verdonkeren des alge
lichts, met name in het vaderland en door va--mcen
dcrlandfche geleerden, valt echter ligtelijk op te merken.
\Vat in dezen dan te doen zij, dat heeft v A N i A Mr E N naar ons oordeel , zeer wèl gedaan. Er heersent
orde, er heerscht klaarheid en rijkdom van gedachten in
zijn verflag. Bij liet belangrijke is hij doorgaans uitvocriger, bij het min gewigtil;e meer beknopt; hetgeen liet
ganfchc boek met groot genoegen doet lezen. En hiertoe
helpt mede niet weinig de naauwc aanfluiting dezes verflags aan de openbare gebeurtenisf n en lotgevallen, die
de fcllrijver tusfchenbeiden , met al de warrite , heihl ei
zijne kennis van vleze zaken , daartusfchen-gen,al
vlecht. Refit gaarne hoorden wij den ronden Hollander
van tijd tot tijd zijne onbckrompene en edelmoedige gevoelens lucht Vieven, wanneer liet de zaak der vrijheid en
verlichting of den roem onzer groote mannen gold, wel
toch in onze dagen even zoo lain zal verdonkc--kemn
ren en doen miskennen , als men (lagen zou om cenen
.lomper op cie heldcr middagzon te zetten.
Yy4
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Het beloop des ganfchen werks geeft de fcllrijver zelf,
in de voorrede , aldus op. Eerke tijdperk , van DI A E RL A N T (vóór 1300) tot de uitvinding 'der boekdrukkunst ,
(en in de inleiding kortelijk van de allervrocgfte tijden.)
Tweede tijdperk, tot de flichting der Lèydfche hooges
fchoól, in den Spaanfchén oórlog. Derde, tot den Munfterfchen vrede, den jeugdigen bloei onzer republiek en
glansrijke letterkunde bevattende. Vierde,' tot de vreedzame tijden na 1713, wanneer de eigene letterkunde ver
daarentegen, benevens-flauwt,end chp
Oosterfche en Griekfche taalkennis , in Iuister Rijgen.
Ejndelijk , vijfde ,van 178 o—i 82o , de herrijzenis van poëzij
en welfprekendheid. Twee dezer tijdvakken worden geheel
en één ten deele in het tegenwoordige boek afgehandeld.
De kenner zal de gepastheid dezer verdeeling gewis
toeftemmen.' De tijdperken onderfcheiden zich , over het
geheel , inderdaad elk door een eigenaardig karakter. De
minkundige , daarentegen, zal althans ligtelijk inzien , hoè
belangrijk zulk eene gefchiedénis van 's menfchen geest
in ons land en in eenen tijdkring zij ,die dénzelven waar
alle de trappen der befchaving, bijna van de vroeg tie-lijk
woestheid af, doet doorloopen. Ja , " hij zal er veel , oneindig veel vinden, dat zijne weetgierigheid' bevredigt,
Zijne inzigten uitbreidt , zijne verwondering gaande maakt,
zijnen fmaak 11±eelt,'en , bij andere loffelijke gevoelens,
vooral ook zijne vaderlandsliefde rijkelijk voedt.
Inderdaad, wij wenfchen, dat het boek in veler handen kome , en hebben ons opzettelijk over verfcheidene
zaken uitgelaten, die door deskundigen zouden kunnen
geacht worden van zelve te fpreken, of althans eer vereischten dan bijzondere' deugden van dit boek te zijn,
omdat iedereen toch zoo tiiet`regt weet, wat èenc letterkundige gefchiedenis zij. Doch welaan, lezers, die men
thans in - alle landen zoo óvervloedïg vindt, leert hier
inzonderheid' ook de Dichters onzer vorige gouden eeuw,
H O O F'T e ' VONDEL', CATS en zoo vele anderen,
kennen, om, van de Bene zijde, niet meer niet minachting op het oude Reder te zien , en , van de andere,
niet
,

-
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niet bedwelmd te worden door den uitbundigen lof, fomtijds
aan dezelven , ten koste van onze tegenwoordige gouden
eeuw, toegezwaaid. De fchrijver íiaat vooral bij deze groote lieden lang ftil, geeft er fomtijds vrij uitvoerige ftalen van,
en zal vervolgens in de gelegenheid, ja in de noodzakelijkheid komen, om zelfs nog levende zangers, in alle befcheidénheid , te mónferen.
Één verzoek fechts leert uit dit boek geen naklappen,
geen pronken met andermans veren, alsof gij zelve 'al die
oudjes gelezen, en hunne eigene etl betrekkelijke waarde op
u* duimpje hedt.' Men lezè voór aichzelv', en niet voor
anderen 1 Waarlijk, dan is zulk een werk een uitmuntend middel, om (maak en oordeel, verlichting en befchaving aan te
kweeken. Het is , wat althans de'belles lettrés aangaat, eene
foort van verhandeling met proeven, waarbij men'(een ver
kundig man) hooren en '(het verhandelde onderwerp-f}andig,
zelve) zien kin; waarbij eigene vergelijking, even als op
eene kunstbefchouwing, eu gepaste aanwijzing en onderrigting te zamen gaan.
Verheugen wij ons dan in deze beknopte Gefchiedenis , die
met den tijd meer uitgebreid en volmaakt worde , door teregtwijzingeà en nieuwe bijdragen onzer werkzame geleerden 1
zoo als, trouwens, PEERLKAMP, VAN CAPPELLE, en
SCHELTEMA Op njeuw s ) , reeds hebben gedaan. Wij'
fcheiden er af met de volgende proef:
„ JOANNES ANTONIDES VAN DER GOES werd te
Goes, ten jare 1647, geboren, en heette eigenlijk JAN ANTO NI s Z. Vier jaren na zijne geboorte vestigden zijne ouders zich te 'Amfierdam , en hij ontving' er eene opvoeding ,
die boven den Rand zijner ouderen fcheen. Reeds vroeg gevoelde hij zucht voor de Dichtkunst, doch wilde eerst de
Latijnfche Podzij beoefénen, tot v o N D E L's roem hem tot
de
(

(0)

Belangrijk is gewis de lof, door een' man als VAN KA atrs n aaa
gegeven. Doch, zoo men in aanmerking neemt, wat deze ia
weinige jaren, zoo voor de gefchiedenis onzer jetterkunde, als voor die van
onzen invloed, in het algemeen, op de bevordering én uitbreiding van befchaafdheid en zeden, en dus voor den fcboonlen roem des vaderlands,vooral
in zijn klaseek' werk over Rusland em de Nederlanden, (waarin de 4ellingt
Holland de wieg der grootheid van PETER en Rusland, waarlijk voldon.
gen is) al heeft gedaan, dan kan men niet nalaten vurig te wenfchen,
dat de man toch Reeds in die betrekking mogt zijn, en alzoo onderlieund en
bemoedigd worden, dat men nog veel dergelijks van hem kon hopen. --- De,
toevallige vertraging der' recenfie van het genoemde werk noopt. ons, als bij
voorraad, tot deze uitboeztming.
SCHEL T EMA

Yvs
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de Nederduitrchc dreef. De groote man moedigde den jongeling op alle wijze aan, ontleende eenige regels uit deszelfs cer112 voortbrengfel van belang, het Treurfpel Traaf?, of O,'errornpeld Sina ; een voortbrengfel van vernuft,
maar van een wild en ongeregeld vernuft , waarin, ouder anderen, ecu Aartspriester der Sinezen voorkomt, die den Kei
tegen twee Christenen waarfchnwt , door liet voorbeeld-zer
van M0NTLZUMA, AT ABA LIB A , en de geheeleGefchiedenis van Mexico en Peru, die hij den Keizer verhaalt. —
Door een en ander aangemoedigd , gaf A N T 0 NI D z S, twintig jaren oud, zijne Bellona aen Bant, een Gedicht op den
Vrede van Breda in 1667 , in het licht. Dit Gedidht munt,
vooral door eene fchitterende verbeeldingskracht, en bij uit
versmaat, uit; doch het vernuft des Schrij--nekvloijd
vers is nog" te welig, en hij maakt vooral een bovenmatig
gebruik van de oude Fabelkunde , in een onderwerp , hetwelk
dezelve niet anders, dan op zijn hoogst in vergelijkingen,
dulden kan. Met dat alles betuigde v 0 N D E L er zijnen naam
wet onder te willen zetten. A N T 0 N I DE S, door de alge
goedkeuring aangemoedigd, befoot nogmaals de hand-men
te ulaan aan een Vaderlandsch onderwerp , en koos daartoe.
den Lijfroom, die toenmaals aan Anr(ferdaru de fchatten van
alle Werelddeelen aanbragt. . Inderdaad is dit Gedicht eelt
der. beste , die wij in den b%hrijvenden trant bezitten , en
eene parel aan de eerkroon, door onderfcheidene Dichters
an het Vaderland geofferd. [I-hier volgen , bij wijze van noot,
eeltige proeven uit hetzelve.] Hoe levendig zijn in het eerha
Doek de befchrijvingen der gebouwen langs het IJ! Hoe
yeelfoortig, nieuw en krachtig zijn de beelden! hoe bezielt
de Dichter alles , wat hij aanraakt! hoe geeft alles hein floe
tot verheerlijking de$ Vaderlands ! hoe betreurt hij (bij 't
zien van het Westiodi/che huis) het verlies van Brazilién, en.
wordt naauwelijks door veroveringen in 't Oosten weder opgebeurd I hoe verheerlijkt hij (in het tweede Boek) de Ne
Scheepvaart! Dáár zien wij den geest van A T A--derlanfch
IT A LI B A (den laatalen regerenden Zoon der Zonne, door
Spanje's beulen vermoord) op het ftrand van Peru rinkinken en fpoken! Nederlandfche Schippers zien hein met eene
bebloede toorts rondwaren 1 hij verhaalt hun zijn noodlot, de,
dolle goudzucht der Spanjaarden , in Verzen den grootften
Dichter waardig. Elders bezoeken wij de rijke Oosterlan•
tien, zoo welig door de Zon met al de fchatten van liet planten-
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renrijk begiftigd, en zien die fehatten , met al. den gloed der
?oëzij gekleurd, ons voor oogen geheid. Dáár doorwaden
ee; de vloed, door den wind
wij met den Dichter de Zandz
kemels
, en wij verheugen ons met
overflelpt
de
opgezet,.
onzen leidsman, na dezen avontuurlijke e; Logt, over de te
Vaderland; doch hij toont ons nog. de fchat.-rugkomstin'•
ting, waarmede Europa's gewesten den Vaderlandfchen (room
verrijken, en troont ons met zich naar het uiterfte Noorden.
Bij zoo vele voortreffelijkheden is de I,JJiroom echter niet
vrij van groote gebreken, doch gebreken, die van weligen
overvloed , niet van armoede of zwakheid getuigen. De beetden van A N T A,N I D E S zijn wel eens wat ver gezocht, niet
altijd juist; zijn Eiijl is, fomtijds gezwollen, in plaats van verheven; het misbruik der oude fabelleer is. hier nog merkbaarder dan in de Bellona: zelfs is de geheele, derde Zang een
volstrekt noodeloos, en met het overige kwalijk zamenhangend bij voegfel ; de gulden bruiloft. van T H E T I, s en P EL E u S, waarop onder andere ftroomen ook het IJverfchijnt,
en zijne meerderheid boven de anderen tegen de Seine ook
op dien grond gaande houdt , dat • P Y T li AG O R A S grootti
verborgenheden in zijnen, naam (de letter Y) had weten te,
vinden! — kon. de Dichter, na zoo hoog gerezen te zijn,
zóó diep vallen! Doch in het vierde Boek verheft hij zich
weder, befchouwt de Waterlandfche dorpen (wij zien .diet
onder 't lezen), befchrijft met al de geestdrift der Vader
landsliefde de groote daden der AmJlerdammers, doch legt
dezelve ongelukkig — eener voorfpellende Meermin in del,
mond, die „ een kostelijk • karkant om den hals heeft, met
„ witte parelen van fchelvisoogen , net en geestig gefchakeertf'--,
Kleine, bevallige fchilderingen, als: eene vrijaadje, het wjq•
eervermaak op` den IJJlroom, enz. befluiten di; werk , dac
met al zijne feilen zal blijven beulaan, zoolang- men Neder.
landsch fpreekt, en de Amfieljiad door het I,T wordt be
fpoeld.
„ Behalve deze drie groote werken heeft A w T ON I D % s nog
verfcheidene kieinere Gedichten gefchreven, waarvan velum,
onder anderen de aankomst van D E RU I TE R's lijk in 't Vader,.
land, den Hempel des echten Dichters dragen. Wij zullen alleen
van dien heerlijken dichterlijken brief aan o U DA A N gewagen:
Oorfprang van 's Lands ongevallen getiteld. De Dichter, in
verontwaardiging ontvlamd over de gepleegde gruwelen der
(laven van L o DEW Ij K X IV. , klimt op tot de oorzaak, die
Hol-
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Holland en de vrijheid zoo diep onder dien drom van lijfei
heeft vernederd. Het is onze gewillige flavernij onder-gen
Franfche zeden en taal en manieren. be groote Dichter,
die hiertegen zoo erntlig waarfchuwde , dacht niet , dat deze
heillooze navolging kort na dien tijd eerst re$t zou beginnen.
„De roem , door den Mflroom behaald, verhief A N T 0 N I D ES
uit den Rand van Apotheker, waartoe hij door zijn' Vader
beliemd was, tot dien van Geneesheer, waartoe hij zich te
Utrecht bekwaam maakte: zijn Vriend en begunfliger B u vS E R O verfchafte hém daartoe de noodige ondersteuning, en
zorgde verder voor zijn geluk; hij verfchafte hem eenen post
bij de Secretarij der Admiraliteit te Rotterdam. A N T 0 N IDES, nu van allen kommer voor zijn beftaan ontheven, trad
in het huwelijk in 1673 , doch overleed in 1634, eerst zevenen dertig jaren oud. Hij had eens het oogmerk', den Apostel r A U L u s tot het onderwerp van een Heldendicht te ma.
ken, doch gaf dit naderhand op. Sommigen hebben A NTONIDES bij 'STATIUS, VONDEL bij VIRGILIUS vergeleken , doch deze evenredigheid komt ons niet juist voor.
Wanneer de Zeeuwfohe Dichter Hechts met den Schrijver der
Thebais gelijk ítaat , zoo evenaart V ON DE L VI R CI LI U S
niet : aoch wanneer de Holland/the Zanger st A R o bereikt ,
zoo flaat zekerlijk zijn gelukkige, verhevene kweekeling(die
hem bij een langer leven bereikt zou hebben) op een' Ininderen af1}and van de volmaaktheid, dan S T A T I U S. "
In een bijvoegfel verantwoordt zich v A N K A M r E N, waar
hij van den Vriefchen Dichter G IJ S BE R T i A r i k s niet-om
heeft gefproken , en beweert , bij die gelegenheid , dat deze
door zijne eigene landgenooten niet meer verftaan wordt, ólndat het tegenwoordige Boerenvriesch al meer en meer naar
het Hollandsch gebogen is, ' enz. Dit is gewis te veel beweerd. Recenfent heeft gelegenheid gehad om te ondervin
dat , integendeel , het Landvriesch nog onverllaanbaar is-den,
voor iemand uit de andere gewesten, en dat de bedoelde gedichten, die waarlijk zelfs geen BIL DE R D if K behoeven,
om de bewondering van eiken kenner weg te dragen, goed
voorgelezen zijnde, doorgaans door eiken Vriefchen landman
worden verf'aan. De moeijelijkheid van het lezen alleen, als
zijnde de taal federt eeuwen bijna niet gefchreven, en de
willekeurigheid en ongewoonheid der fpelling, het gevolg
hiervan, veroorzaken, nevens enkele verouderde woorden,
d bewuste moeijelijkheid van het verftaan. Ook heeft nog
on.
-
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onlangs een zeer geleerd man, bij gelegenheid van een ander
boeksken in .dezen ouden, hoogstmerkwaardigen en voor onze
taalkunde ligt te weinig beoefenden tongval, doen zien
hoe weinig hij federt eene eeuw of twee veranderd is.
De Aarde en hare Bewoners, volgens de nieuwfile OntdekkI, gen ; uit het Hoogduitsch van E. A. W. VON Z I M M E R M A N «.
Met Platen. FIIde Deel. Te Haarlem, bij de Erven
F. Bohn. In gr. 8vo. Brazilië, VIII en 162; Chili en

Patagónië; t8o Bladz. f 3 - ta -:

D

it nuttig en belangrijk werk houdt zich op den duur fiaande, en de vermeerderde fpoed, waarmede het uitkomt,
fchijnt van belangáelling des Publieks en een goed vertier te
getuigen. Dit deel fielt ons Brazilië en Chili voors (Wij
kouden in het vorige deel liever Peru en Chili, of de Westkust, en in dit Brazilië met Paraguay en Patagonié, of de
Qostkást, hebben bijeengevoegd.) Men ziet uit het getal
der bladzijden, dat het kleinfte gedeelte van dit boek aan
Brazilië, het grootfile aan Chili en den Zuidoosthoek is toegewijd; hoewel Brazilië tegenwoordig veel meer belang
wekt, en de bronnen tot kennis van hetzelve thans ook meiiigvuldiger zijn. Het is ons moeijelijk , reden van deze on.
èveniedigheid te geven.
De befchrijving van Brazilië, hoewel minder volledig dan
men misfchien zou hebben kunnen wenfehen, bevat nogtans
het meeste wetenswaardige betrekkelijk dat land, en is door
den kundigen Vertaler met eenige aanteekeni.ilgen op de pas
uitgekomene Ileis van den Prins van Neuwied ('die z I M u E RM A N N niet kon kennen) verrijkt. Voorts zijn, naar het algemèene plan des werks, de oude zoo wel als de nieuwe
Reizen in Brazilië daarin opgenomen; vooral vinden wij vele
wetenswaardige bijzonderheden van den Franschman LERY;

en daaronder zeer goede berigten wegens het taenfcheneten,
waaromtrent de Brazil//the ftammen berucht zijn. Enkele
mistlagen flippen wij hier aan. De So Duit%he nujlen, welke
zich Brazilië langs de zee uitbreidt, zullen wel Boo moeten
zijn (bl. to), en de bevolking van Rio de Janeiro was niet
in 1717, maar in 1817, 100,000 inwoners, (bi. 42.) Ook
moet men de Rio St. Francisco , die op bI. 14 voorkomt,
wei
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wel onde'rfcbeide €I van de meer zuidelijke rivier van dien
naam in liet Gouvernement St. Catharina , (bl. 44.) Para
ligt (bi. 17) 3 uren en 24 minuten westelijker dan Parijs',
dat is meer dan 50 graden, daar de Zon elke IS graden vetder een uur later in de middaglijn komt: de uitdrukking in
den tekst is dus niet volkomen juist. Op bl.' 19 moet illaragnan in Maranlrao en op bl. 33 Pomeranzen in oranje
veranderd worden. Omtrent de flad St. Paul (bl. 45)-apeln
raadplege men de Reizen van MA w E, die aan deze flad een
veel edeler oorfprong toekent, dan hier volgens de oude en

zekerlijk vrij algemeene volksverhalen gefchàedt. De ingenios
op bl. 50 moeten in engenhos, en de pistazien (bl. 52) in
pistaches veranderd worden. IIet cacettéren op bl. 61 zal wel
facettéren moeten zijn. Onder de groote rivieren is dc Rio
Doce vergeten, bij haren uitloop, volgens den Prins van 11'cuspied, tweer.^iaal zoo breed als de Rijn.
De berigten wegens Chili zijn zeer uitvoerig en belangrijk , te meer daar men over 't algemeen zoo weinig van dit
land weet, hetwelk zich thans onder den Generaal ST. MARTI N tot eersen vrijen Staat heeft gevormd, en de Spanjaarden in Peru lievig bellookt. Onder de vele merkwaardigheden
van dat land noemen wij op : de paarden -met horens, en etre
andere foort net gefpletene hoeven, (bl. 39, 40;) de C,'iilifche zwaan , van boven zwart, van onderen wit, (bl. 42;)
den zeepboom, die eene goede en fchuimende zeep geeft,
(bl. 28 ;) hit merkwaardige Volk der draucanas , of Aran kers, een oorlog met hetwelk tot een beroemd Spaansck hel
heeft opgeleverd, wier erfelijke Koningen en-denichtflo
verkiesbare V'eidheeren, gelijk bij de oude Duitfchers, nimmer in één' p. rfoon vereenigd zijn, (bl. 86;) den dood van
den Gouverneur VAL DI VIA, wien men, even als c va u s,

gefmolten goud in den hals goot, doch levend. (Deze gebeurtenis zou in 1599 voorgevallen, en de ílad Valdivia door
hem reeds in i55I gebouwd zijn. Zou dan deze bevelhebber
hier 48 jaren achter elkander het bewind gevoerd hebben?
Zie bl. 103 , I04.) Bij gelegenheid der eilanden van Chili
(Juan Fernasidez , Mafa Fuera , en dei+ Archipel van Chilo^ )
wordt de f;efchiedenis van A LE'X A ND E R SELKIRK ver haald, naar welken R on 1 N S 0 N c R U SO ë verdicht is. Hoe
vruchtbaar ook Chili zij , de bevolking en bebouwing moet ,
volgens v n N C 0 V E R, ten minfle in de omfireken der hoofdflad, gering en armoedig zijn. Wij mogen hopen, dat de
her-
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herftelde onafhankelijkheid dit alles meer omhoog zal helpen.
Ten minfle in Cujo , of Oostelijk Chili, aan den voet der Andes gelegen, kan men reeds aanmerkelijke verbetering zien:
Volgens den Amerikaanfchen Afgevaardigde P R E V 0 s T, die
hier in 1807 was, bezit de hoofdstad Mendoja, 300 uren
van Buenas- Ayres gelegen, en met 20,000 inwoners bevolkt,
federt de Omwenteling van i8io, de gemakken zoo wel als
de aangenaamheden des levens : onder den Spaánfchen alléen.
handel bezat men er naauwelijks de eerfile behoeften. Dei
huizen, door twee Italiaanfche bouwmeesters gefticht, vooral de kerken, zijn zuiverder van finaak, dan elders in Anul
rika. De Generaal sr. M AR TI N heeft er eene wandeling
met Italiaan/die populieren doen aanleggen. De handel tusfchen Chili en Buenes - Ayres, waarvan de ftapel te Mendota
is, moet van veel belang zijn, als men bedenkt, dat de
reeds genoemde Reiziger, bij zijnen overtogt over de Andes,
27 karavanen met muilezels zag, waarvan de minfle 15 en
de flerkfe 55, dezer dieren bevatte. Iiet land rondom iWendofa is als een tuin aangebouwd; de wijngaarden zijn zeer
voordeelig, en geven wijn, brandewijn en razijnen voor
Buenos-Ayres. Men kweekt tarwe, heeft weilanden, en alle
Éuropefche vruchten. Deze latere berigten kon Z I MM E R=
M A N N nog niet hebben. Zij tonnen echter, met zijne korte
befchrijving van Mend'oca (bl. I21) vergeleken, hoezeer die
preken moeten vooruitgegaan zijn.
Bij Patagonië worden ook de Maloufnes of Falklands - ei:
landen, en het armzalig .Vuurland, uit de beste bronnen befchreven, en daarmede Amerika geëindigd. Over 't geheel
levert dit deel weder eene zoo aangename en onderhoudend'
als nuttige lectuur op.
M. VALERIUS

MESS ALA CORVINUS,gefchetst iuccnige Tafereelen uit de Roncinfche Gefchiedenis, gedurende
zijn leven. Door Mr. M. c. VAN Ii ALL, Ridder der Orde
van den Nederlandfchen Leeuw, en Lid van het Koninklijk,
Inflituut. Ilde Deel. Te AmJlerdam, bij J. van der Hey.
1820. In gr. avo. XII en 227 Bl. f.- 18 - :

7.0o is dan liet verlangen naar het tweede deel dez.aa ditnemenden werks fpoedig bevredigd. Wij wejifchen v A re sRA L L
ge-
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geluk met de eere,. die hij zich door dit blijvend gedenkftuk
van zijne voortreffelijke talenten verworven heeft , en vertrouwen, dat onze landgenooten. dit oorfpronkelijk werk van
kunst en fmaak, nevens den Plinius van deuzelfden verdielrfielijken Nederlander, erkentelijk zullen weten te waarderen
boven zoo veel, in- en uitlandsch, dat hun, der geleerdheid
en ware wetenfchap ten nadeele , van de menigte der druk
uiterlijke dos , in welken dit kunst.-perfntom.D
werk te voorfchijn komt; pastaan deszelfs innerlijke waarde, en de lieve vignetten, in den antieken fmaak, zijn hier
weder, als in het voorgaande deel, ware fieraden.
Het deed ons regt goed , in de voorrede te lezen, dat
VAN HAL L'B arbeid ter bevordering van ,den bloei der Nederlandfche lettetkunde, in verband met die der ouden, onzen Koning zoo welgevallig is gebleken te zijn , dat deze
daarvan

den fchrijver de,vercerendite

verzekering heeft doen

toekomen: » een bewijs," zegt VAN J1 A L L te regt , ,^ hoe ,
onder een gematigd en verlicht rijksbewind, het wettig oppergezag, met de vrijheid vereenigd, geese fchriften ducht„
waarin, bij gene opregte en warme zucht naar rust, orde en
al wat goed en fchoon is, afkeer, van flavernij en liefde tot
ware vrijheid tevens doorfiralen." Deze voorrede bevat, voor
het overige , een zeer befcheiden woord, waartoe de beoordeeling dezes werks door den Recenfent ook der Recenfenten
aanleiding gaf, over het oogpunt, waaruit dit werk te befchouwen is , en alzoo ter verdediging van den gekozen'
titel.
Wij achten het onnoodig , de beminnaren onzer letterkunde
met hetgene. zij in, dit tweede deel vinden kunnen nader bekend te maken. Genoeg zij het, te zeggen, waarvan zich
ieder overtuigen kan, dat de begaafde en welfprekende v A N
H A L L zijne taak meesterlijk voltooid heeft , en niets, blij
achteraan geplaatfie verbeterblad, heeft nagelaten, wat-kensbt
tot volmaking zijns arbeids ftrekken konde; zoodat zij , wier
getal wij wenfchen dat niet gering zal wezen, die in de Romeinfche gefchiedenis en in de Nederlandfche letterkunde behagen vinden, meer dan voldaan zijn zullen bij de lezing dezes, hen geheel in de eeuw van AUG U ST US terugvoerenden ,
werks; terwijl de aanteekeningen, die van 's mans geleerdheid en belezenheid getuigen, niet dan welkom zijn kunnen
aan hen, die de bronnen en de gronden van hetgene zij lazen kennen willen en gebruiken kunnen.
Zie
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Zie hier eene proeve, uit bl. 142 , 143 niet uitgekozen,

maar, zoo als het boek openviel, ons gefchikt genoeg toe
verfiering onzes Tijdfehrifts en wettiging ohzer loffpraatc
Voorgekomen:
» De fchrik des doods (zeide Procultjus) overmeesterde
Mecenas nogtans niet zoodanig, dat hij zijnen vorl3el1jken
weldoener en zijnen Horatius zou hebben kunnen vergeten;
Voordat hij den laatften adem uitblies , heeft hij Augustus tdt
zijnen erfgenaam benoemd, eii aan dezen Horatius met de
hartelijke woorden aanbevolen: Wees aan mijnen Horatius,
als aan mijzelven, indachtig! (')
„ Van deze aanbeveling (hernam Mesfala) heeft ht dezen
dichter niet mogen gebeuren eenig genot te hebben; . zijt,
bijna gelijktijdige dood doet ons een dubbel verlies betreth
ren, en heeftj den dichterlijken wensch van Horatius zelve*

bijna vervuld, daar bij zijnen Mecenas in vroegere dagen
toezdng :
» o Gij, die mij de helft van heel mijn leven waart !
Zoo een ta vroege dood mij wegrukt van deze aard',
Zou ik in 't lof dan toeven?
Nooit fcheurt het lot u van mij af.
Mijn dood zal u, mij de uwe niet bedroeven:
Eens horten WI) te zaam in 't graf.
Zie daar mijn eed: 'k zal dien niet breken;
Maar volgen waar uw fchreden haan,
Bereid met u de fombre breken
Des doods, kloekmoedig, in te gaan! (t)"

» () Suetonius in vita kóratii. Over het karakter to c^!
'Iedèn van Mecenas kan men nazien Stuart, D. XXI, bf.
271 en volg. Crevier, Tom. I, pag. 171 et fiiiv. en voorar
ly eland , Horazeus Briefe, Th. I, S. t en volg, en S. 146
én volg. Conf. Seneca, Epist. ad LuciINm, Epist. lot.
» (t) Hóratius , Lib. II, Od. l7, vs. $ et fegq. "
Wij behoeven niet te zeggen, dat VAN H A L t. hoogstg-lukkig de Latijnfche poëzij ons in onze taal wedergeeft , en —
bet zij men zijne taal leest i het zij hij M E S S A L A's tijd
doet — door geene verfcheidenheid verliest f-genotfprk
in belangrijkheid en bevalligheid van voordragt, dit werk,
tuit hetwelk, ook wat de gefchiedenis bettefe, niet Weinig
te leeren valt.
nO£1C1ESCn. I821. NO. I5.
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Nieuwe Dichtfchakeering, door Mr. w. B I L D E R D Ij I{ en
Vrouwe K. W. B IL D E R 1) if K. I1 Dee/en. Te Rotterdam,.
bij J. Immerzeel, Jun. Th gr. 8vo. Behalve Voorberigt er:
Inhoud, eik Decl 206 Bi. f 6 - : -:

W'

ie leest de reden, om welke ni L D E R D $ K niet eenige
nadere inlichting omtrent fommige dichtnukken gaf, zonder
ontroerd medelijden, in het voorberigt ? Hem ontbrak er de
lust toe; want, toen deze deelen reeds bijna waren afgedrukt,
betreurde hij den dood zijns Zoons. De regelen , die hem , bij
de vermelding hiervan, uit het hart vloeiden, doen den lezer
veeenen met den weenenden. Hier eerbiedigen wij zijn geklag. ot Hoe waar is het, dat men anderen beweegt, zonder
moeite, is men zelf bewogen! Zoo ver reikt de kunst niet.
Elk deel wordt geopend met twee uitvoerige dichtnukken,
van welke wij er drie aan Vrouwe B I L D E R D ij K hebben te
danken; namelijk, Moederplfchten , aan Alwine , en — die reeds
door Nnernofyne opgenomen zijn —De Hoop, en Celeste. Het
eerie uitvoerige dichtfluk is van B 1 L DER D IJ it; Naroem is
de titel. Hetzelve behelst deze onwaarheid : „ Mijn zan„ gen zinken mcé in 't graf!" Vooreerst althans heeft dit
nog geen nood. Het gedicht aan 41wine is zeer uitvoerig,
maar niets te wijdloopig, en ligt zamen hangen dc gedeelten
van hetzelve. Voor een uittrekfel is liet onvatbaar ; manr
leest het geheel, echtgenooten en vaders! geeft het aan dc
moeders uwer kinderen en aan uwe dochters in handen, opdat zij al de waarheid en al dc -waarde gevoelen van de wei
regelen des Dichters, die hier zoo gepast volgen op het-nige
gedicht zijner Gade :
.

Edel is uw naam, d moeders; ja, de grootte naam op aard:
Bij dien naalp zwijint alle luister waar zich 't menschdom blind
op flaart.
Alle heil der nagelachten, Godsdienst, Menschheid, Vaderland ,
Rust op u - alleen, A moeders, ligt befloten in uw hand.
Zijt, 6 zijt die roeping waardig, en onfeheidbaar van uw plicht !
Niets kan 11 zijn zoet. vergoeden, niets de moeder aan het wicht.
Hierop volgen Ver /èheiden Gedichten ; als, van B 1 L DE RSchoonheid ; ,lrrri de Gefchicdenis. B I L D E R D U K
klaagt,

D If K:
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Waagt, dat de vrijheid den laattien fnik hijgt (in i818), en
dat de gefchiedenis zwijgt; doch — roept hij uit t,
.... roem' men gruwbre Margareten,

Jacobaas, de onëer van haar bloed!
Zij de oude HOEK we&r uitgefnleten,
Ten fmaad van Willems Vorftenhoed!
Wij gaan vetachtbren Brederoden ,
Wij, vrouwenvleiers zonder eer,
Wij, d' uit de Hei gevloekten fnooden,
Ook nog, voor 't wettig recht, te keer,
En Kerven (moet het) duizend dooden,
Aan God getrouw en Hollands Heer.
Op die wijze is men het van B I L D E R D U It gewoon, Eli
daarom — geene aanmerkingen. Ook de punctuatie, zelfs in
reg. 6, laten we zoo als het is. De Middernaclttszang (uit
het oud Duitsch) van voór of omtrent de Xde eeuw; de
Morgenzang van de IXde eeuw, en De Dag van Wraak
(het kerkgezang Dies Irae) geven wij gaarne voor iets van
de eeuw van BI L D E RD IJ It . Zijne navolging van Stabat
mater is mede reeds door Mnemofynè bekend gemaakt , die
tevens ons de navolging door vAN B K A AM mededeelt. Beider vergelijking iirekt , onzes inziens, tot groote eere van den
beroemden Dordrech^enaar.
Treffend is de Herinnering bij het Graf van mijne Adelheide. Icier fchreit de moeder; maar wat vader wordt door
zulke toonen niet geroerd , gelijk door den Moederzucht, die
den laatften groet aan den Zoon vergezelt? Beiden van Vrouwe B I L DE RD Ij it, waardig des kunstkenners lof, en zoo
natuurlijk als eenvoudig uit het hart getaakt. Hooger, flouter, zeker niet voor alle lezers zoo verfiaanbaar , is de hierop volgende mannelijke taal , die slechts Vaderlijke Zucht
heet. Mathilde is Bene Romance van Vrouwe B I L DER D Jj K.
Wij* kunnen het niet helpen , al hapert het aan ons , dat wij
veel liever , dan zulke akelige moordtooneelen , hoe meester
lijk ook gefchilderd , van de hand der Vrouwe , baars Mans
nu volgende herinneringen aan mijne Kinderen ontvangen;
hij bepaalt hen bij de hen vergezellende Engelenwacht, en
hierop is zijne teedere opwekking gegrond:
Zz2

Die:
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Die uw ouders nooit bedroefdec , nooit verwektet tot verwijt,
Zoudt gij die bedroeven kunnen , dien gij even dierbaar zijt ?
— Waar vaderoogen Napen , buiten 't moederlijk gezicht,
Zijn zij aan uw zij' aanwezig, 't oog tot in uw hart gericht.
— Waar duizend oogen flaren op gedachten en gedrag ,
Zou zich daar uw hart niet fchamen dat het heel een hemel zag?
Hoe onmiskenbaar fchoon de Willem Tell ook zij, paren.
thefen , als deze , verlammen den nadruk niet weinig:

Geef Hechts uitflel voor één dag,
('k Mocht mijn kind ten beul verftrekken)
Dat mijn bloed bedaren mag.
Maar vooral deze:
God is met hem. — Onbefchadigd
Valt daar de appel van het hoofd,
(De Almacht heeft het kind verdadigd)
Ike appel, door den pijl gekloofd.

Er is wel voor afwisfeling gezorgd in deze fchakering.
Het kleine fiukje van B I t D E R D u K op eene naamlooze Graftombe gaat voor de Wanhoop , door zijne Gade bezongen ,
en wordt gevolgd van des Dichters Verjaarzang aan Tiaar
bij zijne opkomst uit éene ziekte, en deze hartelijke, huis
prachtig en krachtig-felijk,godsnt erh
feestgezang ter intrede van den Prins en de Prinles van
Oranje, door de verrukte en verrukkende Dichteres aangeheven . De Rozen en De Zang/I ers van E I L D E R D Ij It zijg
naar A U s ON I us en T H E O C R ITU s. De waanzinnige
Bruid, naar het Engelsch , en de Afgoderij , een godsdienflig gezang, in hetwelk fommigen misfchien vragen zullen,
wat er gemeend wordt met den Christen, „ die God in 't
zoenbad werd gewijd, en wien Jezus opnam in zijne armen
toen hij Gods kind werd ," zijn beiden van Vrouwe n I
D EE D D IJK. Hierop vindt men van hem (naar het Italiaansch —
anders is het bij hem na) Gaspara Stampa aan Collaltino.
Aan Elize is een troostzang aan eene moeder over haar kind.
Dat is aan de Dichteres toevertrouwd, die dus befluit:
Ik
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Ik zag de toorts der I-loop in de Eeuwigheicb'ontlieken,
En bad Gods wijsheid aan bij 't Rerfbed van mijn kroost.
Elize! © zoek dat heil, dat u geen e aard kan geven:
De kalmte van een ziel van Gods gene bewust,
Die bij liet dreigend leed zich Englen om ziet zweven,
En, wat haar wedervaar' , In 's IIemels zorg berust!
I l: t Indwoord aan mijne Egade, op een Dichtfludjen van
haar, doet ons naar dat dichtftukje wenfchen. Wie zoude in
den Bruilofts Slotzang, na vele andere, den ouden mail kennen, wien de fchouders krommen, bij het knikken van zijn
klliéfl, en wiens oogen, uitgeglommen,'t licht hun laatfle hul
; die , leven moê en leed, van geen zielsgenoegen-debién
weet; druiloor Nouch , of d' ouden frufer,, die Jlechts omziet
naar de dagen , toen men lust noch vreugde [maakte , dan
met God in hart en mond? Zoo fpreekt 13 I L D E R D If it van
zichzelven, in het laatfte (lukje van het eerfte deel, Aan
wien het aangaat, dat nog door twee anderen, een van hein,
De VolksJlem, en een van zijne Vrouw, Peroordeeling, wordt
voorgegaan; wie zoude — vragen wij — dien ouderwetfchen
paai herkennen in genoemden bruiloftszang , in welken hij de
twee gelieven dus „ goeden nacht" wenscht:

Gaat, treedt op 't wolkig dons den huwlijkshemel in;
Verfnlelt van weelde en lust in 't worillen van de min;
Geen flrandfchelp kleef zoo vast als 't fchroeven van uw lippen....
Geen veil omkuitre en klemm' als uw gellrengelde armen,
Die bij de ontvloten ziel de omvangen borst verwarmen,
In 't machtloos zwoegen en vermenglen van u -zelf.
Gaat, vreest de nachtlamp niet.....
Nu , nu , papa.. . Van de verzen, als zoodanig , fpreken wij
niet; maar, zweeft dat niet tot op het zelfkantje der betamelijkheid? Dit vragen wij u , niet als Dichter, maar als ou•
derwetfchen, flrengen Moralist, die toch voorzeker den een'
niet van den ander' wilt gcfcheiden hebben? o, IIadde, van
dien kant be(chouwd, uwe Odilde nooit het licht gezien! De
giftige plant , immers , is te gevaarlijker , naar gelange haar
bladerdos , der argelooze jeugd vooral, meer bekoort. — Hoe
wij de zegenfpraak over de aanflaande huwelijksfpruit, zoo
wij en niet in noch en of veranderen mogen, moeten opvat
zouden wij eiken anderen Dichter vragen, in de hoop,-ten,
dat hij oils zoude gelijk geven :
Zz
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De vloek verzeil' hem niet bij 't uur van zijn geboort',
In t kermend mondtjen van de onnoozelheid gefmoord ,
En hale uw eeríleling, bij laaggeneigde tochten,
De hemelwraak op 't hoofd, en de oneer in de vochten!
4

In het tweede deel moet men Darius aan Alexander le.
zen, waarbij het waarlijk jammer is voor fommigen van BILDE R D Ij K'S vrienden, dat geene aanteekening , hier en daar ,
gevoegd heeft kunnen worden -- immers , dat alle zijne lezers, en dus geletterden in zoo verre , zijne. geleerdheid zoo
bij de hand hebben als hij , zullen ze , met ons , wel willen
ontkennen ; of men leze S PE N C E R's Epithalanlion , zoo als
Recenfent toevallig onlangs deed, en dan hier den Bruiloftsdag, en men bewondere dery man, dien ^vij niet genoeg bewonderen kunnen. Of dit echter het geval kijn zal met de
meeste lezers van het ílukje : De Dichter aan zijne Bruid, mede
naar $ Pt t C E R, daaraan durven wij twij feleln. Van BILER DIJK hebben wij nog in dezen bundel (behalve het eer
zesde hekeldicht van P E R SI U s, dat nu, federt zoo-ften
korten tijd , driemalen reeds — waarom toch? — den druk onderging) Niobe; Admetus bij Euripides; Thomas Morus (vóór
s5 jaren te Londen aan een' kunstfchilder — of die het ver
heeft? — toegezongen) ; Bij zijn verjaren (1818) ; Op-ftan
het Albumblaadtjen van een Geleerde; Htt Letterfchrift; Tyrtpus aan de Spartanen, waarmede men verzocht wordt te
vergelijken w n S s E N B ER c n's Disfertatie voor het Ilde
Deel der Selecta e Scholis L. C. V A L C K E N A R ii; Godinnen ;
Op Myrons koperen Koe (4 ilukjes) ; Geval en yes f arad ; Waarheid; Aan de lettervlijtige ,Tongelingfchap; Op een Koepel in
de Zanderij van den Heere V A L C It E N A E R; Natuur en
Leer; Eens Konings Klacht; Graffchrift op LE F R A N C A
VAN BERKHEY; een Verjaargroet aan Mr. M. TYDENLAN;
Herakliet en Demokriet; Sirnfons Leeuw, en Dichterroem.
De vermelding van dat alles was den Recenfent niet lastig, dewijl hij zich bewust is, dat de bloote aanwijzing van

den inhoud den lezer een dienst gedaan is, die aan de enkele herinnering „ zoo veel van B I L D E R o IJ x" genoeg heeft ,
om uitgelokt te worden zich te vergasten aan den hem aan
voorraad. Inderdaad , dat zal men , en , zonder ver -gebodn
telkens met nieuwe graagte finaken , wat opge.-zadign,
discht (laat. Niet alles is voor allen , dat bekennen wij ;
maar die, bij zoo vele verfeheidenheid, niets naar zijnen
finaak
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tmaak vindt , die — wel nu, hij behelpe zich, naar lijnen
fmaak, wien hein geen mensch zal benijden. Ziehier intusfchen een proefje, voor wien het lust. In den Vriendenrot
van TOLLENS fact van BII.DERDIJK:
Dc wakkre Tollens , wien , van 1Iollandsch bloed doorvloten ,
Het Vaderland , de Liefde, en heilige Echt lauwriert;
Wiens borst oprechte deugd en Godsdienst houdt befoten ,
En 't Vorstlijk ridderlint, door eigen waarde, fiert;
Wiens kunst mijn hart waardeert , wiens hart het mijne huldigt,
Zing' nijd, cn onverannd , en valfchen waanleer ftom ,
En wachte aan Vondels zij' , bij de eerplaats hein verfchuldigd,
De nooit verwelkbrc kroon in Febus heiligdom !
Aan den Lezer zij het overgelaten , te oordeelen, wien , a 1 Ls, dit meest vereere. Wij zouden,
voor ons, den nijd hier maar willen verzwegen hebben, en
houden liet Epitheton ralfcken bij waanleer , voor het minst,
voor overtollig, doch willen hierop niet vitten. Wij verzwegen nog een ftui:je; hier fia het, ter proeve van hetgene
B 1 L D E R D IJ K al kan. Eierkoken ? Verwondert ge u , lezer
over dit opfchrift? Verwonder II nog meer, zoo ge hier van
een gewoon keuken - voortbrengfel de lucht hadt gekregen:
D E R D 1J K of TOLLE N

,

De luchtftroom ruifcll' door't vier, dat uit zijne asch gefchoten,
In vlammen om zich grijp' en Meroos God doorgloei';
Zijn hitte dring' door 't vocht, in 't hol metaal befoteu,
En bruifche in golven op met bonzend fiormgeloei.
Daar wiegele in den plasch het fcheppings-al van 't kuiken
Dat in zijn zilvren lucht een gouden aardbol fluit ,
En 't beuk' de krijtaardfchors dier breekbrc wareldkruiken,
En dove 's levens aam in 't bobblend windvlies uit.
Zoo word' de ommuurde zee ten bergklomp door't verfchrocien,
Waar 't half gefmolten goed verbalfemd door blijft vloeien!
Dat heet Eierkoken! Zoo kan het wel elke kok niet! Zou
LI N I U S van de Natuur zegt, niet op den-demn,htgr
Dichtgeest van B I L D E R D 13K wagen toe te pasfen ? Nunquain
magis quaus in minimis toto est Natura. „ Men herinnere zich
aan (dat aan, hoc algemeen ook, zoude Recenfent in ieder
ander gispen ; maar op B I L DE K D 1J K'S fpelling ezv. maakt hij
geene aanmerking) den berg D1ero in 't oude Noorden , waar
de God Koper in huist." Deze noot heldert dit kunstllukjc op.
Lz4
13e-
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Behalve al het genoemde , heeft men hier nog van de
Dichteres twaalf grootere of kleinere hukken ; als : Ver
t. w. van het Engelenbeeld harer 4delheide. Feq-fchijng,
Kinderenzang voor de flrmfchoolen; regt zangerig! Bij mijns
Egaas Verjaring. Minona, en Razernij; beiden, hoe
ontzaggelijk fchoon , bevallen, terftond daarop gelezen, minder aan zulken, die door dat echt mpederlijke en vrouwelijke
ge(lreeld en geroerd zijn. .4ndwoord aan Thensire ; waardig door elk hart gehoord en bewaard te worden, dat geluk
zijn, en niet flechts heeten wil. Het Slagveld van LVa--ki'
terloo. Jezus azz het kruis. Het Gebed van Simeon. Beleefdheid; en: Ridder Harold. Het kleinfle van allen is eeij
Par•elfnoer. Het bekore onze Lezers, en , hopen we, Lezeresfen, door deszelfs wezenlijke waarde; en men houde zich
tevreden, dat wij, voor ditmaal, op geene andere fieraden,
in deze fc^Iakering door Mevrouw D I i. D $ R D IJ K gehecht

^e aandacht bepalen.
Breekt een der fchakels af van '•t kostbaar halsfieraad,
Licht gaat het gantfche fnoer, en eer gij 't weet, verloren.
Zoo waagt hij die flechts eens een enklen plicht verfmaadt
A l ander plichtbefef in 't rgekloos hart te fmooren.
Perhan eling over de Veelde bij de Inwoneren der Vereenigde Nederlanden, en derzelver voortgang en invloed op den
Burgerlaat. Ter beantwoording eener Prijsvrage, voorgefleld door het Utrechtsch Genoot/chap van Kun//en en We.
tenfchappen . Door J. VA N MA NE N A D R. Z. , Hoofdfehout
der Stad en Jurisdictie van Rhenen. /Ian wier , in het jaar
i8io, de dubbele Gouden Eereprijs is toegewezen. Te Utrecht, bij J. Altheer. 1820. In gr. 8vo. 108 BI. f I - : - :

B

eter laat clan nooit!' zeiden wij, ziende dat deze Ver handeling eerst tienjaren(!) na derzelver bel;rooning in het licht
kwam; en na de lezing herhalen wij dit van goeder harte,
Dc vraag bepaalde de door het Genootfchap bedoelde weelde,
als zijnde „ eene bejleding van zijne rijkdommen alleen tot
„ genoegen , en dat boven hetgene tot eigene behoeften , en
„ die van anderen, in den ruinsjlen zin van noode is," en
verlangde berigt van derzelver hoedanigheid, bij de oprigting van het Gemeenebest , en bij haren voortgang tot
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op dezen tijd ; en daarbij eene aanwijzing, waarin haar
invloed voor- en waarin dezelve npdeelig was. Natuurlijk
moest het antwoord dan ook drieledig zijn. liet eerfte fluk
is het uitvoerigst. Na oordeelkundig het bedoelde tijdperk,
(hier de oprigting van het Gemeenebest genoemd) bepaald te
hebben tot omftreeks het midden der zestiende eeuw, begint
de Schrijver van daar het onderzoek, hetwelk onderhoudend
en leerzaam is, en uit echte bronnen geput, die bier en
daar aangewezen zijn; welke aanwijzing deze en gene lezer
;nisfchien echter bij fommige bijzonderheden een weinig val,
lediger zou wenfchen. Het tweede f uk is, hoewel dan kor;er , niet mindel doelmat g en overtuigend, en 'bevat, zoo.
wel als het derde, 't welk het allerkortíie is, zeer nuttige
aanmerkingen en wenken. En geheel de strekking dezes .ver,
toogs blijkt, ten befluite, te zijn: der 'natie afkeerigheid in
te boezemen van die weelde, die uit werkeloosheid voort!
Vloeit, en die niet anfiers dan onheilen in alle ftaten aan,
brengt, en her ligchaam yerwoesc; en derzelve hare weelde
en roem te doen Rellen in eendragtigen ijver, om, door
meerdere kennis. .en wetenfchap, en door onvermoeide werk
vakken van beftaan , die nog binnen haar be--zamheidn
reik zijn ,de verzijgde bronnen van %yelvaart te vervangen, en
te trachten daarin # gelijk voorheen, boyen naburige volken
uit ce munten, Welmeenend fiemmep wij alzoo met het
Utrechtsch C.r enootfchap in, dat deze Verhandeling der bekrooninge waardig was.
SVIet dezelfde onpartijdige vrijmoedigheid, als wij dit hier
nederfchreven , beoordeelden wij ook onlangs (Letteroef.
No. XIII. bl. 57r en volgg.) de twee, bij de Maatfchap.
pij der Wetenfchappen te Haarlem, mislukte Prijsverhandelingen van denzelfden Schrijver. De man was, en is nog ,in
perfoon ons onbekend: dat hij in 18io Hoofdfchout der
Stad en Jurisdictie van Rhenen was, zien wij nu eerst uit
het hier boven opgegeven titelberigt; en, dat bij thans Vrederegter van het Kanton van dat zelfde Rhenen is, vernamen
wij , waarlijk het allereerst, uit zijnen Brief van 12 OctobeF laatstl. aan de Drukkers en Uitgevers van dit Maand.
fchrift. Het doet ons leed, in denzelven te zien, dat, hij
onze Letteroefeningen voor een fchandelijk fmaad- en laster
houdt; zoodat dezelve nu wel, dien ten gevolge, in-fchrit
zijne tachtig geprojecteerde Koloniën zullen gecontrabanLz5
deerd

6.8
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deerd worden 1 De Uitgevers moeten zich dit getroosten.
Hoe het intusfchen den man in het hoofd kome, dat de
Minister van de Koloniën, en zijne Majesteit, onze geëerbiedigde Koning, door onze recente van zijn gefchrijf, zou
gecompromitteerd zijn, verklaren wij niet te bevatten.-den
Het mag waar zijn, dat de Heer Vrederegter des Kantons van
Rhenrn zijn handfchrift aan gezegden Minister ter lecture en
beoordeeling heeft gezonden, en dat zijne Majesteit de uit_
gay heeft goedgekeurd ën de opdragt met welgevallen aan
(gelijk hij zegt) ; en al ware het ook, (hetgeen hij-vard
echter niet zegt) dat de Minister het handfchrift gelezen en
overwogen had, en de Koning het plan van den Schrijver
verklaard had voor goed en uitvoerlijk te houden', zoo zou
dit ons nog geenszins behoeven terug te houden van nom
áiaals ter neder te fchrijven, dat wij tot nog toe den Heer
VAN N A N E N houden voor een' projectmaker, en zijne tachtig Koloniën voor een project , en wel voor een onuitvoerlijk
project; en dat wij verreweg de voorkeur geven aan den,
wel )neer langzamen, maar ook meer zekeren, gang der Maatfrhappij van Weldadigheid. Wij . zouden dan , zeggen. wij,
de vrijheid nemen, van zijne Majesteit en deszelfs Minister
in gevoelen te verfchillen , en ons te voegen bij het oordeel
van de Haarlemfche Maatfchappij , welke aan de cerfie dier
twee Verhandelingen den prijs immers onthield, van wege.
in dézelve voorkomende gewaagde, ongegronde Hellingen en
grove misrekeningen en de tweede, die te laat inkwam, onbeoordeeld liet. Maar vooral begrijpen wij niet , hoe de man
zich verbeelden kon, dat de Uitgevers der Letteroefeningen
hein, op zijne aanfchrijving , bij zoodanig eene Misfive, den
fchrijver of inzender van de recente zouden noemen. Een
Heer Vrederegter behoorde te weten , dat , bij gepaste vragen, een goed woord nog wel eens eene goede plaats vindt;
maar als men op zulk een' toon , als hij, met eene aanvrage
begint,. dát men dan onmogelijk iets verkrijgen kan, waartoe
men niet geregtigd is. Wij zien in waarheid ook niet, waarin de man zich door ons beleedigd kan rekenen : liet fpijt ons
wel, dat hij zoo toornig werd ; maar ons gevoelen hebben
wij vrij , en wij konden , al wat wij uit zijne redevoeringen
opgaven, met regel en bladzijde aanwijzen. Doch het zij
hem gefchonken 1 Een driftig woord nemen wij zoo hoog
niet. Is het intusfchen dáárom , dat wij hem eerst dan een
Randbeeld wilden oprigten, wanneer zijneKoloaiën zullen voltooid
-
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fooid zijn? Wel nu, wij nemen dit in zoo verre terug, dat
wij al dadelijk , en alzoo op de nog dorre heide , dit ftand beeld wenfchen geplaatst te zien; want, daarin heeft de máti
beeld
dan volkomen gelijk : UT DESUNT VIRES TAMEN EST LAUDANDA VOLUNTAS.

Opuscula Academica. Akademifche kleine Gefchriften, uitgegeven door s. G R A T A MA, Hoogleeraar te Groningen, en
Lid van het Koninklijk Nederlandsch Inflituut. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 18aI. In gr. 8vo. VIII, ¢l5

BI. 14-

-:

De Hoogleeraar G R A T A n,

met roem bekend als een verlicht wijsgeerig Regtsgeleerde, heeft. bef . voornemen opgevat, om zijne Akademifche gefchriften, en die zijner Letrlingen, welke daar niets tegen mogten hebben, uit te geve,
Dit eerfte deel zal , zoo het koopers vindt , door nog drie :of
wel vier deden gevolgd worden. Wij hopen en verwachte2
zelfs , dat des Hoogleeraars plan niet zal mislukken. Dai
voor fiaat ons 's mans naam, en het belang, altijd door onze
Landgenooten in zulke gefchriften gefield, ten volle borg.
Over de gefcllriften van den Prof. zelven behoeven wij niets
te zeggen. Die in dezen bundel voorkomen, zijn de volgende: Redevoering over de late befchaving der Romeinen.,
zigtbaar zoo wel in andere zaken, als voornamelijk in de wetten , met eene toegifte over de Menfchenóffers bij de Romeiven. Redevoering ten betooge, dat niet Jlechts de nre!rfc'zen,
maar ook de natiën tot regtvaardigheid geboren zijn, uitgefproken in den jare i8oI , bij het aanvaarden van het Hoog leeraarsambt in die (tad. — De Verhandelingen van des Pro.
fesfors Leerlingen zijn die van de Heeren Ti. A. T 0E W ATE R, over de Echtfcheiding van Carvilius; van N. s. VA ei
ME U R S, over het Dobbelfpel ; van J.; W A L R A VEN , over
den oar/prong en het regt van Begrafenis, en wat door de.
actio funeraria bij de Romeinen te verftaan zij; van M. v A N
DER T u U K , over liet regt van Eigendom; van H. n. B R O NG E R s , over het Huwelijk; van P. DE KOK, over de Biga.
veie, en de flraf daartegen volgens het Burgerlijk en Prieseh
Regt; eindelijk van s. S. F. WIJ M A, over de Echtfcheiding,
ea Jcheidiug van bed en tafel, voornamelijk bij de Vriezen.- Het is een loffelijk plan, om eigene kleine gefchriften en die
van
,
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van knappe Leerlingen te verzamelen, en ze zoo te bewares,
niet voor eerie volflagene vergetelheid, want de liefhebber
dei kunst verzamelt de beste frukken bij elkander en weet
ze naar waarde te fchatten, maar toch voor het noodlot, om
algemeen minder bekend te zijn , dan ze verdienen. Wij herinneren ons, dat er in ons eigen Land, in Duitschland en elders, dergelijke Opuscula Academica zijn uitgegeven, en hopen, om het belang der we-tenfchappen, dat onze Hoogleer-.
aren die voorbeelden meer en meer in alle va4ken van geleerdheid zullen volgen.

De jonge Loys, Vorst der Franken, of de Rampen eerier doorluchtige Familie. Door Mevrouw A U G U S T I N E G o T T t s.
II Dee/en. Te Leyden, bij J. J. Thijsfens en Zoon. i8ao.
In gr. 8ve. Te zamen 676 Bl. j 6-

I

n onze verwachting, dat wij hier een romantisch verhaal'
zouden vinden van den moord aan Frankrijks laatoen Koning
en diens ongelukkige aanhoorigen , vonden wij ons riet te leur
geteld; maar wij kunnen niet zeggen, dat deze inkleed'ing
ons bijzonder behaagt, en wij vinden voor dezelve ook Beene
voldoende redenen. Pictoribus atque poëtis , eet. , dit is waar,,
laten wij gelden , en keuren ook deze gefchiedenis zeer gefehikt ter bearbeiding voor het Tooneel en tot een Trcurfpel.
1Waar zoo, bij wijze van verhaal en tot Benen Roman gewijzigd, fpant de bekende gefchiedenis de aandacht te wvei:zig ,en dezelve ligt inderdaad ook te versch in het geheugen ,
dan dat de afwijking van de gefchiedkundige waarheid den
lezer niet zou hinderen. Waartoe behoeft hier ook die inkleeding en omflag ? De ware en geheel echte gefchiedenis
is aandoenlijk genoeg; en waarom zouden de fnoode bewerkers der ongehoorde gruwelen niet met hunne eigene namen
en bij iedere gelegenheid genoemd worden ? Het „ dc mortuis
rail nifa bene moet , onzes inziens , hier niet gelden. Zoodanige moordenaars verdienen ficeds genoemd te worden met
verachting en affchuw ; en wij weten niet , wat hiervan thans
terughouden kan. Maar vooral ook, liet tegenwoordig geflacht
deed reeds lang den jongen L o D E W ij K, CU zijne vermoorde
Ouders en Bloedverwante , genoegzaam regt , en houdt hunne
nagedachtenis in ecre ; daartoe is nu de echte gefchiedenis
vol-
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volkomen voldoende, en wij behoeven te dezes geene
verzierfelen en geene overdrijving. Men behoeft alzoo de
deugden der ongelukkige fagroffers niet hoogarop.te.vijzelen; dan de daadzaken bevestigen. Waarlijk ongelukkige
en onfchuldig gehate en veroordeelde menfchen . behoeven,
om op ons gevoel te werken, in een romantisch verhaal , dat
geheel de houding heeft van gefchiedenis , geenszins in zulk
een' zuiveren, fchitterenden glans te worden voorgetteld, als
waren zij engelen. Daarenboven, dit verbaal mengt het ware
en onware ondereen, zoodat wij dikwijls niet weten wat
daadzaak en wat verziering ts. Wij twijfelen ook, of niet, bij
het lezen van dit romantisch tafereel , evenzeer als, ja welligt
nog meer dan bij het lezen der echte gefchiedenis , het a€ delijden met den ongelukkigen zeer zal worden getemperd
door de voortelling zijner zwakheid en overdrevene vrees voor
bloedkorting. Hoe veel onfchuldig bloed ware niet vergoten
geworden, en voor hoe veel leeds ware Europa bewaar4^E1tad
L 0 D E w Ij K doorgetast , en zich weten te doen gelden I! —
Maar genoeg; dit gelde de gefchledenis, maar even terk,
zoo niet ilerker, geldt het dit verhaal.
Hoezeer wij dan aan de bekwaamheid en fchrijfcrant van
Mevrouw G OTT I S gaarne regt doen, zoo meenen wij s dat
het werk geene Nederduit/che vertaling behoefde, en dat
men, bij ons voor het minst, van de'verfoeijelijke Franfehc
gruwelen fprekende, en die terug willende roepen voor onze
verbeelding , ook vooral dezelve moet oproepen voor het gcheugen, en dus een fchlp een [chip en eene fchuit eene fclruit
moet noemen.
liet gefchrift fchijnt inderdaad ingerigt om de Franfche Nar
tie op te winden tot het oude hooggaande gevoel van eerbied
en liefde voor hare Koningen en het thans wederom regerend
Huis , en die Natie tijdens de Revolptie tevens te doen voor.
komen als het ongelukkig flatoffer van misleiding. Wij Itel.
len ons geen partij, en wenfchen, dat de treurige ondervin.
ding wijsheid zal geleerd hebben aan die Natie, en ook aan
baren Gebieder. Omtrent, den ongelukkigen L OD E w I! K zegt
het boek: Hij vleide zich in het bezit te zijn van de liefde
zijner onderdanen; maar kon hij zich verlaten op de lintzin•
nigheid van der Franken inborst? De tegenwoordige Koning
zag bij B U 0 N A P A R T E'S terugkomst van Elba eene duide.
lijke proef, in hoeverre de Natie zich toen reeds van die
ligtzinuigheid gebeterd had en vertrouwen verdiende! !
Ons
,
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Ons hinderden, gelijk in menig ander Fransch gefchrifr, ook hier
de overmoed en laatdunkende trots bij een volk, dat aan Europa
zoo veel te vergoeden heeft, en nog wel eene eeuw zich
fchamen moet, opdat men eindelijk zijne fchande vergete.
Zie hier een bewijs , dat ons ergert: „ De Inglo-Sakfen !
een hoovaardig volk, en de eeuwige vijanden der Franken —
» een volk, dat ten allen tijde dien door den Hemel begun.
„ figden bodem met een wangunftig oog befchouwde — een
volk , eindelijk , dat , naijverig op deszelfs nijverheid , kun.
„ fien en talentrijke mannen, volgaarne en den ouden f1am
» zijner Koningen en dien zïjnét onderdanen in het niet wil
doen verzinken. 0 hoogmoedig eiland !" (Hier viel ons-„de
liet quis tulerit Cracchos , eet, in.) „ Wanneer zal de tijd daar
r zijn, dat de Franken zich over uw verderf zullen kunnen
„ verheugen ? Hij zal zinken.., deze verfchrikkelijke Colos„ lus, welke het geheelal wenschte te beheerfchen. (Ei, ei!
En wat wenschten die zelfde Franschjes onder N A P 0 L EON?)
„ Reeds beginnen zijne grondflagen te verzakken; vruchteloos
„ wendt hij de fterkfte pogingen aan, om zijn evenwigt in
„ fund te houden; hij zal vallen... Verheug u,Lutetia! gij
„ prachtvolle flad , waarin kunflen en wetenfchappen haren
„ zetel gevestigd hebber! Die vreemdelingen , welke uwen
» ondergang ten doel hadden, hebben uwe gebruiken, uwe
„ zeden aangenomen;" (God verhoede, dat dit waar moge
zijn!) „met verwerping zelfs ;van hunne eigene moedertaal,
„ hebben zij de uwe aangenomen." (Helaas!) „ Verheug u !
„ uw volk zal deeds het eerfle zijn van alle de volken dezes
uitgefirekten heelals. Het is wakker, beminnelijk , en goed;
en wie zoude de vrouwen en dochters uwer Franken den
prijs durven betwisten van bevalligheid en fchoonheid?
„ waar kan men meerder verstand en geestigheid vinden?
„ Nogtans weten zij de zucht om te behagen met duizend
„ treffelijke hoedanigheden te paren. Verheug u! uwe vrou„ wen fpannen de kroon boven alle andere vrouwen !" —
Wij hopren, wie het zegt, Nederlandfche Lezeresfen! Difjicile est fatirani non fcribere; maar — de vogel is het fchot
niet waard.

Keus
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Keus en Leiding, of Godsdienst en Dweepzucht. Naar het
Hoogduitsclr. In II Deden. Te Leeuwarden, bij Steenbergen
van Goor. 1820. In gr. 8v0. 739 B1. 17-4-:

De gewone Romanlezer late zich door den titel friet infsleiden; hij vindt hier wel degelijk een onderhoudend, en ook
als Roman niet • onbevallig verhaal, waarin menige hdrtstogt,
zoo als dit in een' Romani verwacht wordt, goed en aan.
doenlijk is geteekend. Dit , echter , , is van dit werk de ge•
ringfa waarde. Die zich in zijn redelijk, Bijbelsch, Proces.
tantsch geloof bevestigen en llichten wil, leest zeker dit boek
met bijzonder genoegen. Menschkundig en eigenaardig zien
wij hier, wat zinnelijke pracht en praal eeniglijk werken kan
ten aanzien van het Godsdienftige, en hoe min wezenlijk, ja
ook gevaarlijk en hoogstnadeelig deze werking is. Zuivere,
innerlijke, regt Christelijke Godsdienst des harte prijst zich
en door redenering en door de uitmuntendste Voorbeelden hier
aan. Terwijl almede de heilige• en reine verdraagzaamheid,
die dezelve natuurrijk met zich brengt, uitnemend uitiieekt
bij de hatelijke, goddelooze en .onverdraagzame bemoeijingen
van fluwe monniken., waarvan de treurige gevolgen den af.
fchuw van den Protestant tegen het dom en heerschzuchtig
bij geloof op het krachtigst moeten bevestigen en billi¢ken.
Wij houden dan dit werk' voor een woord , juist op zijn'
tijd wederom gefproken , en verblijden ons over deszeifs bei
vallig gewaad, hetwelk het zeker den toegang bezorgt tot
vele gezinnen, en wij hopen het vindt ook den toegang tot
vele harten, die hetzelve In een ander kleed welligt over het
hoofd zouden zien. Bulten dit, (rooit het menige goede
zaadkorrel , die,, gloor de* zegen van God, rijk kan worden
in heilzame vruchten.
Drie vrienden fluiten het verbond hunner vfiendfcbap voor
de eeuwigheid op eene reize, in het Bezigt van Rbme; zij
geraken daarna uiteen, en hunne lotgevallen zijn .bi;zonderen
dikwijls verfchrikkelijk; ten flotre ftaan zij even zoo we
derom te zamen, allen gezuiverd en gelouterd,maar met
hetzelfde gevoel , op het graf van eenen :zaligen en wezenlijk heiligen man. Het fpreekt van zelve, een lief meisje
behoort mede in het verhaal.
Meer zeggen wij niet van dit kostelijk boek, hetwelk wij
met geheel ons hart aanprijzen.
Pau.
,
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.Paulus en Virginia. Naar het Fransch van J. a. n. D z
S A IN T - P I ER R E. Nieuwe Uitgave. Met Platen. Te
Amflerdam, bij j. C. van Ketteren. In gr. 8vo. 158 Bl.
f i - 16-.
s ie kent de Paul et Virginie van den vermaarden s Td
niet? Aandoenlijker en weglieperfder gefchiedenis
in bevalliger gewaad gedost, vindt men onder de nieuwere
fchaars. Wij verblijdden ons dus over deze nieuwe zindelijke uitgave, met drie platen, die derzelve inderdaad tot fieraad ftiekken. Mogt dit werkje, hoe treurig ook de afloop
zij, boven de duizend en één vertaalde Romannetjes , uit het
Hoogduitsch vooral, gezocht en gelezen worden !
PIE Rit E

Proeve van een Ironiesch Comiesch Woordenboek, van verouderde, vernieuwde en nieuw uitgevondene Woorden en
Spreekwijzen, in de Nederduitfche Taal. Door A. F 0 K K E i
S 1 M 0 N s Z. Derde Druk. Te lImflerdam bij J. C. van
Kesteren. 1821. In gr. 8vo. 349 Bl• f 3 - : - :
;

Een der geestigiie hukken van den geestigen F o'lc K E iS
voorzeker dit Ironisch-komisch Woordenboek; en wij kunnen
de nagedachtenis van onzen even kundigen als vernuftigen
Landgenoot niet beter vereeren, dan door hem te lezen, en,
hem lezende, ons de zorg van het hart te laten fclrertfer.
Dit toch was het doel van den goeden man, die, te midden
van zijne dartelend(ie luim i altijd leerzaam, altijd ingetogen
bleef; welk laatfte vooral, bij de fpeling van een rijk vernuft, niet min zeldzaam dan verdienftelijk is Ongemeelt
verheugt ons de nieuwe herdruk van deze zijne geestige pennevrucht; waarbij wij alleen bejammeren, dat de fpelling
niet veranderd en, mogen wij zeggen, verbeterd is. Mogt
de vlijtige lezing, bij onmisbare vervrolijking, tevens het
vernuft opwekken en fcherpen , en wij alzoo nog eenmaat
een' tweeden F OK K E zien verrijzen , dien onze Letterkunde,
federt 's mans verfcheiden, mist en behoeft!

13OE.KBESCHOUWING.
Over het Befluur der Voorzienigheid , zigtbaar in de bevordering van dc verbreiding van den Bijbel in onze,
dagen; door j. J. H E s s, dntistes van de Kerk te
Zurich. Uit het Hoogduitsch. Te Groningen, b j M. J.
van Bolhuis. In gr. 8vo. XVI 146 Bl. f i ,

l

erflond na den titel • van dit, te lang reeds onvermeld
gebleven werkje, vonden wij ons verrast door eenige
dichtregelen, waarmede onze onfterfelijke n E G R o o T
zijn wijdvermaard op11el, over de Waarheid van den
Christelsjken Godsdienst, aan de.Vaderlandfche Zeelieden
heeft toegeëigend. _ Geene Voorrede van den Vertaler zou
ons zoo zeer voldaan hebben, als deze wèl bijgebragte
herinnering uit dat onfchatbaar boeksken, overgebragt in
onderfcheidene talen van Europa, en echter in zijne. oor
uitgave even fchaars , als weinig bekend ,bij,-fpronkel.ij
den Nederlandfchen Lezer. Men ziet toch daaruit, dat
D E G R 00 T, boven alle voordeel, welk de- Nederlandfche Zeevaardij zou mogen oog(ten , dit inzonderheid den
Volke, als haar Goddelijk doel, aanprijst:
Opdat gij brengen zoudt diep in 't verzengde land
„ Een aangenamer vuur van Goddelijken brand;
Opdat, alwaar men ziet des Hemels twalif lichten,
Gij 't licht , door twalif boon ontfteken , zoudt gaan fticlneu ;
Opdat gij voeren zoudt tot aan het winterhuis
Fn aan de zuider as 't jeruzalemfche kruis."
Voorzeker , hadde de Gevangene op Loevejlein, wanneer
hij dit fchreef, in onze betere tijden van Christelijken
Kerkvrede mogen leven , en getuige zijn van die verfpreiding
des Bijbels aan alle wereldorden, waarop het voor ons
liggend gefchrift doelt , met welk eenen rijkdom en kracht
van tale zoude hij, niet daarin die Goddelijke Voorzienig
DOERBESCH. i82í. NO. i6.
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held erkend hebben, welke ons thans de achtingwaardigc
en onder nuttigen arbeid aan de 1I. Schrift en hare Gefi hiedenis grijs geworden n E S S leert waarnemen cn eerbiddigen ! Meer behoeft niet gezegd te worden, om den
Vertaler onzen dank te betuigen voor de uitgave van dit
werkje; en, na het gezegde, na liet beroep tevens
op den grootets H U c o, is de naam alleen van ii n s s,
zoo wij vertrouwen , eene volledige aanprijzing van hetzelve bij elk onzer Landgenooten , die in den Bijbel , als
Yolks- en Huisboek , en in deszelfs verbreiding , een vroom
belang fielt. Het achtbaar betoog des hoogbejaarden mans ,
dat de H. S. alle aanfpraak heeft op dien titel , is , naar
ons inzien , met groot regt ingevlochten in dit zijn op11el, en hopt den mond aan het ligtvaardig oordeel van
andersdenkenden ; gelijk het hun wederfpreekt , die van
elders licht ontleenen willen, dan uit deze ware bron
des lichts , of die vermeenen zouden , dat onze Goddelijke oorkonden niet in haar geheel behooren vcrfpreid te
worden onder Heidenen , of menfchen , daarmede onbekend. De zaak der Bijbelgenootfchappen wordt dus door
den Schrijver op dien vasten grond gehandhaafd. Zij vinden trouwens in hem tenen lerken en kundigen verdediger, die met kracht van bewijzgn aantoont, hoe ge.
fchikt deze Stichtingen zijn, om Bene vermetele Wijsgeerte, die in Europa tot Ongeloof henenvocrt , te onder te
brengen; om dc aloude achting voor den Bijbel te herhellen, waar zij nog kwijne ; om den Christelijken vrede
tij de verdeelde Kerkgezindten te begunfligen , door haar
terug te voeren tot dien algemeen geheiligden (landaard
des gelo.^fs; en oin de Heidenen uit hunne duisternis allengs over te brengen tot de betere kennis van licht en
waarheid. Bij liet ontwikkelen en aandringen van dit nut,
trefren wij Reeds in ii E s s den Menfclienvriend , den
hartelijken Christen aan, afkeerig van dweeperije, fektcngeest en verkeerden ijver. Wel eens befpeurden wij
in zijne voordragt de breedfprakigheid van den ouden
dag; dc aangelegenheid der behandelde ftofffe, echter,
duct den Lezer Laar te eerder vuorbijziclj, en behaagt
daar-
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.daarentegen het flukje door verfeheidenheid van welaan gelegd bijwerk. Heeft dit intusichen Benig nadeel , dat
min aandachtigen afgeleid worden van den titel en het
voorname doel , alles nogtans is ingerigt , om het Befluur
der Voorzienigheid in de zaak der Bijbelverbreiding, als
harer begunfliginge waardig , te doen uitkomen. Toevallig immers was de eerfte aanleiding tot het Bijbelgenootfchap te Londen ; geene ítaatkunde , geene handelbedoeling had op hetzelve eenigen invloed; aanvankelijk
had de !lichting zelfs met menige zwarigheid te worilelen. Andere foortgelijke, echter min weldadige, min
veruitziende Inrigtingen; de tijden zelve, waarin het Ongeloof flouter dan ooit het hoofd opftak , en de Oorlog
(in 1804 env.), Ronden in den Weg, en fneden buiten
deelneming af. Men overwon nogtans , met be--landfch
daard en voorzigtig beleid, deze hindernisfen. Het uit
doel flemt broederlijk in met kleinere , voor.-gebrid
maals geopende werkkringen. Van alle kánten ftroomen
in Grootbrittan je 'fchatten zamen tot het weldadig einde,
en deszelfs Handel baant het Genootfchap den weg, om
zijne Bijbelvertalingen in afgelegene werelddeelen , door
dienst van Zendelingen, te verfpreiden. Eenmaal op goe.
den grond gevestigd, gaven, zoo van vermogenden als
geringen, ontvangende , en gaven uitdeelende, waar menschlievendheid zulks gebieden mogt , breidde zich deze heil
Stichting inzonderheid uit met en na den gefloten-zame
Vrede. Europa, dat zoo veel kracht en rijkdom befteed
had aan den Krijg en om het Geweld te onder te brengen, ofFert nogtans op nieuws , en fpant boven, hope zijn
vermogen in, om met en door den Bijbel het menschdom te helpen zegenen. De Griekfche en Latijnfche
Kerk, eigene behoefte aan het lezen en de kennis der
Schrift gevoelende, neemt deel in een Genootfchap van
Protestantfchcn oorfprong. Rralands verfiandige Keizer
bevordert niet name de Bijbelverfpreiding in deszelfs uit
Heilige herbond ademt gelijken geest-gebridStan.H
van Christelijke vereeniging, ondanks het Kerkverfchil ,
als reeds zich vertoonde in het Britfc•hc Bijbelgenoot íchap ,
Aaa3
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(chap, en dit ontving van daar aanzienlijken fteun en
Zerken opgang. Veel goeds , het is uitgemaakt , heeft
reeds dit werk van menfchen onder Gods zegen bevorderd; eindeloos meer fchijnt men daarvan zich te mogen
beloven in de toekomst : langs fgortgelijke wegen toch,
door bevordering of opwekking van het vertlaauwend beoefenen der H. Boeken, zoo bij de Joden, als in de
Christelijke Kerk, heeft de Voorzienigheid (getuige zij
de geíchi.denis van den Bijbel en die der Hervorming)
groote dingen voorbereid. Men miskenne dus , befluit
II £ s s, in dezen Gods vinger niet , of fchorte ten minfte
zijn oordeel op , naar den wijzen raad van G A nz . L I It L
(Hand. V).
Met deze losfe fchets van den belangrijken inhoud van
dit niet uitgebreide gefchrift van H E s s nemen wij van
hem , niet zonder ernflige aanbeveling nogtans der groote zaak, waarover hij ons onderhield, „ het lezen en
„ helpen lezen des Bijbels ," een minzaam affclheid. Daar
wij dit werkje in vele handen: en wordt -toewnfch,
gelijk wij hopen, weldra een tweede druk vereischt , dan
raden wij den Vertaler, zich op goed Hollandsch meer
;c bevlijtigen, en door een aantal Hoogduitfche zegswijzen
(of Germanismen het geoefend oor niet te kwetfen (*).
(*) Ziehier Benige ftaaltjes. — Bl. VII , overbragt, voor
overgebragt. BI. 2, en meermalen elders, komt het woord
geestig in den zin van geestelijk voor, en geeft dit wel eens
aanleiding tot aanftootelijk misverftand; zoo lezen wij onder
onderei, bl. 102 , geestige Godsvereering , en bl. 504, geestige invloed. BI. 18 , tegenwigt houdt aan, voor tot een tegenwigt dient van. BI. 26, hoofdaanfialten , voor hoofdbedoelingen. Bl. 27 , het boek tot den druk bevorderen, voor den
druk van het boek bevorderen. BI. 57, hierover wegzien,
voor dit voorbij kunnen of mogen zien. BI. 62 , Berrhets ,
voor Berwa , of Berea. Bl. 72 , aanjiuiten , voor wet iets
verbinden, en elders. B1. 74., handbiedingen, voor hulpbeÉooningen . B1. 84 , onlouter, voor onzuiver. BI. 89 , fpeelruimte vinden , voor ruim ƒpel vinden. BI. 554, „ Dit zou,, - de enkele bekendmáking van het middel reeds aan te
, zien als dc bereiking van het middel — verdienen genoemd
,,
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De Bijbel e,z het Menfc•Iie7i k L 'er elkander oohelydere,ade Openbaringen Gods. Door J. C. A. S A N n
Ghristenleeraar bij de .Evangelisch - Luterfchen te Zaa i darn, (tha;is te Haarlem;) Te fhnflerdam, bi G. J.
A..Beijerinck, tSei. In bar. 8vo. 394 BI. f g-I_-;
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nze beoordecling van dit werk moet kort zijn. Zij moet
dit zijn , niet alleen van wege de ontzettende menigte werken
en werkjes, die op aanmelding wachten, en zich nog iederen
dag vermenigvuldigen , maar ook van vege den fpoed,
dien wij verpligt zijn te maken, om een zoo voortreffelijk
boek dadelijk, zoo veel wij kunnen, aan te prijzen, en
te gelijk van wege den inhoud, die Beene andere dan korte
en kerniïchtige mededeeling veroorlooft , zal uien den goeden wijn niet benadeelen in de juiste fcihattin ; hij moet
hier beproefd worden , én laat zich voltlrekt niet befchrijven. Gaven mij flechts de óprchrïften der onderfcheidene hier voorkomende Rukjes, befchouwingen, of
overdenkingen , - hoe moeten wij dezelve rioemen ? --.vij zouden meer dan écnc bladzijde gevuld hebben, en
dit voor den ]Lezer zonder eenig nut. De Bihel een Goddelijk Onderwijsbock, is de titel van het eerfile korte yertoog , hetwelk, onzes inziens , overtuigend tot verftang
en hart (preekt, en vooral daarom al aanftonds indruk
maken moet, omdat het gerigt is aan lien, die ter goeder
trouwe den Bijbel minachten, waarvan de mogelijkheid
niet flechts vooronderfleld , maar als cenc daadzaak erkend wordt. Geheel dit vertoog is dus gefchreven zonder ecnigen fcliijn van verbittering of minachting. „ Al
;, heb ik," zoo eindigt hier de waardige Schrijver , „ nu:
;, niet ricer gegeven dan eenige wenken ter befehouwing
„ van
, te worden:' Welk een harde vol^itt ! lioe moeijelijiz om te
verflaan , althans bij eerie eerfile lezing ! BI. 121 , wijze zitz,
bees zijn eenvoudig, doch veii/landin oordeel oxer, M. 133 ,
er ea,reri , voor ars zaan opvatten.
A
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„ van den Bijbel uit het regte oogpunt , en dus tot out,, zenuwing van zwarigheden , tegen hem ter goeder trouwe
gekoesterd, zoo hoop en vertrouw ik toch genoeg ge„ daan te hebben, om hen, wien het om waarheid te
„ doen is, op den weg te helpen, en achterdocht in te
boezem en tegen alle, uit de hoogte gefprokene , be„ denkingen te zijnen nadeele." -- Een aantal op[lellen
Evan meer-. of mindere uitgebreidheid volgen , hebben eene
treflende Bijbelfche uitfpraak of gefchiedenis ten grondflag, en alle het doel en de ftrekking, om den Lezer te doen voelen : „ Juist zoo als het hier gefchre„ ven ffaat, vindt gij het in uw' eigen' geest, in uw
eigen leven, in uw eigen hart." Het is den Schrijver
niet te doen om het bevestigen van leerflellingen , ook
niet om zedeleer zonder dezelve, maar om, ten aanzien
van beide, zuivere Bijbelwijsheid, als in den mensch en
zijn leven voorhanden, te doen opmerken. Het fpreekt
van zelve, dat daardoor bij ieder vertoog het heilige
boek hoog in onze fchatting rijzen moet.
Hij, wien het enkel om moraal, of om ouder- of nieuwcrwetfche dogmatiek te doen is, mag het boek ter zijde
leggen; hij zou zich bij de lezing bedrogen zien, zoo
ook hij, die hier eigenlijk gezegde uitlegkunde verwacht.
Maar, wien het om overtuiging en warmte bij het lezen
van den Bijbel te doen is, en gaarne, hoe meer hij ver
gezuiverd wordt door den Bijbel, dien Bijbel-edln
des te vlijtiger gebruiken en des te hooger waarderen
wil, die leze dit boek, waarvan hij de lezing zekerlijk
meermalen herhalen zal, en met ons de voortzetting, op
welke hoop gegeven wordt, wenfchen.
Het zal den Lezer intusfchen gaan zoo als ons : bij de
hooge waardering van het verfland , den fmaak en het gevoel
van den Schrijver , zal hem liet eene Rukje wel eens meer dan
het andere behagen ; maar hij zal tevens inzien , dat , den
Schrijver zijn inzigt en gevoel te willen betwisten , vitterij en
eene groote mate van onverdraagzaamheid zou kenmerken.
Het boek is voor den befchaafden Rand gefield. Wat
ftijl , toon en wijze van behandeling betreft, deze zijn
hoos
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11oog-c nflig; en mogen wij hetzelve , in dit opzigt s
met de beste gefchriften van den Duitfchen E w A L D en
den 7oannes de Dooper van x it o rt vcrgelt ken. Wij
geloovcn, dat liet de Lezers, die in gezegde Schrijvers
behagen vinden , grootelijks zal voldoen , en tot wezen111k nut en flichting zijn.
Specimen Literarium , &c. d. I. Lettekundige Proeve
over het gevoelen van s o e R A T £ s aangaande de
Godheid, en wat hij door de Deugd ver/laan heeft, enz.
verdedigd , ter bekoming van het Docibraat in de Letteren, door e. J. B R Á ND, hapenaar. Lugd. í82o.
8vo. pag. 36.

E

en Recenfent, ten miflí e die Van dit werkje, leest
altijd eerst de voorrede van een boek , waarover bij ziita
oordeel gaat zeggen, omdat de Schrijver in de voorrede
meestal Benige bijzonderheden opgeeft, welke den Recenfent in zijn oordeel te (lade koenen. Zoo had de lieer
B R A N D het voornemen gehad, om Bene Verhandeling
te fchrijven over de Wijsgeerte van Socrates , uit de
Gedenkvaardigheden -van Xenophon opgemaakt. Daarbij
moesten aanmerkingen komen, in welke B LL A N D oil.
der anderen onderzoeken zoude , in hoe verre de Leer
van Socrates in de Treurfpelen van Euripides zigtbaar
is. Eindelijk wilde hij bij iedere (telling van Socrates die
lilaatfen van IÏiogenes Laërtius voegen, ter flaying van
feet gevoelen van C A s A u B o N u s, dat Diogencs veel uit
Xenophon heeft overgenomen. Maar dit plan is door
een fchielijk opkomend vertrek naar de Raap de Goede
Hoop geheel verijdeld, zoodat dc Heer BRAND met
alle haast dit kleine werkje heeft moeten opftellen, als
hebbende daartoe niet meer tijds gehad dan céne week.
Wij hebben het met de noodige aandacht gelezen, en
gelooven den Schrijver gaarne op zijn woord. Wij hopen intustchen,.dat hij, behouden in het andere werelddeel
Aaa4
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deel aangeland, lust en tijd moge vinden , om het boven
wijze , zijnen aanleg en Lecrmees--gemldpan,o
ters waardig , ten uitvoer te brengen.

Verhandeling over de Necrofrs , gevolgd van Benige lTraarnemingen , door F. J. T E R B 0 R G H, Stads Heel- en
,Vroedmeester te Groningen. Met vier Platen. 7'e Groningen en te Am/ierdam, bi W. Wouters en L. van Es.
I821. In gr. Svo. x86 IJl. f 2 - I2 - :

H

et voornaam oogmerk van den bekwamen Schrijver
dezer Verhandeling is, het verflerf der beenderen naauwkeuriger van andere , daarmede wel eens verwarde , beenziekten, inzonderheid van de affchilfering en het beenbederf, te lecren onderfcheiden.. Hij doet dit, zoo ores
oordeel hier gelden mag, op eene voortreffelijke wijze ;
daar hij zich niet vergenoegt, de kenteekenen , welke
hier ter onderfcheiding dienen, op te geven , maar , door
eene wetenfchappelijke ontwikkeling van het ontflaan en
den aard der kwaal uit ontleedkundige en phyfiologifclie
beginfelen , en door een aantal afdoe le waarnemingen ,
zoowel van hemzelven, als van ander t, de juistheid en
het gewigt dier onderfcheiding aantoo, . Hij legt hierbij,
zonder ijdelen pronk met geleerdheid , eene groote belezenheid aan den dag, en niet minder een helder oordeel ,
vaardig in het ware van het fchijnbaar ware te Iehifren.
Het ware Of haastig beenven flerf (necrofis'vera, f. acteto) , door L o u t s het eerst voldoende onderfclteiden , is ,
bij hem, in den oorfprong eene ontftekingsziekte van het
inwendig , beenvlies , altijd aan het gewricht aanvang nemende, en vervolgens zich foci langs dc.geheele lengte
van het been verfprcidende; deze ontfleking in verettering
overgaande , wordt het been weggevreten , of ftcrft , door
de vernieling van de tot hetzelve behoorende organen ,
af, terwijl het uitwendig beenvlies , betrekkelijk gezond
gebleven, om het afgeflorvene eene nieuwe beenachtige
korst vormt. Bij de affchilfering is daarentegen het uitwen,
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wendig beenvlies aangedaan, en hij het beenbederf de
zelfllandigheid van het been zelf. Deze twee laatfte ziel,ten ontslaan door allerlei oorzaken op allerlei leeftijden ,
terwijl dc ware necrofis aan dien leeftijd eigen is , wanneer de beenderen hunne vastheid reeds hebben, maar
evenwel nog zeer voorzien zijn van vaten, en inzonderheid het vlies, hetwelk de hoofden aan liet tihiddel(tuK
vereenigt, nog Bene groote levenswerkzaamheid bezii:
Deze ziekte wordt dan ook zelden boven het 2ofle jaar
waargenomen. --- Met 11 o R N neemt on3.c Schrijver voórts
nog een Jlepend of verborgen beenverfterf aan , hetwelk
meer overeenkomst met ccries heeft , en iich tot de fponsacht:ge hoofden der beenderen bepaalt. Deze heeft bq
oudere lieden plaats, of ontílaat, wanneer de ontfleking
minder hevig is , en zich niet over de lengte van liet been
verfpreidt. Dan ont(lsaat er eene beenige korst om liet
aangedane deel, en daar binnen woelt liet bederf diktiviys
jaren lang, . tot eindelijk de feherpe ítof de beenkorst
doorbreekt, en het been zelf en de vaste deden aan.
doet. — De waarnemingen , aan het eind der Verhaude.
ling geplaatst, en door eenige afbeeldingen opgehelderd,
dienen tot flaying van het voorgedragene , waarvan wij
Hechts eene flaauwe fchers konden geven.
Ook de heelkundige behandeling dezer kwaal vinden wij
hier doelmatig. Dezelve is , bij den eerften aanvang , a:s
nog de pijn in de gewrichten woedt , zeer flerk ontltckingwerend. De Schrijver zag een goed gevolg van infnijdingen, op de pijnlijke plaats gedaan, waarbij clan de
bloeding flerk onderhouden wordt.
De late doodelijkheid der Hoofdwonden komt den Schritver voor, een' dergelijken grond te kunnen hebben als
de necrojis, daar de ontfieking van het been., naderhand
tot verettering overgaande , eene invreting van het harde
herfenvlies en aandoening der herfenen zelve kan veroorzaken. De naauwkeurige kennis van den leeftijd, waarin
deze gevallen meest plaats hebben , zoude , zoo als de
Schrijver zelf zegt, hier veel ter beantwoording van dit

vraagt uk afdoen.
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Wij wenfchen en vertrouwen , dat dit werkje den bijval vinde , dien het verdient, en de waardige Schrijver
daardoor aangemoedigd worde, ons meermalen met zulke
leerzame bijdragen te befchenken.
Bulfoniet Daubentoni figurarum avium coloratarum nomina fystematica collegit H. i U H L , Math. Mag.
Phil. Nat. Doctor, edidit prafatione et indicibus attXit T. V A N S W I N D E R E N, in Academia Grouingana Profesfor ordinarius. Gronings: apud 7. Oornkens. 1820. 4t0. pp. 26.
is den beoefenaren der Natiiurlfjke Historic beli et dat
de beroemde n u r• F 0 N

zich , bij zijne befchrijkend ,
vingen, van geene rangfchikking of fystematifche namen
bediend heeft. Dit maakt het gebruik van zijn Werk dikl^vijls moeijelijk voor dezulken , die hetzelve , en inzonderheid de afbeeldingen , vergelijken willen met die van
anderen, of met de voorwerpen zelve, in de verzamelingen voorhanden , en fysteniatisch gerangfchikt. In deze
behoefte is door den ijver van den Heere K U H I. (thans
op Bene wetenfchappelijke reis naar Indië) , ten opzigte
van de Vogelen, voorzien; terwijl de beroemde Groningfche Hoogleeraar VA N S w I N D E R F N deze naamlijst
nog veel bruikbaarder en algemeen nuttiger gemaakt heeft;
door de bijvoeging van een register van de namen der
vogelen , zoo als dezelve in de rangfchikking van I L L
GE R voorkomen, met overwijzing op de platen vair
E U F F0 N . Aan de naauwkeurigheid van dezen arbeid,
waarin deszelfs grootste verdieníle beflaat, valt, na hetgene door genoemden Hoogleeraar in zijne voorrede be
rígt is, niet te twijfelen.

Reis
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Reis naar Perzie met het Rusfisch -Keizerljk Gezantfchap ,in den jcre 1817 ,door NORITZ (MA URITa)
V A N K 0 T Z E B U E, Rrlsfsch-Keizerljk Kapitein, enz.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Met Platen. In 's Cra=
venhage, bij de Wed. J. Allart en Comp. In gr. Svo•
XVI en 264 Bl. f g - I r - :

D eze Reis van den jongen dc Wereld

(denzelftien
is rondgereisd)'
die met K R U S E N S E R N
Is belangrijk wegens dc ronde en ongekunftelde voordragt
eens krijgsmans , waarmede zij verhaald wordt; doch oud
ophelderingen wegens Perzik-heidngfcku
moet men daarin weinig verwachten. De tegenwoordige
zeden, levenswijze en he karakter der Perzianen, alsmede de gefteldheid van Perzië , in zoo verre de Schri.
ver gelegenheid had dit alles waar te nemen, zijn aange^
naam, en , zooverre wij volgens de getuigenis- van andere
hedendaagfche Schrijvers hebben kunnen nagaan ; over 'E
algemeen naar waarheid voorgeheld. De Schrijver werd e
als beflemd tot medelid van het groote Rusjfche Gezant.
fchap, hetwelk onder den Generaal Y E R ni o t. OF naar
Perzië werd afgevaardigd, om den pas gefloten' Vrede
door eenige minnelijke fchïkkingen te bekrachtigen, it
r816 naar Petersburg ontboden, en moest toen den Gezant, die vooruitreisde , naar Tijls, in Georgie , vol gen. (Wij keuren het af, dat Schrijver en Vertaler ge.
durig het Rusfrfche woord Grufiin, in• plaats van liet
algemeen bekende Georgië', bezigen. Het zou imtneia
befpottelijk zijn , indien wij, in plaats van Nova-Zenzbla ,
Nowaja-Semlaja zeiden. En dit heet topli ook een Rus
fisch land.) Moskow vond onze Reiziger toen reeds (ia
den zomer van 1816) weder geheel vernieuwd, en n+c
zag nog Hechts hier en daar fporen van paleizen, die
merkteekenen van den brand droegen. (Dit is toch wat
flerk ! Volgens gelijktijdige Reizigers , zijn juist de palcizen des Adels het langst in puin gebleven.) De CirkasK 0 T ZE B U E
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f/('hc volkjes , door welke heen men naar den líaukafr.-s
moet ; fchildert de Schrijver als zeer hatelijke en afidhuwelijke menfchen ; doch het bewijs, 't geen hij daarvoor
bijbrengt, is de bloedwraak, die immers bij dc meeste
JYest-Aziatifche volken in zwang is. (Op bl. 14 ftaat ,
chat de Malionsedaànfche Regering huh verbiedt, niaatregelen tegèn de pest te nemen. Daar deze volkjes onder
den Rusfifchen fchepter Baan , zal dit wel Bene drukfout en
Godsdienst moeten zijn.) Akelig is de befchrijving der
pest, die Zich ook ten Noorden van den líaukajiis uitbreidt. De bcfchrijving der reis over dit gebergte is dui=
zelingwekkend , echter niet zoo vreesfelijk als die in de
belangrijke brieven van Mevrouw F R E v c A N c. Zeer
verfchillend was ook beider tbeI'and te Kobi, waar 'z ij
acht dagen lang ellende moest lijden , en K o T z n a u n
met de zijnen liedjes maakte, zong en fmulde. , Maar —
het faifoen was toen beter , en het Gezantfchap heftoni
uit mannen , en grootendeels uit krijgslieden. Zeer ver.
fchillend moest dus de indruk zijn op hen en op eetre
fijngevoelige , teedere vrouw. Op bi. 27 moet weder eenti
drukfout plaats hebben; althans wij begrijpen niet, hr e
een berg in den Kaukafus , en een Rusfrsch Generaal, aldaar wonende , beide Cafebek kunnen heeten. — Merk waardig is de belchrijving van Tiflis, en van de veehrpartijen aldaar (bi. 42). Deze iad en het geheele land
moeten onder de Rusfifche heerfchappij merkelijk gewon=
nen hebben. Hoezeer wij den I Ieere V A N K 0 T Z E B U 1•:
gaarne een' enkelen misflag tegen de Gefehied- en Aarilrijkskunde vergeven willen , daar hij geen eigenlijk Geleerde is , kan het er toch in een' man, die de wereld heeft
rondgereisd en Perzië bezocht, niet door; dat hij fpreekr
van eene Natie, „ uit wier midden jaarlijks een vijftig
,, tal het befluit nemen , om eene reis naar het graf van
, MA H 0 DI E D te Mekka in de woestijnenn van 1lfrika
„ te doen"!!! (bl. 5L.) Van zoo iemand kunnen wij
geene diep indringende berigten nopens de Perzianen
verwachten. Maar wij vernemen daden van de Rus/en,
in hunne Oorlogen met Perzië, welke inderdaad onze
hoog.
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hooglle bewondering wekken, en wel toonen , hoeveel
Europefche befchavh g en krijgstucht bij goeden wil te.
gen alle dc on[iuimige dapperheid en overmagt van Miatifche Barbaren vermag. Tweehonderd granadiers met
één f'uk gefchut (laan zich door vele duizend Perzianen
heen ; 2oo man houden zich een' gebeden dag ftaapde te,.
gen io,000 Perzen, en 600 teen 30,000 man dier zelfde
Natie drie dagen lang. (De driedubbele vermeerdering
met drie is hier echter op zijn minst wel zonderling.)
De aanmerking van den Gezant , bij het overklimmen der
tweede bergreeks van den Kaukafus achter Tiflis: wij zien
,'eel, en toch is het niets , in evenredigheid van het geheel ,
dat door dénen menscli befluurd wordt, is waarlijk verlieven, en geeft veel Plof tot denken. Gelukkig, zoo die
één een a L E x n N D E It is !— Erivan is de eerfle Perzi fche plaats van belang, die dc reizigers zien, en wordt
onderhoudend befchreven. Maar reeds hier wordt de
verwachting, althans van .den jongen Schrijver, die vrij
hoog gefpannen was, door de wezenlijkheid allgronaangenaamst te leur gefield. Hij meende, op goed geloof
der oudere Reizigers af, . een land te vinden, waar de
nachtegalen onophoudelijk bruiloft met de roos vierden,
(naar de uitdrukking der Perzifche Dichters) en vond
bijkans geene nachtegalen of rozen, noch zelfs lommer
en groente: naakte, kale bergen, zoo ver het gezigt
reikte, ondragelijke hitte, morligheid, puinhoopen,en,
in plaats der gedroomde heerlijke zuidelijke vruchten , niets
dan , onrijp ooft! — De hebzucht, en knevelarij van den
Sardar of Stadhouder van Erivan vooral omtrent de
arme ,lrmeniiri, worden volkomen bevestigd door de
getuigenis van den Engelschman M 0 R IE It (in zijne
tweede Reis), die kort vóór het Rusfifche Gezant
te Erivan was. Het gezigt op den Ararat,-fchap
een der hoogfte bergen der Aarde, met treffend fchoon
zijn, en verhevene gedachten wekken: de aanmerkingen
van K 0 T Z E B u E, die de gefchiedenis van N o A C 13
als minnefprookjes afkheept , zijn den Zoon van den Schrijver der Reis naar Itra12 waardig , waarin deze ook- zijl
,
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ongeloof uitftalt. — De befchrijving van eenen Perzlfchen
maaltijd bij den Sardar , waarbij een pannekoek voor
fervet en tafelbord dient , is regt grappig en onderhoudend,
?'1aar de Schrijver vergist zich (bl. ii 9) , wanneer hij de
cochenille en kermes voor dezelfde verfíloffcn houdt. Men
weet, dat de eerfte aanmerkelijk van de laatfie verfchilt, en een
voortbrengiel eler nieuwe, gelijk de kermes der oude wereld is , en dc laatfte verdrongen heeft. — Wat is ook
,5'candinavisch flzié ? ( bl. 137.) Het is jammer , dat zulke
blijken van onkunde of vergisfing de anders aangenaam
lezende reis telkens afbreken. Ook over Perfépolis (hetwelk hij trouwens niet gezien heeft) is dc Schrijver dood
oppervlakkig , en fpreekt er van , als van Bene weinigbeduidende zaak, daar deze allerbelangrijkfte puinhoepen
met geheel oorfpronkelijke en alleen flaande beelden en
opfchriften toch de aandacht van eenen C H A R D I N,
DE BRUIN, NIEBUHR, MALCOLM, MORIERI,

en zoo vele andere Rei
Geleerden , geboeid hebben. i'e Tauris aan--zigersn
gekomen, prijst hij zeer den tot troonserfgenaam beftenr.
den ABAS-DIIRZA , wien ook MORIER en andere Engelfche Reizigers den grootften lof toezwaaijen.
Ons komt hij minder groot voor, omdat hij de Európefche krijgskunst in zijne Staten heeft ingevoerd, (waar,
omtrent men onuitputtelijk is in zijnen lof) dan omdat
hij liet (luk lands van een' ouden boer eerbiedigde , hetwelk de behoorlijke ronding van zijnen tuin belette , en
't welk dc boer niet verkoopen wijde. Mogten zulke
trekken van Europefche befchaving in den nacht van het
lahomedanismus doordringen! Het meer of minder geregeld cxerccren is van weinig nut voor het volk. — Na
ecnig verblijf aan het hof van Taxiris , ging liet Gezant1chap verder, doch niet naar Teheran, maar , na eenig
verblijf op het lustflot van den Kroonprins, Udgani,
over Sangan , waar zij den broeder van A B A s ,
A w D U L A- D1 I R Z A, ontmoetten , en naar Sulta.
nick. Dit Keizerlijk lustflot vonden zij in eene even
zou treurige en kale landllrcek gelegen als Udgani;
hier
HEEREN, GROTEFEND,
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hier verwachtten zij den grooten Schach, of Keizer
van Perzic. Zeer guntlig is K 0 T Z E B U E's befchrijving van dezen Vorst , die , naar zijne berigten , niet alleen in geheel Perzië de waardigfte man tot de Regering is , maar ook een van dc drie groote mannen , welke Perzlé heeft opgeleverd, N AD I R- s C HA C H , A B nis
de Groote , en de tegenwoordige Koning F E T H - A L IC H A N. Welk eene rangíchikking ! De cerfte leefde vóór
ioo , de tweede vóór ^_oo jaren, de derde thans. En
was N A D I R een groot man ? Waarfchijnlijk dacht K 0 TZ E R U aan de oude Koningen, genen C Y R U S, N U SH I R V A N enZ. niet. Volgens de Engelfche berigten , moet
deze groote man alles behalve een zacht man zijn. Hij is
misfchien groot, in den zin , zoo als de Turkfche Regering
thans vaderlijk mag genoemd worden , gelijk luces a non
kaenda. Voor het overige moet die Vorst een Heiliga
zijn, bij zijnen Oom , den woesten Gefnedene, A•c A-.
M E H E M E T- C HAN,vergeleken , die er vermaak in
fchepte , zijne eerfte Ministers niet alleen zonder reden te
iíaan en te fmijten , maar zelfs op hen tc fchieten (bl.
so9). Voorts liep , wat de belangen des Gezantfchaps
betrof, alles in de beste orde af; de prachtige Rusfifcha
gefchenken werden door den Schach met bewondering beichouwd' en aangenomen , doch --- zeer armhartig beantwoord (hoewel de Schrijver zulks doet voorkomen, als
buiten fchuid van den Schack gefchied) , en de onderhandeling van den Generaal Y E R nI 0 L 0 F F tot een gelukkig einde gebragt (bl. M6). Hierop hadden de affcheids.
gehooren plaats , en liet Gezantfchap vertrok langs den.:
zelfden weg als het gekomen was. Onze Schrijver heeft
dus flechts een .klein, en wel het noordwestelijke gedeelte
van Perzië gezien, (flrmenië en een gedeelte van Medié.)
De fchoone , maar brandend heete kust der Kaspifche Zee ,
de hoofdíleden Teheran en Ispahan, Hamadan en Schiras , benevens Perfepolis (of het eigenlijke Perzië) ets
het vruchtbare Korafan , heeft x o T z E B U E niet kunnen befchrijven. blaar uit de nieuwere Engel/che Reizigers wordt deze gaping aangevuld, en wij zien daaruit,
dat

700 M. V A N K 0 T Z F, $ U E, REIS NAAR PER ZIE'.

eat Perzii-, federt eene Eeuw van het in vergelijking
weldadige bcftuur zijner Sophi's beroofd , na 50 jaren
burgcróorlogen , voor twee derden zijne ífeden en dor
puin ziet veranderd, en zich heeft moeten-peniasch
buigen onder een uitheemsch Turkomansch gef acht , hetwelk dc rampzalige overblijffelcn der oude Perzifcl^e wel
thans regelmatig uitplundert , en door zijne kneve--vart
larijen de arme inwoners zóó tot wanhoop drijft, dat zij
naar de heerlchappij der Rusten verlangen. Hoe fnel de
lieden vervallen, blijkt uit het volgende voorbeeld. 1\1 oR IE It, die v an I8Io tot i 816 zijne tweede Reis deed,
fpreekt nog van eene Jlad Sultanich; ten tijde van K o TZE a U E, die in 18 I6 en 1817 reisde, beftond er niet
meer van dan een puinhoop. De fchatten der Koningen
van Perzié zijn onmetelijk (in juweelen en andere kostbare gefteentcn) , maar een dood kapitaal ; eenige voornamen zijn nog rijk, maar alle overigen doodarm. Men
zet er , namelijk, geen geld om , noch geeft op rente ,
maar eet het kapitaal op , en leeft er van , zoo ver het
ftrekken mag (b1. 231, 232). Waarfchijnlijk is dit de vrucht
der burgeroorlogen en der tirannije , die voltrekt alle vertrouwen en zekerheid van eigendom wegneemt : warst vroeger was er toch wel omloop van geld. De beroemde dzia.
iifchc pracht , waarvan C II A R D I N, T A V E R N I E R en
T H E V E N O T gewagen, (en waarfchijnlijk met grond)
is ook geheel verdwenen. Kortom, het tegenwoordige
Perziï Raat tot het Perzii der zeventiende Eeuw, ge
Rome onder den Paus tot Rome onder de A N T o--lijk
NIjNEN.

De vertaling dezer Reis is vloeijend; het werk is verherd niet Benige goede platen in mezzo tinta, Perzi-.
flue gezigten verbeeldende.

Nic'u-
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liedaar, Sire , nog eenige dropjes van de;: ttiigeperflen cf:roen! Deze woorden van een groot Staatsman tegen den ondankbaren Despoot , dien hij diende , cn die hem , niet ver
dus genoemd had; liet was hij gelegenheid, dat hij-achting,
hem eene allervoortreffelijkst getelde Memorie overreikte, —
deze woorden kwmnen ons voor den geest, toen wij met het
berigt van den 1Ieer LU o T s , dat hij de lier ging aan de
wilgen hangen , tevens den heerlijken cerilen zang op den
Rijn lazen; en danlien ons niet minder voor de oogen, lijf
de keur van dichterlijke fchoonheden , welke ons in dezen
bundel worden aangeboden.
Wat is dat ? vroeg inderdaad elkeen vol verbaasdheid , toen
hij die... nijdige tijding vernam. Iloe toch zal men haar
anders noemen , daar zij ons nog even doet proeven , wat (Ie rijke
gunfleling des alkoesterenden Zonnegods in zijne voorraadka meren bezit, om terfiond te zeggen: gij krijgt er nets meer
van ; iedercn liefhebber der fchoone poëzij , als 't vare, tot
de straf van Tantalus veroordeelende? Sommigen meenden
zelfs, (Apol, vergeef het hun! en, kan het zijn, fchep
uit deze duisternis licht, door den man zoo boos te maken,
dat hij hen welhaast met daden weérlegt!) dat de Dichter
geene kans zag, om de opgevatte taak, der Rijnvaart, met
eere af te werken. Doch anderen zeggen, — ja, wat zeggen
ze ook ? — de Heer L 0 0 T S zou miskend , verwaarloosd ,
mishandeld zijn ..... door lieden , die één voor één mis
veel niet gelden, maar tot zeker aantal vereenigd,-fchienzo
en met een prachtig fchild gedekt, der halve wereld fchrik
aanjagen. Is het zoo, dan levert het cone nieuwe bijdrage tot de belangrijke verhandeling , of Letterkundige Genoot
af, tot op de Likkersveemen,-íthapen,vdRorijks
en voorts aan onzen tijd , meer goed of kwaad gedaan hebben, in opzigt zoo wel der fchaving van de voortbrengfels,
als (ier ingellelde ridderordes , die den een' een kruis op , en
den ander', te gelijk ,een in de borst planten ,dezen bemoedi.
gen , dien ter neér drukken. Zeker heeft een man als L 0 o r 5k .
Borrr H. 18 2I. Ivo. 16.
1 b li
die
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die onzen zangberg reeds het vierde van eene eeuw verheerlijkt; die, toen a 1 L D EE D IJ K uitlandig was en FE L T H fluzweeg, de pas begonnene wedergeboorte onzer fchoonfle
dichtëeuw met alle kracht bevorderde, en rI E L MEE S en
TOLLENS voorging met een' vuurgloed, die enkel uit eigene aandrift vloot; die federt niet ophield, de bewondering
van eiken bevoegden regter te zijn, en nu nog — bijna zou.
den wij zeggen, hooger en zuiverder galmen dan ooit te voren flaakt , — zulk een man heeft aanfpraak op alle de lauweren, die in den Hollandfchen tuin of elders, ter eere vas
I\eêrlands letterhelden, groeijen. Doch
Geen Zanger floor' zich an Fortuin,
Of hare troetelkindren ;
Zij moet, zoo min ze één' Dichter fchept,
Één' in zijn vlugt verhindren.
Wat ons betreft, wij hebben bij herhaalde gelegenheden
de hooge verdienfte van dezen Dichter, en tevens een en
ander aangewezen, waarin hij, naar ons oordeel, of minder
was geflaagd, of, in het algemeen, minder íterk feheen te
zijn. Ten opzigte van het laatfte fpraken wij van zekere
hardheid of ruwheid en verwaarloozing in fommige zijner
Alexandrijnen, die daarentegen toch ook de verdienile heb.
ben, van noch tot het eentoonige Catfianismus, noch cot
liet ander uiterfle van verlies aller harmonie over te linen (of
over te fpringen). Het zou inderdaad niet vreemd zijn, en
het behoorde niemand eenigzins minder gunftig van den inas
te doen denken, al werd deze aanmerking op nieuws dooi
ons bevestigd ; zoodat bij , die, in het begin onzer vernieuw.
de jeugd, door eigene kracht verrees, om voorwerpen van
den dag te bezingen, door ioutheid meer dan door zachtheid gekenmerkt , in zijnen meest gewonen toon , naar on
gevoel, niet zoo liefelijk kweelde als dezulken, die bij meer..
dere vordering, als van het faizoen, geholpen daarenbovet
door eenc zorgvuldige kweeking der grootfte meesters, en in
vreedzamer tijden , eerst ontloken. Is Virgilius grooter dart
Homerus, omdat hij hefchaafder is? Heeft Micbaél Angelo,
heeft Albert Durer (om nu eens bij. de vreemden te blijven)
te minder waarde, omdatze het karakter hunner eeuw dragen?
Onze taal bezit de eigenfehap, dat vele woorden wille-.
keu
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keurig met eene zachte e eindigen, of die weglaten en op
eene vokaal fluiten. De Dichters althans hebben vrijheid,
om, zoo in dit opzigt, als in andere, met zekere willekeur
te werk te gaan, naardat het, ja, de maat, en fomtijds bet
onderwerp , maar ook de bijzondere trant vordert. En van.
deze gewoonte — die voor het overige in het gehoor , in de:i
geest, in de bijzondere vorming vooral van den voorganger
moet worden gezocht — hangt het gewis veelal af, dat hier
meer kracht misfchien , maar elders meer zachtheid, meer
finelring wordt aangetroffen. Zouden fommige Amíierdamfche
Dichters hierdoor zelfs niet karakteristiek verfchillea van vele
Rotterdamfche ? Het is althans L o or s niet alleen , die deze
gedachte bij ons heeft opgewekt. Ook is het er verre van
daan, dat hij de liefelijklte en zangerigge'poézij geen meester zou zijn, wanneer hij zulks wil. Verfcheidene zijner
lierzangen zijn veeleer meesterhukken in dit opzigt , fchilderende voor het gehoor, als voor de verbeelding, met klanken , als met kleuren.
De voornaamle Rukken, in dezen bundel voorkomende,
zijn : Lofzang op Frederik Hendrik , Hagar in de Woestijn, en
Europa bij den ochtendjlond der negentiende Eeuw; bet laat11e in lyrifche maat. Deze gedichten bevatten alle een aantal
fchoonheden van den eerfien rang. In het eerie is flechts
Bene enkele plaats, die op ons gevoel min aangenaam werkte. Het is daar, waar bij onder anderen zegt:
Ja, tegen al den trots, die opborit in de ziel
Van hen, op wie de breuk der goudwolk nederviel,
Ja, tegen al hunn' waan, dat armer flervelingen
Gewis uit lager' Ram dan zij 't begaan ontvingen,
Is 't nut, dat foms een Vorst opdage in majesteit,
En d' adeldom des gouds wegfchuive in donkerheid.
Immers de poéáfehe aandrift wordt bier zoo ligt geno•
men voor, en inderdaad bezoedeld *met kleinere, perfoonlijke
aandoeningen. Althans, wij laten het gaarne aan onzen Dich•
ter, om het zich ter eere of tot fehande te rekenen; natrwij
hooren anderen liever vloeken, fehelden en tieren: hem vo.
gen lof en liefde best. Daarentegen weten wij waarlijk niet,
wat we kiezen zullen, waar begiunen, waar eindigen, om
ftalen van voortreffelijkheid uit dit lick te nemen.. De ver•
ge!ijking van Maurits en Frederik bij Romulus ee Numa, in
but
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her begitï ? 's Lards toemand, na des eergen dood ? (bi. rq;)
Del, droom van Frederik Hendrik? (bi. 20 ;) Den vrede ei
luister van het vaderland daarna? (bl. 26.) Of, eindelijk,
den bevailigeu clot- en zegezang? De keuze is moeijelijk err
de plaats weinig. Slechts dit uit den droom of de gefchiedenis der vroegere, nog Spaanfche tijden:
hij zag Toledo's vuist nog de ijsren moordbijl zwaaijeu,
En hoofden van den hals, als graan van Hoppels, maaijen;
liet 1traffchavot gereed, de houtmijt in den gloed,
.liet land alom doorweekt van tranen en van bloed;
De kerkers volgepropt, en leég de tempelzalen;
J)e priesters in cie weelde, en heel de kudde aan 't dwalen
't Geweld ten zetel, en het oproer overal ;
Geen' vader voor het volk , maar beulen zonder tal;
Verwezen deugd in 't kleed van duivelen gefioken,
.n duivels in de kap van monniken gedoken.
Liet tweede flak is, overeenkomflig het onderwerp, op
zachteren toon geftemd. Wij voor ons zouden verkiezen iets
aiader bij het Bijbélfche verhaal te blijven, vooral ten aan
onmiddellijke aanleiding tot het banvonnis over moe-ziendr
moeten wij verklaren , dat de vin--dernki.Itusfch
ding van den Dichter hier zeer vernuftig is, en dat hij ooit
net uitíiekend beleid al de hardheden tegen Abraham aan de
bedroefde moeder heeft in den mond gelegd. Omtrent de
aanwijzing van dc bron door een' wezenlijken of ingebeelden
Engel verbeelden wij ons eenige weifeling te befpeuren, die
den Dichter niet gunflig is. Voor het overige oordeelt men van
trant en verdienfte naar deze waarlijk fchitderendebefchrij ving:
liet aardrijk was eik vrij, geen grond nog afgewogen
Yoo duur, alsof hij waar van aadren gouds doortogen.
lIet fchaap zworf henen, waar de malfche klaver riep ,
Of waar 't ; bij Mamrés eik, of elders veiligst !liep ;
Of zocht de wellen op, door 's herders (pa gegraven,
Of 't beekje , dat het lokte , om milder zich te laven,
En fprengde al fpelend daar zijn hagelwitte vacht,
Nog door geen fchaar gedund, en als het dons zoo zitai:.
Dan huppelde de kudde , en fchoor der kruiden knoppen,
En ringswijs blonk zijn wit om donkre heuveltoppen.
De hooge kemel ging, in 't lage der vallei,
Bij 't vreedzaam rundervee, ter rustplaats en ter wei,
of

NIEUWE GEDICHTEN.

i"

of (liep iin fhaauw des palms , en liet zich vrolijk wekken,
Om, met de draagbre flad beladen, heên te trekken:
Want muur noch 'poort was toen bevestigd in cement.:.
Het huis van knecht en heer was de uitgefpannen tent,
Die met geen dompig dak, noch digtgefloten deuren,
De wafems buiten hield van zoo veel balfemgeuren ,
Die, uit het amberbosch gewaaid van alle zij ,
De lucht doorzweefden in een wolk van artfenij.
Dan werd, zoodra de grond zijn fchatting had gegeven,
En 'rusttijd noodig had, de kudde heêngedreven,
Een andre wei gezocht; 'al 't volk kwam op de been:
Hier dreef een herdrendrom de fchapendrift bijeen,
Verfpreid en hier en ginds, op heuvlen en in dalen;
De fchoot der herderin droeg 't lam , geraakt aan 't dwalen,
'Een forfcher fcem dreef rund en fluggen ezel voort,
En bragt den wilden hals in dwang van zeel en koord.
De maagden repten zich , en pakten, zaam en bonden
Bijeen , wat voor den togt het noodigst werd bevonden.
Straks viel de ganfche fiad en al de huizenbouw
In een; de wand verkeért in plooi en kreuk en vouw;
En om den ftijl gerold, wordt huis en huisfieraden,
Op 't dier, dat reeds gedwee zijn kniën boog, geladen:
Zoo wandelt heel de had, die fluks nog vast beliond.,
Op 's kemels rug gepakt , het flingrend bergpad rond.
Verkleend , verdund voor 't oog , de togt in steiler fporen ,
Gaat ze eindelijk geheel in ?t wolkgewesc verloren,
En doet aan de andre zij , als luchtgefpool; , zich op,
En daalt ontzaglijk van den hoogbeklommen top.
Het derde fink verfiolpt alle berisping , maar maakt ook de_
keuze van een haal bijna onmogelijk. In het Koninklijk Inílituut gelezen, mag het te regt koninklijk heeten 1 Dan, ge
één adem , en niet regt te verftaan , al--helzamngd,
thans te waarderen, wanneer het eene deel van het andere
gefcheiden wordt, zonden velen bovendien , bij de gewone flemming der menfchelijke gemoederen , zoodra de eeríte geestdrift over herwonnen zegen is vervlogen , vergetende dat het
een dichthuk is , met prozaïfche klagten of fehinlplachjes
daartegen te velde trekken , en ..... wij verachten zulk
een' tirijd.
De rest bettaat uit kleinere, theestal reeds bekende thikjes.
Diegene, welke nog niet in druk zijn uitgegaan: een LierB b b .,
zang,
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zang, benevens Hagar bij Bene prijsuitdeeling aan Schilders
gebezigd; Nieuwjaarszangen en Nieuwjaarswensen door de
kinderen van het Aalmoezeniers - weeshuis; nog een gelegen.
heidsvers, en eene foort van puntdicht, verdienen allezins in

dezen bundel geplaatst te wezen.
Wat de Opdragt aan....., het laatfte ftuk van allen, betreft, er is veel geest in degelve. Doeh, of dergelijke fpelingen van een levendig vernuft den Dichter vele vrienden
zullen bezorgen , willen wij liefst niet beflisfen. Men plagt
hier en daar wel de klokken te luiden, om het onweér te
verjagen; maar de natuurkundigen zeggen, dat men het er
mede lokt; misfchien ging het den Heer L o 0 Te ook zoo ,
ten aanzien van de bui , die zijne filaren (volgens boven genoemde gisfingen) lou doorweekt en bedorven hebben.
Eindelijk vinden wij hier en daar ook proza; en deze bewijst wel aan de eene zijde, dat de Schrijver niet zeer gewoon is , dezen eenvoudigen mantel, als van zelve, in fraaije
en natuurlijke plooijeu te doen vallen; doch teven@., dat hij
een zeer goed en levendig begrip heeft van de ffhoonheden,
voor welke ook deze dragt vatbaar is; hetgeen men zeker
van elkeen niet kan zeggen.
Dat, in allen gevalle, ons affcheid Hechts een tot weder
ziens zij , mag wel een algemeene wensch Meeren. Ja, kort
de Heer VA N DE R 1t E v haast befuiten , om ons ook alle
werken va:1 LOOT s in een klein , goedkoop formaat te bezorgen, hoe veel meer zou nog 's Dichters heerlijk kun&;
-veri,ogc
worden genoten en geprezen
,

Perh indeling over het Nationaal Nederlandsch Gezang. I4
twee doorlezingen, gedaan in de Rotterdanifc.'re letterkundige iWaatfcrrappij: kerJhridenl:eid en Ove,•eeuflemming, door
J. R 0 B B E R s , Organist en Klokkenist te Rotterdam. Te
Rotterdam, bij N. Conic!. 1Sao. Ingr.8vo. 99 Bl. fi -: - t
]Een belangrijk onderwerp wordt hier, eenvoudig, tsaar met
zaakkennis , door ecr.e zeer bevoegdie hand behandeld; zootat wij hartelijk we^ifcheu, dn: deze Verhandeling, de opperkzaatphe:d trekken z:1 vnu l i et Nederlandsen, en vooral
ppk van het Hervormd gcdsd ei flig Rubriek, en dat de (Teer

lhtaatsraad , Directeur- generaal vnu den l:ervorsn len en andere

ren.
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Eerdienfen enz., aan wien dezelve wordt opgedragen, en
wiens goede (lemming voor alles, wat den Godsdienst bevorderen kan r hier den welverdienden lof ontvangt, weldra in
de gelegenheid zijn zal, om zijne veelvermogende hard te
leersen ter daar(elling eener algemeene en zoo gewenschte
verbetering bij het Kerkgezang, een zoo belangrijk deel van
den Eerdienst.
De verdienftelijke Maatfchappij Tot Nat van 't Algemeen
heeft, vóór eenigen tijd, met eeregoud bekroond eene bel
antwoording van hare prijsvraag ter verbetering van het Nationaal Nederlandsch Gezang door slet Schoolónderrigt ; onder
de mededingers behoorde de Heer R os Be aa niet, eri bij
wil ook geenszins deze zijne Voorlezingen befchouwd heb
als tegen de bekroonde Verhandeling van den. Heer D.-ben
VA N Da R RE ID E N ingeriga , even weinig als hij op dezelve
eene lofrede maken wil. Hij verfchilt in meer dan één opzigt van dien Schrijver, snaar gaat zijnul eigenen gang 14
den .arbeid, tot welken hij zich bij Verfchefdenheid en OvereenJiemming vond opgewekt, en tot de uitgave van welken
hij eerst nu befloot, daar de Synode der Hervormden, door
derzelver aanfchrij ving van II Julij 1817, in de vetfueteriQg
van de openbare hulde aan het Opperwezen door Zang- en
Toonkunst groot belang toonde re ftellen. De Voorrede is,
zoo ten aanzien der verlangde beurtzangen, als der redenen
van het nog maar geringe der medeweriting tot dit verlangen ,
lezenswaardig. Het onderwerp der beide Voorlezingen is :
de Zangkunst in het algemeen , en ons Nationaal Nederlandsch
Gezang in het bijzonder; en wordt in dezelve gehandeld,
t.) over den zang in het algemeen, de afkomst en oorfprong
van het woord ; den zang van andere volken , en het gebruik,
dat er door alle tijden, en bij alle volken , van dea zang•,gemaakt is; a.) meer bepaald voorts en opzettelijk over ons Nstionaal Nederlandsch Gezang, vergeleken met dat van andere
natiën, en aanwijzing der middelen ter verbetering; •3.) eit-delijk (en hieraan is geheel de tweede Voorlezing toegewijd)
over het Godsdienftig Gezang ; hier wordt ons Nederlandsch
godsdienftig zingen befchouwd, met dat van andere volken,
en bijzonder met het godsdierltig gezang van onzeRoomschkathoiijke Medechristenen, vergeleken, en to verbeter}cg
van het godsdienfiig gezang der Protestanten, bijzonder da Q
der Gereformeerden, worden belangrijke wenken gegeven.
Wij wenffhen deze voor elk veritaaubare en belangrijke
her.
13 b b a

70 J.

R 0 A 1 E R S, VERHANDELING OVER HET GEZANG.

herinneringen, aanwijzingen en opwekkingen in vele handen,
bevelen dezelve vooral ook iederen Organist aan, die de zingend ë
Gemeente door het orgeifpel leiden moet, en twijfelen geenszins , of menig Leeraar, voorganger en leek vindt zich door
de lezing opgewekt, om handen aan het werk te flaan, en te
doen in zijnen kring, wat bij kan. Het boekje geeft bij de
lezing vermaak, en men zal er veel in aantreffen, algemeen
minder bekend of vergeten, hetwelk echter verdient ,dat men
het kenne of herinnere. Veel konden wij er van aantlippen,
maar verwijzen liever naar het werkje zelve, dat zeer lezens'
waardig is. Het volgende, niet geheel, maar toch bij menige en' onbekend, zij ter kleine proeve:
„ In het jaar 1024 vond zekere Monnik, GUIDO A R E T I„ N U S, het vijfJlrepig notenftelfel, in plaats van de zeven
„ punten, welke tot dien, tijd toe in gebruik waren; zijnde
de noten, niet vóór den jare 1338 , door eenen JEAN DE
,, M U R I s, Doctor der Serbonne te Parijs, uitgevonden.
,, Hierbij voegde de genoemde A RE T I N de benamingen van
UT, RE, MI, EA, SQL, LA, ontleend uit de voorfie lettergrepen van den bekenden Latijnfchen Lofzang ter eere van
„ den heiligen JOANNE S;
„ UT gueant Taxis
„ REfonare febris ,
Mira gestorum
„ Fnmuli tuorum
„ SoLve polluti
LAbil reatunt ,
„ Sancte JOANNE$!

„ De zevende letter ci heeft hij er bijgevoegd , naardien
dezelve in den genoemden Lofzang niet begrepen was. —
Deze uitvinding is, bijzonder voor de Zangrnuzljk, van
,, de grootfle nuttigheid geweest."

Tafereelers uit het wezenlijke Levert. Naar het Engelsch van
Mistresf OP I E. In II Deelen. Met Platen. Te 4mfterdam, bij C. L. Schleijer. In gr. 8vo. Te zamen 525 BI.
fá•16-:
Vcor hen, die het avontuurlijke, overdrevene en onwaarfchijn-
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fchijnlijke in romans beminnen, zijn deze onopgefmukte,
,, geleidelijk gefchrevene verhalen zeker geen fmakelijk ge„ refit," zegt het voorberigt; en deze lofrede mogen wij
grootendeels toeftemmen , alhoewel alles hier juist niet door
den hooghen trap van waarfchijnlijkheid gekenmerkt wordt.
Maar de fchrijftrant is bevallig en fraai, en eene goede ze
inderdaad bevorderende firek--delijknhtmfcgu
king geeft aan deze optellen eene groote waarde.
Ella Mordazint , of de fchijn is tegen haar, is het opfchrife
van het eerfte verhaal, en Ella had inderdaad den fchijneener
eoquette ; dan, de minnaar van hare keuze, hoezeer eerst
door dien fchijn afgeCchrikt, leerde haar kennen in hare inverlijke waarde. Een verborgen vijand blies hem echter,
door namelooze brieven, achterdocht in; en, hoezeer de wel
jaloerfche, maar edelmoedige man den laaggeestigen achter
diep verachtte, wes echter ook nu de fchijn zoo geheel-klap
tegen Ella, dat hij zich wel te haren aanzien bedriegen moest,
te meer, toen een zijner brieven vermist werd-, en daardoor
de met regt gevorderde opheldering achterbleef. Dien ten
gevolge kostte eene gevaarvolle zending bij de krijgsmagt in
de Indién , dien hij ten gevalle van eenen vriend op zich
nam, den wanhopenden minnaar weinige opoffering. Bij zijne
terugkomst, na vele gevaren en wonden en gevangenis, vindt
hij zijne nu arme minnares , als de verzorg(ier zijner almede
verarmde moeder, hem volkomen waardig en trouw; terwijl
nu de opheldering mede niet achterblijft. Dit verhaal , hetwelk zich tegen den fchijn wachten doet, is onderhoudend,
maar toch avontuurlijk genoeg; en her rijk en arm en wederom rijk worden van verfcheidene der handelende perfonen,
zoo als dat hier voorkomt , houden wij niet voor het minst
onwaarfchij nlij ke.
Het tweede: De geheimvolle Onbekende, heet eene ware
gefchiedenis, en heeft geene inwendige blijken, welke ons
hopen zouden, dit te betwijfelen. Het fchoone verhaal waar
krachtig tegen de ijverzucht , en de onberadene flap--fchuwt
pen , waartoe deze leidt. liet is waar, de ijverzuchtige jonge
vrouw kon niet gisfen , dat zij, op welke hare verdenking
viel, de zuster was van haren echtgenoot. Zij verliet hem;
en, hoewel haar geweten haar beangltigde, — en dit was de
grond en oplosfing van het raadfelachtige in haar karakter, —
wreekt zij zich, door zich dood te houden , en gaf aan
eenen anderen man hare hand. Eindelijk loste zich al her
Bbbs
ge-
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geheimzinnige op; maar het moeijelijke tusfchen de beide
nnannen verviel, daar de afgemartelde vrouw die opheldering
flechts weinige uren overleefde. De les ook, dat echrgenooten voor elkander eigenlijk niets moesten geheim houden,
valt bier tevens duidelijk in het oog.
Lady Anna en Lady Johanna is een nog leerzamer verhaal.
Grooter zedelijke kracht en innerlijke waarde had de eerfte
meerdere innemende bevalligheid de andere dezer fchoonen;
de lieer Percy leerde te laat de eerfte van deze zijne nichten boven de laa:fte kiezen , met welke zijn huwelijk diep
ongelukkig zou geweest zijn, hadde niet Lady Anna , die
allengskens ook hetgeen haar minder behagen deed uit begin
fel had afgelegd , de dwaasheden der goedhartige , maar ligtzinnige en onbegrijpelijk fpilzieke en verfpiliende echtgenoo
met groote, edelmoedige opofferingen vergoed. Lady Jo'.-te,
hanna vond den dood door de hand eener wanhopende vrouw ,
welker man, in wanhoop, dat de rijke, fpilzieke Lady hete
zijn welverdiend loon onthield, zichtelven had omgebragtt
Onwettig , maar welverdiend, vindt ieder lezer deze wraak.
Men leze en behartige dit treffend en door eene meesterlijke
pen keurig uitgewerkt verhaal !
Treurig is de laatue gefcbiedenis : Bastin en zijne Trouw,
te toegevende ouders ; den braven , goedhartigen man tref t
echter deze befchuldiging minder, daar zijne vrouw de eerfte
bewijzen van logen en diefítal van het ongelukkig kind, dat
eindelijk, een roover geworden, onwetend zijne eigene moeder vermoordde, voor hem verborgen hield. Minder, echter, was deze zoon nog verachtelijk en innerlijk Hecht geworden, dan die van eenen huisvriend, wiens juist tegenover
te harde opvoeding al het gevoel van liefde voor-geltd,a
den vader in de kiem verftikt had, en die zonder berouw en
den vader vloekende Rierf. Dit geheele verhaal, dat voor ui
bij de opvoeding moet doen wachten , zij een baken-terfin
in zeel Iiet is zeer menschkundig en leerzaam, maar akelig;
gelijk de gevolgen eener verkeerde opvoeding, zoo niet Bene
booge verborgene hand de menfchelijke zwakheid en dwaas -t
heid verfcboonend en genadig te gemoet komt, altijd akelig zijn.
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j'ertellirgen en Tafereelen uit het Hulsfetijke Leven , roer de
befchaafde Jeugd; door Dr. C. w . S PIE K E R . Naar het
IHoogduitsch. Met gekleurde Platen. 7'e Haarlem, bij de
Wed. 4. Losjes, Pz. 1820. In kl. 8vo. 164 Bi. f i.5.:

Verhalen uit de Gefchiedenis, voor de befchaafde Jeugd; door
Dr. C. W. S P 1 E K E K. Naar het Hoogduitseh. Met Platen. Te Haarlem, bij de Wed. A, bootjes, Pz. 182o. Ix
kl. 8vo. 196 Bl. f I-io-:

Beide deze boekjes maakten één geheel uit in het oorfpron-

kelijke : de fplitf ng deed echter geen nadeel , daar reeds de
titel aanwijst , dat zij van elkander, wat den inhoud betreft ,
onafhankelijk zijn; en op deze wijze maakt men dan zijnen
kinderen tweemaal een aangenaam en nuttig gefchenkje.
No. i. heeft negen verhalen van onderfcheidene waarde en
bewerking; het eene is vertelling, het andere brief, een an^ler wederom gefprek, en alle zijn onderhoudend en leerzaam; iedere les kunnen wij onderfchrijven, behalve de volgende, bl, 131 : ,t Ontmoet gij op uwe reize eenen ver.
„ fmachten, breng hem Benen dronk verkoelend water, en
„ laat hem in de wildernis alleen , opdat bij geene prooi der
„ wilde dieren worde," waar wij echter duidelijk eene drukfout zien, die wij eeniglijk opmerken, om te wonen, dat
wij het boekje , van hetwelk wij gunflige melding doen, ge
Beel doorlezen hebben, alhoewel wij geene ruimte hebben
om uit te weiden of bijzonderheden aan te (tippen. Hetgeen
ons vooral ook bevalt, is de herinnering hier en daar aan dell
gruwel van den Franfchen tijd, en aan den eindelijk heiligen
ftrijd , waaraan wij zou gaarne , en om zeer goede redenen;
de jeugd herinnerd zien ; en welke herinnering wij vreezen,
dat welligt te fpoedig vergeten wordt, De woelziéke Franschjes toch, met hunne gladde tong, en wier fpraak tot eene
befchaafde opvoeding onontbeerlijk wordt geacht, mogen
wij , voor het volgende geflacht vooral, wel wat merkbijten! — De prijs van liet boekje doet reeds van zelve ver
dat de plaatjes juist niet 'zeer kostbaar noch uitne--moedn,
mend zijn. Die in
No, z. zijn ongekleurd, en voldoen ons beter; de verhal;p
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len zijn uit de gefchiedenis ontleend, behelzen alzoo waarbeid, en mogen tot het onderzoek der gefchiedenis uitlok
Zij zijn welgekozen, en er is gezorgd voor afwisfeling-len.
en verfcheidenheid. Bij de verplanting van dit werkje op
onzen vaderlandfchen grond had nog wel de inlasfching van
een en ander uit onze rijke vaderlandfche gefchiedenis gevoegd. Over 't geheel geven wij aan dit boekje denzelfden
lof als aan het eerstgenoemde,, en meenen , dat de Schrijver,
reeds door vroegere boekjes voor de jeugd ook- bij ons bekend, zijne achting bij onze aankomende kinderen op nieuws
heeft bevestigd.

Gezellige Avonden in de Pastorij te Meinau, door F. j AC o B s, Profesfor te Gotha. Uit het Hoogduitsch. Te Haar.
lern , bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 182o. jn kl. 8vo. 193
Bl. f t -t6-.

D

e druk is bijzonder zindelijk, en de plaat tegen over den
eicel bevalt. Een onderwijzend en onderhoudend gefprek van
vader, moeder, grootvader en eenige kinderen is geene nieuwe vinding. Hier en daar is wel wat onwaarfchijnlijks. Over
't geheel, echter, zijn de gefprekken onderhoudend en goed ,
en zullen de kinderen ten goede vormen, leereb , en vermaken. liet komt ons echter voor, dat men geen Profesfor te
Gotha behoeft te zijn, om zulk een boekje te kunnen fchrij.
ven, en dat meer dan één Profesfor aan onze Hoogefcholen,
of ook iemand van minder geleerdheid en rang, zoodanige
,gezellige Avonden wel, onder een kopje thee en een pijpje,
vervaardigen kon.

131. 669. reg. 19. flaac mij, lees u. BI. 675. reg. 31. Raat
goed, lees goud. Beide echter, zoo wij wèl zien, drukfonten in het oorfpronkelijke.
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360
Fokke, Simorisz. (4.) Proeve van een Ironiesch Comiescls
Woordenboek. Derde Druk. Amá. bij 2. C. van Kes684

ieren.

Friedrich, (F. H.) Vertellingen en Verdichtfelen. Amfl.
bij de Wed. G. L. Diederichs en Zoon.
445
a(G.) Serena. Leid. bij de Wed. M. Cs fveer. 4yq
Fritsch, (3. H.) Handbock voor Leeraars. Gron. hij
W. Zuiderra.
igI

G.
Galerie historique des Contemporalns. Tom. VII. M-1'.
Tóm. VIII. Q—Z. Brux. chez Wahlen.
66
Ganderheyden, (3. F. M ) Redevoering ter nagedachtes van Hultman. 's Hertogenb. bij H. Palier en Zoon. r áe1
Gebauer,, (A.) Het Morgenrood. Leeuw. bij Steenbergen
van Goor.
316
Gedachten over het voorlezen der 11. Schrift. Rott. bij
.

Menftng en van Westreenen.
I^
Gedenkfchriften van den Baron Pergami. 's Gray. bij AI.
de Lyón.
si¢
van B. Franklin. Haart. bij de Wed. A.
Loos/es, P.
565
bij
S.
de
Nederlandfche
Jeugd. 's Gray.
Gedichtjes voor
de Visier.

44

Geel, (J.) Theocriti Carmina. Am/i. aped P.den Hengst. 134
Gelder, (J. de) Oratio inauguralis. Hag. Corr. apu8
112
Fratres van Cleef.
(Tweede Verflag.)

Ys^

Geniis, (Mevr. de) De Tafereelen van den Graaf deFor22
bin. Záltb. bij 3. Noman.
Gefchiedenis eener Officiers - Weduwe. Am II. bij W. van
Vliet.
35
Gesner, (G.) Christelijk Handboek. Haart. bij de dyed.
A. Loosjes, Pz.
415
bij
Nalatenfchap.
Amft.
Girardet, (F.) De Ouderlijke
269
G..7. A. Beqerinek.
C lat: ,

1: E G 1 S T l; R.
(j.) •Voldemar's Nalatenschap aan zijnen Zoon.
133
Arnh. bij C. A. Thicnac.
i fte
Iflen
D.
_de
St.
en
IIden
D.
Magazijn.
(W.)
Goede,
331
M.
IVor;tcrs.
St. Gron. bij
VolksonderGdrlitz, (P. K.) Prijsverhandeling over het
176
wijs. Rott. bij 1. May 1'an VollcnhoVc,7.
Cottis, (Mevr. l.) De jonge Loys. II Deelen, Ley& bij
68o
,7. 5. Th j'sfens en Zoon.
Gratama, (S.) Opuscula Academica. Gron. aped W. vaii
Glatt,

Boekeren.

679

Greuve , (F. C. dc) De Kersnacht. Gron. bij E. Mekel. 43
.-^— Bij liet Graf van mijn' Verlosl'er. Gron.
91
bij E. Mc/ e!.
Grebe, (E. H.) 1 erigten voor IS2i. lV 7 de Jaargang. Amíf.
46
bij G. 3..4. Bciicrinck.
Gribberts (Wnatze) Brilloft. Komeedje. Lic'iwert, by
264'
de Widdou C. L. fen Altena.
Grimm, Sprookjesboek. Amft. bij dc IFcd, G. A. Diedc.
richs en Zoon.
45

H.
llaafner, (,3.) Lotgevallen en vroegere Zeereizen. Am 1.
3
bij 51. van der Hey.
flail, (M. C. van) M. Valcrius 'Mesfala Corvinus. Ilde
667
D. Amft. bij 3. van der Hey.
Halmael, (if. van) Antigone. Treurfpcl. Leci v. bij
,7. W. Brouwer. 6,2
Hazelhof, (A.) Almanak. 1821. Gron. bij A. Hazelho fi'. 47
Hazeu, (.) De onderwijzende Landman. Ami t. bij tcn
Brink en de Fries.
44
---Nieuwe fllchtelijke Liederen. IIdc D. Amfl.
bij W. van Vliet.
1 go
Hein, (G. H.) Dooprede. Gron. bij 7. Ró;;nclingli. 42o
Hermb/Iridt, (S. F.) Raadgever voor den Burger én Landman. IIde D. Gron. bij Y. Rómclin` h.
196
Hespel, (H.. van den) Vriendenraad. Middelti. bij S. va;á
Benthem.
i So
,Hesf, (J: f.) Leer en daden van onzen Heer. IIIde D.
Gron. bij IV IVoutc;'r.
93
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P. 1' C, 1 S T F. P.

Ile i , ( 1 .) Kern der Lecrevan Gods Koningrijk. Amtl.
bij 7. vvasu der hey.
321
--- Over het Beltuur der Voorzienigheid, enz.
685
Gron. bij M. ,V. van Bolhuis.
Jleyningen, (11. van) Bijbeloefening. IIde D. 's Hag.
bij de Wed. 3. ill/art en Comp.
280
Roofi's (P. C.) Nederlandfche Historiën. Ifle. D. Amtt,
bij 3. van der Hey.
197
Hugenholtz, (P. II.) Disfertatio. Traj. ad Rhen. ap4d
0. J. van Paddenburg.
545
Hr.lshof,, (M. B.) Gevolgen der Voldoening. Amft. bij
91
Ir. Brave.
I. en J.
facobs , (F.) Gezellige Avonden. Ilaarl. bij de Wed. 11.
Losjes, Pz.
712
fames, (3. F.) Rcizc in noordelijk Duitschland, enz.
Ifte D. IIaarl. bij de Erven F. Bohn.
294
----- Ilde D.
473
Iets over de Verdraagzaamheid. Rott. bij N. Cornel. 5;
---- het Kanaal van Steenenhoek. 's Hag. en Amif.
bij de Gebr. van Clcef.
293
3onge, (3. C. dc) Levensbeschrijving van 3. en C.
Evcrtfen. 's Flag. bij de • IF< ,d. f. Apart en Comp. 3344
3u;sJIeu, (M. L. P.) Simon van Nantua. AmIL bij M.
ll'cstci raren.

27_
K.
Kampen, (N. G. Evan) Verkorte Gefchiedenis der Ne=
dcrlanden. Mc D. Haarl. bij dc Erven F. Bohn.
20
Ilde D.
56o
Beknopte Gefchiedenis der Letteren en Wetenfchappen in de Nederlanden. Iffe D.
's Hag. bij de Wed. 3. Apart en Comp. 657
Kesteloot, (J. L.) Quarinii Animadverfiones. Gandavi
aped P. T. de Goefin Verhaeghe.
53
Keus en Leiding. II Deelen. Leeuw. bij Steenbergen van
Gooi.
h'inn ir,

683

(7. H.) Reizen door Klein-Azië, enz. II Dee -

lcn. Rott. bij Arbon en Krap.

336
Kist,

R E G I S T E R.

Kist, (E.) Leerredenen over verlchillende Onderwerpen;
IVdc D. Dordr. bij Bl?sfé en van Brna,n. 137
lílcfekcr,, (B.) Getlifemané. Gron. bij 1P Wouters. 276
Kljn, (11. H.) Montigni. Treurfpel. Amft. bij 5. van
387

der 11c .
,

Kooien, (G. van) Leerrede. Dordr. bij Blusfe en van
Braam.
233
Leerrede. Dordr. bij Blusfe en van
Braam.
2;4
•Kort Begrip van den Christ. Godsd.
512
Dordr. bij 3'. de Vos en Comp.
Verklaring van den Brief van Jacobus.
592
AmfI. bij /Y Brave.
Kotzebue, (M. van) Reis naar Perzië, in 1817. 's I lag.
695
bij de 1Jlcd. 3..411art en Comp.
bij
dc
Krug, (11/. T.) Griekenlands Herrijzenis. 's Hag.
492
Erven Y. Thierrj en C. Menfing en Zoon.
6.
Kuhl, Nomina Jj'stematica figurarum 11^•iurn.

L.
Lafontaine, (i1.) Het Berouw. II Deelen. Amfl. bij C.
L. Scfilcijer.
268
De twee Vrienden. II Deelen. Breda ,
bij 1Y. van Bergen en Comp.
444.
Langres , (Lombard de) Bijzonderheden uit de tijden der
Omwenteling.'s Hag. en Amfl. bij de Gcbr. van Cleef. 3o2
Lantier, (F. F.) Suzette Cefarine d'Arly. II Deelen.
44t
Leeuw. bij Steenbergen van Goor.
Laurman, Collectanea, etc. Gron. nprrrl \V. van Boekcren.
49
Lavatcr, (3'. C.) Brieven aan Jongelingen. AmIL bij J.
Aarinkfen.
514
Lesfen der Wijsheid. 's Hag. , Amfl. en Breda , bij van
359
Cleef en van Bergen.
Leuckte, (A. T.) Gellert's opgefpoorde FaiQiebrieven..
Haarl. bij de tiled. 4. Loosjes , Pz.
437
Levensgefchiedenis van .7. Harriott. Breda , bij Ii'. van
ASS
Bergen en Comp.
Ccc
Li;

R E G I S T 11 R.'
Lilienffrrn , (S. -F. R. von) Verlclhijning van den psríoonlijken Antichrist. Amit. bij de IFt-d. G. A. Dicderichs en Zoon.49$
Loghem, CII. van) De Harmonie in het Heelal, enz.
527
Rott. bij Y. Inznacrzcel, Tun.
Loodjes, Pz. (A.) Nagelaten Gedichten. II Deelen. Haart.
bij dc Wed. f1. Loosjes, P.
126
Loots, (C.) Nieuwe Gedichten. Amfl. bij Y. van der
hey.
7°'
Lotgevallen van een Zwitfersch Landverhuizer. Haar].
573
bij de Wed. A. Loosjes , Pz.
Luieten des Noodlocs. Rott. bij Menfing en van Westreenen.
271
Lulofs, (B. II.) Ncderlandfche Redekunst. Gron. bij
7. Oonskens.
208
M.
Magazijn der Geneeskunde. Vden D. Ode Sr. Rott. bij
J. Hendrik/en.375
----- der Voorwereld. Ifle en IIde St. Amfl. bij de
Wed. G. A. Diederichs en Zogn.
605
Manen, (J. van) Twee Verhandelingen, Utr. bij 7.
571
Jill heer.
Verhandeling over de *Weelde. Utr.
676
bij ,7. Altheer.
Manger, (H. S.) De wederkeering van Noachs dagen.
107
Leid. bij de Wed. D. dei Saar.
Mauve, (7.) Reizc in Brazilië. II Deelen. 1 laan. bij
26
T. Bohn.
bij
Gron.
Y. Oomken.7. 325
11L,bius , (T. E.) Pfalm I—XXI.
Meijer, Tafereelen uit Noord- Duirschland. Dordr. bij
522
Blusfd en van Braam.
Mesch., (A. L. van der Boon) Specimen Hermenetitictim.
326
Lugd. Bat. apud S. ct J. Luchtmans..
Moll, (A.) Handboek tot de 'Leer der Teekenen. Ifle
D. Gorinch. bij 7. Noorduyn.
334
More, (Hanna) De jeugdige Ongehuwde, die eene Gade
261
zoekt. II Deelen. Haart. bij ii. Loosjes, Pz.
Mol-

REGISTER.
Mulder, (S.) Jezus en de Akkerlieden. •Rott. bij ,7.
Hendrik^en,
i o6
Muller, (W.) Rome en deszelfs Be^voncrs. Amft. bij
3. C. van Kesteren.
481
-- (3. G.) Het Geloof der Chris:enen. !fe D.
Gron. bij W. Zuidema.
508
Mufeum des buitengewonen en wondervollen. Am 9. bij
C. L. Schleijer.
45
111uslin , (D.) Jezus Geboorte, in zeven Leerredenen.
Amft. bij A. B. Saakes.
8
117uzel, (P. L.) Over het geloof aan de Wonderen van
227
het N. V. Arnh. bij C. A. Thieme.

N.
Negerflaat van Hayti. (De) Amft. bij de IL`ed. G. A.
Diederichs en Zoon.
382
Nepotis Vitae. Gron.
58o
Neumark, (S.) Over het Wezen en den Omvang der
Staatspolitie. Gron. bij 1Y. van Boekeren.
537
-- ------- (Tweede Verflag.)

569

Nicolai, (C.) De Reis naar Aken. Am{}. bij 3. F. G.
Campert.

219

Nieuwenhuis, (C.) Woordenboek van Kuníien en Wetenfchappen. Ifie D. A—B. Zutph. bij H. C. A.
Tfiieme. 28
Nieuwenhuys, (C. 3.) Geneeskundige Plaatsbefchrijving;
io8
IIIde en IVde D. Am1I. bij f. van der hey.
0.
Oelsner, (K. E.) Verhandeling over Mahomed. Fran.
bij G. Tpma.
551
Oordt, (J. F. van) Disputatie. Traj. ad Rhen. apa'd
0. J. van Paddenburg.

545

Oostkamp, ( 3. d.) Gefchiedenis van Samuël. Gron. bij
;

_7. Oomkens.

584

IIet Onze Vader. Zwolle, bij 3.
L. Zeehuizen.
584
Op den Dood van E. A. Borger. Ifeerenveen, bij F.
Ile.sfel.
406
C cc 3
Opie ,

R I: G I S T E R.
Opie, (Misr.) Tafereelen uit het wezenlijke Leven. II
Deden. Amil. bij C. L. Schleifer.
708
Outhuys, (G.) Jeugdige Gedichten. Fran. bij T. 3. Tuinra.
313

P.
Palm, (.7. II. van der) Bijbel voor de jeugd. IXde Sr.
2
Leyd, bij D. du Mortier en Zoon.
en H. Tollens, De Nagedachtenis
van E. 11. Borger plegtig gevierd. Leyd. bij D. du
Mortier en Zoon. 146
Negende zestal Leerredenen.
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
361
Bijbel. Mde St. Leyd. bij D.
----•
du Mortier en Zoon.
5o
44
Paul. Amft. bij de Wed. H. Gartman, enz.
.j^earfon , (H.) Gedenkflukken wegens Buchanan. III Dee468
len. Haarl. bij de Wed. .1. Loosjes, Pz.
Pellecom , (.l. N. van) Aanfpraken , enz. 's IIag. bij de
Wed..7. 41lart en Comp.
54
58o
Ph.edri Fabut e. Gron.
Pichler, (C.) geb. von Greiner, Tulpen, enz. Iiie D.
Amft. bij C. L. Schleifer.
179
2 i8
IIde D.
Planck, (G..7.) Gefchiedenis des Christendoms. II Declen. Amft. bij BeJerinck en Willemsz.
412
Pockets, (C. F.) Kleinigheden in de gezellige Verkeering.
Leeuw. bij Steenbergen van Goor.
634
Pouqueville, (F. C. H. L.) Leven van Ali, Pacha van
Janina . Amft. bij 2. C. van Kesteren.
492
Pradt, (M. de) Europa, na het Congres van Aken.
's Hertogcnb. bij D. Noman en Zoon.
247
I ui, (M. S. du) Oratio.
386

R.
Reinhr rd , (F. h) liet Avondmaal des Heeren. Leyd.
bij !1. en _V. Ilonkoop.
138
Uitgezochte Leerredenen. Leeuw. bij
------. IV Brouwer.

3eS

Rei-

R E G I S T E R.
Reiter, (M.) Godsd. Handb. voor Katholijke Christenen t
Breda, bij 111 van Bergen en Comp.
37+
Richerand , (fl.) Natuurkunde van den Mensch. Ike D.
Amt. bij C. G. Stilpke.
239
Ilde D.
593
652
(Tweede Yerjlag.)
Riehm , (J. C.) Disfertatio. Traj. ad Rhen. apud J
545
Altheer.
Rijk der Natuur. (Het kleine) Zaltb. bij 3. Noman. 272
Robbers , (7.) Verhandeling over het Nation. Neder].
706
Gezang. Rott. bij N. Come!.
Roche, (Mad. R. M.) De verbannen Zoon. II Doelen.
87
Zaltb. bij 3. Noman.
Roodenburg, (R.) Verhandeling over de Asfyrifche en
andere Rijken. Gron. bij 3. Römelingh.
193
Roy, (3. 3. le) Christus alles en in allen. Dordr. bij
Blusfd en van Braam.
641
S.
Sack, (K. H.) Waarde en Schoonheid der Godgeleerd held, enz. Breda, bij IV van Bergen en Comp.
L
Saint-Pierre, (7 B. H. de) Paulus en Virginia. AmIL
bij 5. C. van Kesteran.
684.
Sander, (3. C. fl.) De Bijbel en het Menfchelijk Leven,
689
enz. Amík. bij G. 3. .f. Bciferinck.
Sarrazin, (d. de) De Karavanfera. Gron. bij W. Zuidema.
443
Scharp, (3.) De Ouderdom. Kou. bij ,}. van Baalen. 648
Scheltema, (3.) 3acob Cats, aan Ne&rlands Jufferfchap.
Dordr. bij B"lusfd en van Braam.
436
Schets van het Verbond der Carbonari. Rott. bij H. van
386
der Sprongh.
Sickler, (F. K. L.) Anastafia. life St. Amf. bij D.
624
Visfer.
Siegenbeek, (117.) Leerredenen. IIde D. Haar]. bij de Wed.
.d. Loosjes, Pz.
453
Simons, (P.) Disfertatio inauguralis. Traj. ad Rhen. 355
Somcren, (R. H. van) Gedichten. (Tweede Verflag.) 38
SpieCcc4

REGI S TE R.
Spieker, (C. Ill) Vertellingen en Tafereclen. Haarl. bij
dc II'cd. ll. Loosjes, Pz.
71I
—
Verhalen. Haarl. bij de Wed. 4. Loos,
jes, P..
711
Spiker, (S. II.) Reis door Engeland, Wallis en Schotland. II Deden. Amá. bij Bezjerinck en IJIlemsz. 431
Stad, (Mevr. van) Duitschland. III Deden. 's Hertogenh.
bij D. Noncan en Zoon.
toi
Stavigg, (d. C. IV) Gedichten. II Stukken. Zutph. bij
1I. C. d. Thieme.
616
Stein, (K.) De Tooneelfpeler. .. < eyd. bij A. en J. Lion9aá

koop.

.Sticrlirrg (G. Swvartendijk) en .l. Moll. Het Zeebad.
Dordr. bij Bluste en van Braam.
i6
,Stoma de Grave', (4. Y. P.) Mijne Herinneringen uit
den Spaanfchen Veldtogt, gedurende í8o8 en 18o9.
Amft. bij 7. van der Hey.
165
,Strausf, (F.) Helon's Bedevaart naar•Jeruzalem. If'c D.
Amfl. bij ,7. van der Hey.
287.
Streek, (Mevr. dc Wed. van) Het Geluk, in drie Zangen. 's Hag. bij J. Dt1mec.
434
Stuart , ( i!.) Jaarboeken van liet honingrijk der Nederlanden. i815. Ilde St. i8í6. I—IUde St. Amft. bi jl:.
300
Maas kamp.
Swart, (N.) Elize, voor Meisjes. Muit. bij G. J. i1:
Be Jerinck.
574
Swediarrr, (F.) De Venerifche Ziekten. II Deden.. Amft.
516
bij C. G. Sulpke.
--- (Tweede, Verflag.)
554
S3vinderen, .(T. van) Almanak voor 1821. IXde Jaargang.
46
Gron. bij 3. Oomkens.
T.
Ter/ier, (B.) over dc Kinderpokjcs. IIaarl. bij de Erven
6
F. Bohn..
Tol, (I-I. J.) Specimen llcarle:raicura inaugurale. Lugd.
37s
Bat. apurd 11. W. Hazenberg, Jun.
i

U.

REGIS T E R.
U.
Uilkens, (,7. 4.) Almanak voor i82í. Gron. bij 7.
Oomkens.
47
IIandboek der Vaderlandfèhe Landhuishoudkunde. Gron. bij 7. Oomkens,
151
Ufener, (J) 13ijbelsch I Iandboek in de Ziekenkamer.
Rott. bij M. 1V jt.
332
-

Verhaal van eene Reize door Spanje. Leyd. bij D. dis
Mortier en Zoon.
407
Verhandelingen (Nieuwe) van. het Haagsch Genootfchap ,
voor 1817,, II. 's Hag. bij de Eryen 7. ThierrJ on
C. Menfsng en Zoon. 273
---

—

voor

409

i8í8.

585
voor 1819.
Verheylewegen, (F. G.) Den Zegepa :l - r.:^. het Kruys
417
van J. C. Mech. bij P. 7. Iz Truc,

—

Verflag van, en Redevoering na, de „ " and te ParamangS
ribo. Atnít. bij G. S. Leenman van der Kroe.
Vervier,, (C. l.) Dichtllukjes. I{Ie D. Gend,. bij 7. N.
Hondin.
84
Troost.
Am(}.
en
Christelijke
Droefheid
Verlvey, (B.)
bij C. Porticljc.
596
Visfcher, (L. C.) Bloemlezing uit Nederlandfche Dich309
ters. I(Ie D. Brusf. bij F. 7. llubloet.
-

Vos/ii Rhetorica. Gron.

580

W.
Waarheden (De voornaemfle) der Christ. Religie. St. ]NE'
515
colaes , bij E. Dorey.
Walré, (7. van) Dicdcrijk en Willem van Holland.
387
Treurfpel. Amfl. bij 7. van der Hey.
bij
van
Gelderland.
Arnh.
een
gedeelte
Wandelingen in
261
P. Nijhof.
Warnfinck, Bz. (W H.) Proeve van gewijde Poëzij.
aig
Amft. bij 7. W I jntema en M. Westerman.
Warn-

I>; ) t I S T E R.
%arnfinck , Bz. (W. H.) .De Ontkoming uit Loeveftein.
Tooneelfpel. Amfl. bij M. Westerman.
540
Pieter Dirkszoon Hasfelaar. Tooneelfpel. AmfI. bij .4. Mars. 540
Wasfenbergh, (E.) Redevoering. Fran. bij T..?. Tuinflra. 9z
Werken der Holl. Maatfch. van Kunflen en Wetenfchappen. IVde D . Leyd. bij D. du Mortier en Zoon. 252
Vden D. ifle St.
349
1J, (,7.) Zestal Leerredenen. Schied. bij G. Ir. van
Hemsdaal. 231
Willem bij zijne Huisdieren. Haarl. bij fl. Loosjes , Pz. 22
telles , (B. van) Leerrede over i Korinth. III: i I— t c.
Gorinch. bij 7. van der LWWal.
I tl
IVillmet, (,7.) Schets der Oosterfche Litteratuur.
290
Winter, (.7. B.) Dries/en's Redevoering. Gron. bij .7.
Oomkens.
377

Z.

Zimmerman, (,7. Decker) Bevestigingsrede. Utr. bij P.
459
Quint.
Zimmermann, (E. B. W. von) Dc Aarde en hare Bewoners. VIde D. Haarl. bij dc Erven F. Bohn. II
Vilde
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VADERLANDSCIIE
LETTEROEFENINGEN,
VOO'

.

I

8 2 I.

VADERLANDSCHE
LETTEROEFENINGEN
VOO'

.

IS2I.

II..

MENUEL WERK,
v00R
18

2 Ic

VADERLANDSC1flE

LETTEROEFENINGEN,
TIJDSC HB.IFT
VAN

KUNSTEN EN WTETENSCHAPPEN
WAARIN DE

BUKEN

EN

SCHRIFTEN,

jDIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS t;ITKORIEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRI]D"IOEDIG

VERHANDELD WORDEN.

BENEVENS

MENGEL lei'E R K,
tot Fraaije Letteren, Kunflen en Wetenfchappen,
betrekkelijk.

TWEEDE STUK.
v 0 0 R

182I.

MENGELWERK

,

Te AMSTERDAM, bij
G. S. LEENEMAN VAN DER KROE
en

J. W. IJNTEMAá
1 8 ^ z,

PVT H O U 1)
YAN I1 E T

MEN
ENGEL IYE B K.

OOverleveringen
ver den Strijd tusrchen het Goede en Kwade in (Ie
der Volken.. Door N. c.
.1
VAN KAWEN

Wenken. III.
a
,;
Verdeeling der Planten over den Aardbodem. Naar MAL.

TE -BRUN.

21

Schalkfche Trek uit de Jeugd van ERASMUS.
QS
Een Staal van LUTHEri's Bitterheid tegen ERASMUS. 30
De Oorfprong van JACQUES CLEMENT . Den onuitgegeven Gedenknuk tot de Gefchiedenis van Frankrijk.
Door ACHILLE DE JOUFFROY.

31

Drietal oorfpronkelijke, onuitgegevine , en thans na ar het
eigen Handfchrift gedrukte Dichtflultken van i1utsliÊc•r
KORNELISZ. Poor. Letter- lauwerkrans, gevlpgtcn om
° t hooft van den konstri ken Digter Thiibregt I ortzeltsz.
Poot. — II. ten den Heer Daniej, van Dekt, over het
toezenden van zijn Letter-!artwerki•airs. ;á
Iets, ter herinnering aan het Feest van den verdienfi;elijken Tooneelkuri{Ienaar A. SNOEK , gevierd in den Anz
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OVER DEN STRIJD TUSSCIiEN I IET GOEDE EN KWADD
-

IN DE OVERLEVERINGEN DER VOLhEN. (*)

: anneer mén alle, ook de meest uiteenloopendc eni
verwijderde , overleveringen der Volken inziet , zoo ontdekt men daarin niet verwondering de ítaving van c i c E=
R o 's gezegden : „ dat e1 geen Volk of MMZenfchengeflacht
is , hétwelk niet een inwendig gevoel der Godheid bezie;
en dat allen erkennen , dat er iets overblijft voor hen
„ die uit het leven fcheiden:" Inderdaad zal men ook nu
nog , na de oneindige uitbreiding dei- wereldkennis federt
c I c E R o's tijden ; buiten de allereerfte , bijna tot dier
vervallene Barbaren , geen Volk aantreffen , het--lijkhed
welk niet Benig bovenmenfchelijk magtig Wezen over
zich erkent, of aan een ander leven , hoc en w ar dan
ook , gelooft. Maar Cr is een derde leerftuk , waarin de
meeste Volken , ruwe zöowcl als bèfchaáfde , overèenftcmmen , en hetwelk tot flu toe mindèr opgemerkt is : cie firijcl
tusfchen he Goede en Kwade , wel in allerlei vormen , onder allerlei verzinnelijkte beelden , zelfs niet de flaatkunde
ineen geweven., maar toch altijd zóó Voorgeuleld, dat het
denkbeeld van twee afgelcheidene, teen elkander vijandi=
ge R jkesá daarin heerscht. Mijn oogmerk is , onm over
deze groote en gewigtige flof — hier niet tilt te putten,
(hetwelk meer dan één boekdeel veicifchen zou) maar
even aan te flipped .— voorbeelden van dat geloof bij cie
meestbekende Volken aan te wijzen , en dus tot eene nicer
grondige behandeling op te wekkon.
Deze ftrijd dan heeft plaats tusfchen Wezens , magtiget
dart
(*) Wij bedanken den geëerden Zender voor deze oorfprond
kelijke bijdrage; en het 'doet ons Hechts leed, dat 's mans
befcheidenheid ons verpligtte, zijnen náam voor onze Lezer
re verzwijgen. Redact:
;\TENGjZ w. 1520. No. I.
A
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dan de rnenisch , en menichen , die , of de partij der gee
de , of die der kwade Wezens omhelzen. Het begrip van
het eeuwig en wezenlij; onderfchcid tusfchen het booze en
goede is dus , wanneer wij bewijzen kunnen , dat de Volken deze overleveringen of elk zonder affpraak hebben
ontvangen van hunne vroeg{1e Voorouderen, (tot hoe hoog
de oorfprong van dezen dan ook moge opklimmen) of dat
zij allen uit eeoc gemeenfchappelüke bron hebben geput ,
geene uitvinding der flaatkunde; het ligt diep in de menl:chtiliike ratuur ingeweven , en is van dezelve onaficheidetijk. Wij hebben dan ílechts te bewijzen , dat dit denk
Aarde het algemeenfle is, en in dc meeste fiel--beldop
fels van Godsdienst heerschte.
In Indië moge de dienst van den éénen waren God , vol;±ens zijne werking in de Elementen , (even als bij de oudfe Thest - Aziaeifclae Volken , die de oude overlevering
verbasterden) de vroegfile geweest, en in de dleda;ns geleerd zijn; reeds zeer vroeg ontfprong uit dezen dienst
de leer der Emanatie , of uitvloeijing van de Godheid ; •-.
een flelCci , waarin alles slechts goed is , in zoo verre het
onmiddellijk uit God komt , en tot God wederkeert ; waarin onze zielen ílechts vonken der Godheid, eenzelvig met
haar zijn , en eenmaal weder in haren fchoot moeten worden verzwo gen, in zoo verre het inwonende kwaad zulks
niet belet ; waarin , volgens de fchromelijkfte overdrijving ,
zelfs de perjoonlijkheid, het denkbeeld van ons eigen zelfftandig bellaan, als Gene hoofdbron van dat kwaad wordt
befchouwd , van hetwelk men zich door gefrenge boetedoeningen , zelfkastijdingen , en onbepaalde gehoorzaam heid aan den wil der Godheid , om dus hier reeds één van
evil, en eenmaal censwezig met haar te worden, moet bevrijden. Maar het volharden in het kwaad ftraft zich zelve: door gedurig meer en meer op zich zelve te ftaan,
aldus van God af te vallen en af te wijken , wordt de
ziel verduisterd , dierlijk , en slechts gefchikt , om in onredelijke wezens, te wonen. Ziedaar de leer der Zielsverhuizing , met die der uitvloeijing nit God ten naauwfIe
verwant. Dc ,n8reld list dus (volgens deze leer) in het
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booze; zij is van God afgeweken, en zinkt gedurig die
per en dieper weg in eigenbaat; doch de mogelijkheid der
terugkecring is ons niet benomen : door ver•ee igiri met
God, door rigting van onzen geest op liet Wezen aller
wezens , den ooríprong van het goede , door verzaking van
ons eigen Ik , kunnen wij eenmaal terugkceren in zijnen
zaligcn fchoot; Hechts het volhardende booze zal eeuwig
ongelukkig blijven. Ziedaar dc leer, die ook in China
doordrong , die P V T IT A o 0 R A s naar Griekenland bra gt,
en in de duistere vormen van Eenheid en Tweeheid oir
zwachtelde , tot dat r r A T 0 haar met al de kracht zij
tooide , en hare ruwe vormen niet-ncrwelfpkdhi
den Grie fchen beitel verzachtte (*).
Maar naast deze leer der uitvlocijing , die reeds in het
aloude wetboek van nr It N o n voorkomt, float die dei
twee beginfelen (t). Hiertoe behoort een zeer aanzienlijk
gedeelte der aloude Indifche fabelleer , reeds in hunne
twee groote heldendichten ; wij zien den ftrijd van God
den Behouder, (den tweeden perfoon der Indifchie Drieeenheid) onder allerlei gedaanten, met verfchrikkelijke reuzen en tirannen , die de wereld verwoesten of teisteren.
Nu eens als de gocdaarclige It n ni A, dan als de herderlijke ,
in zijnen Politicus is eene zeer merkwaardige plaats,
1
die met Bene in ME N o a's wetboek bijna woordelijk overeenkomt. In deze wordt gezegd , dat God, de Wereld gefchapen hebbende, weder in zich zelven terugzinkt; dat, terwijl God warkt; de Wereld zich (naar zijnen wil) beweegt,
doch wanneer Hij flaapt, alles wankelt, dwaalt en vergaat.
(SCHLEGEL , Sprache und bf'eisheit der ,Indiër , , f. a 80.)
In den Politicus zegt r t. A T o, dat de groote Beftuurder des
Heelals eenmaal , als 't ware , het roer der wereld liet flippen, en zich tot befchouwing van zich zelven verledigde ,
waarop het Noodlot en de begeerte de heerfchappij voerden,
tot Hij liet roer hernam.
(t) De Shastah-Bide, door 110 L W EL L vertaald , leert zelfs
duidelijk den val der Dews (Divs) of Engelen, en hunne
trapswijze herftelling en opklimming, door het bewonen val
werelden der beproeving.
A2
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beminnende x R I S C A N o E s, altijd voert hij flrijd
tegen de bovenmenfchelijke , kwaadaardige vijanden der
wereld, en ontfermt zich doorgaans der zwakken. Nog
fterker blinkt deze leer uit in de Poerancc's, of latere (hoe^vel nog altijd zeer oude) verklaringen der Indifehe Godsdienstleer. Driemaal heeft het kwaad in dc wereld de overhand gehad, en driemaal heeft God haar door het water ,
of opening van de ingewanden der Aarde , geftraft , waaruit flechts enkele goeden gered werden. Dit vierde,
diepgezonkene tijdperk, waarin ook het kwade (nog veel
nicer dan in een der vorige) de overhand heeft, zal een
-maldor
vuur vergaan (*).
De leer der twee beginfelen is echter in Indié Hechts
een flaauwe afdruk van het geflrenge denkbeeld der affcheiding van goed en kwaad, hetwelk bij de Perzen
heerschte ,en door zo ROASTER ,die onder DAR IU
11 Y S T n s P E s leefde , waarfchiinlijk flechts vernieuwd
werd. liier is een ftellig Rijk des Lichts en der Duisternis ; een Rijk van den goeden God O R M U Z D, CII
deszelfs verhevenfte voortbrengfel M I T H R A, tegen den
kwaden God A r< 1 ai A N (die eerst 3000 jaren na de fchepping te voorfchijn kwam) en deszelfs dienaren. Deze vrees
wordt niet minder op Aarde, dan in de bo--pelijkftrd
venzinnelijke Wereld gevoerd , en de eerfte is het beeld
van den laatften. De treWendfle fchildering daarvan ver
ons de heldenliedereu der oude Perzen , door dich--tone
eerlijk genie nog uit de algemeene verwoesting door de
Arabieren gered. Na eenen reeds hevig gevoerden flriid
tusfchen de eeríle menfchen , door God gefchapen , en
ARIL\IAN , beklimtDJEMSCHID,deVaderzijns Volks,
den troon. Toen telden de menfchen nog hun leven bij
Eeuwen; hun geluk was onder dezen ]delen bijkans zon
kwaad ; A it 11\z A N fcheen gebonden.-derinmgflva
Daar verblindt de trotschheid het harte van D j n n1 S C H I n,
dat hij God vergat, en alles toefchreef aan zich zelven.
ke ,

Nu

(*) Sc II L I: GEL, Sprache used ikeisheit der In iêr, f. I2$
z, f. w.
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Nu haul de Booze weder raagt op hem , verleidde den
jongeling z 0 H A K tot vadermoord , oproer,, en gaf hem
de zegepraal op D 1 E M S C ii I D, Wien een deerlijk einde
te beurt viel. Zijne nakomelingen moesten vlieden voor
dc raagt der duisternis en der boosheid , duizend jaren ,
tot dat uit het Oosten een Redder verfcheen , F 1; R In o E N dc Schoone , die een einde maakte aan het Rijk
des Gewelds , en z 0 H A K den draak vastketende in een
berghol. Andermaal fchcen het Goede volkomen te zege
dan ach ! uit deszelfs eigen' fchoot moest zijn-viern;
gevaarlijki'c vijand verrijzen. 1 E Ii I D 0 E N had drie Zonen , een' goeden , twee boozen. De twee laatoen ver
zich, om den goeden het erfdeel, hem doorhun -ecnig
Vader gefchonken, (het derde deel des Rijks) te ont--ne
nemen : de goede jongeling kolnt tot hen , om vrijwillig
afpand te doen , maar wordt door den Wilden T H u K
vermoord. Van nu af is de eeuwige oorlog tusfellen Iran,
het Rijk des lichts en der deugd , en Toereen , het Rijk
der duisternis en der boosheid, bellist. Van wederzijden
Paan helden op , vertegenwoordigers en voorvechters van
het goede en kwade : onder de eerhen munt R 0 E S T A M
uit , de hcilaanbrenger,, gelijk onder de tweeden A FR AS I A B , de eeuwige vijand van Iran. Zoo wordt de ftirijd
van Z O H A K en F I, R I D D E N, doch nu voor langen
tijd , vernieuwd , tot eindelijk A F R 4 S I A B voor de lagen van c II o s R o E bezwijkt , en , na een leven van
vele Eeuwen , Sneuvelt. Al flerft dan ook K 0 E S T A DI
zelf naderhand , A R A N zal toch de zege niet web
dragen : eenmaal zal o it M u z D alleen heeríchen ; AR Ii A N wordt vernietigd , of --- verbeterd. De zeven troon
it M u z D zijn de flnafchccfpands , die van-gestnvao
A K I M A N de Divs (Duivels) , even als in Indië , die elk
eene menigte legers van geesten rondons zich hebben.
Alles op de wereld behoort tot het Rijk Van O R M U Z D
(reine menfchen,, dieren en gewasfen) , of tot dat van
A R I M A N (flechte menfchen , vergiftige en fehadelijke
planten en dieren). Heiligheid , deugd en vlijt ten nntte
direr menfchen , zijn , benevens de door Z fJ R O A S T E K 's
wet
A3
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Wet voorgefchrevene plegtigheden , de éénige middelen,
om uit het Rijk der duisternis tot dat des lichts te worden overgebragt. Immers het licht is het zuivere , verhevene beeld der goede en heilige Godheid, gelijk de duisternis dat van den oorfprong des kwaads,
WVanneer wij ons van deze, bij uitdek coufequente en
voor de zedelijkheid bevorderlijke , Godsdienstleer tot die
der Egyptenaren wenden, zoo is liet onderfcheid in vorm ,
geest en ílrekking onmetelijk groot , maar de flrijd tusfchen Goed en Kwaad blijft daarin heerfchen. 0 s i R I a,
de goede God , en i s I s, deszelfs Echtgenoote , die aan
de menfchen niets dan weldaden bewijzen , hun den landbouw leeren, hen door wetten en Godsdienst befchaven,
worden benijd en vervolgd door Genen ondeugenden Broeder, T'Y P H 0 N. filet gelukt dezen zelfs , o s I R I s bij
verrasfing in eene kist te fluiten en dus te dooden, (het
goede als van de Aarde uit te roeijen;) maar de onvermoeide I s i s vindt , na lang en vruchteloos zoeken , het
lijk haars Echtgenoots weder. T Y P x o N blijft haar ver
maar o s t R t s (laat, uit het Rijk der afgefchei--volgen;
denheid , zijnen Zoon H o R u s bij; deze wreekt zijnen
Vader en verlaat den boozen God , wien echter t s I s ,
zeer tegen den wil van haar' Zoon , het leven fchenkt (*).
Doch ook hij zal eindelijk eens voor de raagt van o s I it i s,
t s i s en het goede onderdoen, \Vij zwijgen van de oneindige menigte fabelen , waarmede deze flellingen omzwachteld zijn. Het is genoeg te zien_, dat dezelfde grondtoon daarin heerscht, als in de reeds befchouwde Perzifche en gedeeltelijk Indifche fabelverhalen. Ilet is waar,
Ofzris- , Ifs- en Typhons - dienst is dikwerf voor een natuurkundig zinnebeeld gehouden; doch dit was latere ver
gelijk wij firaks zien zullen, en kwam met de-bastering,
leere der Pheniciérs overeen.
Ook in het Noorden van Europa, waar de bevolking
baren oorfprong waarfchijnlijk uit Middel-Azië heeft , kende
men den f1rijd tusfehen het Goede en Kwade door perfoons(*) P J. U T A R C n, de Tilde et Ouirid.

TN S) OVP.RLEVC!RI" Céti Dr-M V®LP^ ti.

foonsverbeelding. A i V A D E R of w 0 aD A N, zijn Zoon
-rxoR, BALDER, FRniJA en andere rlfen zijn goede Goden, die, ja wel, volgens de krijgshaftige begrip
oude Dc^it/èhers en Ncormannen , den Oorlo: be--pendr
minnen , en dapperheid bij uitf :citing beloonen , doch tevens al liet goede aan de menfchen fchenken. Een ander
vijandig gc(acht van ingeworteld kwade wezens [Feat tegen hen over ; hei is de grimmige L 0 r E, van den wolf
F n N R i s verzeld , en in verbond met x n L A de Godin
van dood en ellende. Eenmaal zal die llrijd algemeen worden ; de Afen zullen wel bezwijken ; de wolf F E N R i
zal zon en maan verflinden : maar dan zal eene nieuwe
orde der dingen ontftaan ; A L V A D E R zal de goeden (niet
alleen de dapperen) in eenen beteren hemel dan Walhalla,
in Gimle , (IIimmel , hemel) opnemen , en de boozen zullen
voor goed in de dieplIe hel (Nilheim) worden geftort (*).
Zelfs in het afgelegene Peru vinden wij dezen firijd uit
waar ook de belchaving van dat land met-edrukt.Van
den edelen MA N C o - C A P A C moge gekomen zijn , het

is merkwaardig , dat deszelfs aloude bewoners als dienaars
van gedrogten , geheel in wreedheid en dierlijkheid ver
worden gefchilderd ; dus als dienaars van kwade-zonke,
Goden ; terwijl de Zon , als de goede Godheid , hare kinderen , de Incas , op Aarde zendt , ter verlichting , verbetering en beíluring (liefst door zachte middelen , zoo
Zang mogelijk door overreding , maar ook , des noods ,
door geweld) van het diepvervallene menschdom. Uit
Cuzco, de Zonneftad , gaat hun Rijk uit ; Volken op Volken
onderwerpen zich aan hetzelve , van de groote Zee tot diep
in het gebergte der Andes; duisternis en afgodsdienst ver
Zon , als plaatsbekleediter en vertegenwoor--dwijne,
digfler van den grooten wereldbezieler PA C it AC AMA C,
(den IIoogften God , wiens naam zij nooit dan niet den
diepflen eerbied noemden) ontving de hulde harer onfchtilcdigc , beweldadigde kinderen; terwijl zij den boozen God,
of

(*) MALL CT, Introdietion a d'Hifloire die Danemaer^, en
Edda.
A4
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of Duivel , ( C u P A y) door op den grond te fpuwen ,
verzaakten (*).
Maar van alle Godsdienstleeringen in het Zuiden en
Noorden, en Oosten en Westen, was er Beene, die de
leer van het wezenlijk en onveranderlijk onderfcheid tusfchcn gocd en kwaad zoo flellig, zoo zuiver, hoezeer
onder allerlei gedaanten , leerde , als de Bijbel , of dc Mc-.
zaïsch - Christelijke Openbaring. Reeds in de allervroegfie tijden zien wij Benen boom der kennisfe des goeds en
des kwaads (even merkwaardig , hetzij men dien letterlijk, of als zinnebeeld opvatte). Terftond daarop, nadat
liet onvoorzigtige proeven van dien boom de noodlottige
kennis proefondervindelijk heeft te weeg gebragt, ontflaat onveranderlijke vijandíchap tusfchen liet kroost der
(lang (den verleider) en dc Vrouw (de verleide , mits terugkeerende), Daarna zien wij twee broeders, de een onfchuldig en deugdzaam , de ander wild , fomber en wreed.
Toen de eerfle bezwijkt, en door een' gelijkfoortigen
(s E T II) vervangen wordt, onderfchcid tusfèlacn de kinderen Gods (de goeden) en kirldcre;2 (Ter rienfchen (de boo
zen). Toen deze weder door geweld en verleiding de
aarde verpest hebben , moet Bone overflroomiiig , ten koste van het lëven der boosdoeners , de wereld ontzondigen;
Hechts één huisgezin ontfnapt aan den vloed. Het hoofd
daarvan , de Vader van een nieuw tijdperk , heeft (gelijk
in de Perzkfche overlevering) drie Zonen; dan hier is
Hechts één derzelven een kind der boosheid. Maar het
ruwe jagersleven begint ; de meer onfchuldige herders worden andermaal, gelijk vóór- den vloed, verdrongen ; afgoderij en boosheid nemen de overhand ; — daar wordt aan
één huisgezin , aan één Volk , dc zuivere leer en de kennis van God en het goede gehecht. Zij zijn allen Priesters
en Koningen , gelijk de Incas , doch niet van het beeld
der Godheid , de Zon , maar van die Godheid zelve. Onverzoenlijk moet vooral hun afkeer zijn van die onheilige
Volken , welke, in hunnen ruwen Natuurdienst , (waarvan
Ç) GARCILLASSI DE LA VEGA, ITj1oi7C ties Jic«s,
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van ftraks nader) onnatuurlijke wreedheid en wellust met
de ongerijmdite plegtigheden verbinden. B A ii L en m oL o c II, de twee onreine Godheden der Krnarinieten,
worden dus altijd als in flrijd niet den heiligen God van
Israël voorgefteld , en deze zelfs als naijverig op den
dienst , welken de menfchen )Nein bewijzen , gelijk een
Echtgenoot op de trouw zijner Gade. Doch vooral dat
Rijk , hetwelk onder de veroverende en afgodifche flaten
de vroegíle plaats bekleedt , terwijl het tevens dc woestLeid der aloude jagers herinnert , dsfzrr en Babel, is in
een' onverzoenlijken tweeftrijd niet ,7erzazalem en Sion,
den berg der heiligheid, gewikkeld. Babel fchijnt wel te
zegevieren, maar ílcchts om liet Volk te louteren , lietwelk ftraks door c Y R u s en de Perzen bevrijd wordt.
In de gemeenfchap der 7odcn met deze aanbidders van
tenen hoogtien God ontwikkelt zich nu , zoo het fchijnt,
meer en meer het denkbeeld Vita twee flellige Rijken; van
goed en kwaad , zoowel in de bovenzinnelijke als zinne
wereld. Dit denkbeeld heerscht volkomen in de íchrif--lijke
ten des Nieuwen Verbonds; doch hier heeft de Godheid
aan het goede eengin magtigen Vertegenwoordiger en Redder gefchonken , die , zonder aardfchen krijg , alleen door
zedelijke wapenen op zijnen vijand moet zegevieren. Lan;
en hevig is de worfleling ttisfchen het goede en kwade;
de groote befchermer van liet eerl}e fchijnt te bezwijken,
maar herfielt zich, behaalt erne aanvankelijke zegepraal ,
cn voortaan kan het booze niet meer verleiden dan hen,
die verleid willen worden. Maar eenmaal is deszel fs val
onvermijdelijk; alles zal knielen voor den Vertegenwoordiger van het goede, die alsdan de magt, Hem tot onderwerping van al zijne vijanden verleend , in de handen
van den Oorfprong aller Wezens zal nederldggen , opdat
God zij Mlles in Allen. Ziedaar de heerlijkfle ontknooping van het groote Drama der menschheid ; heerlijker,,
dan Indi/ehe , Egypiifelie , of zelfs Perzifche overleveringen ; heerlijker,, dan de groots e Wijzen van Griekenland
die immer verïnogten te geven. Het zou belagchelijk zijn,
A5
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dezelve aan het onverlichte brein van Galilefche visfcherg
of Cilicif•he tentenmakers toe te fchrijven.
Wanneer wij nu de oogen op Grieleenland slaan , zoo
vinden wij , naar' mate van den rijkdom der Godenleer ,
zeer weinige fporen van dien ftrijd tusfchen liet goede en
kwade , welken wij tot nu toe betchouwd hebbes,. De
Arijd der oude Titans met de jongere Goden is zulks niet ;
want het is er verre van daan , dat de eerflen als booze,
de tweeden als bij kiitf{ek goede Godheden zouden moeten
geacht worden. De Titan P R o M L T x E U S is de wel
aan welke hij liet hemelvuur der-doenrmschi,
befchaving geeft , en wordt daarvoor z^vaar door j u P IT ER geflraft ; het is onmogelijk , in het lezen van den
j?roinctheus van AI s C H v L u s', niet den Titan te eerbieeligen , en den God te verachten. De Titan ix E L z o s
(de oude Zonnegod) gaat onafgebroken voort , het u:enschdom met zijne ffralen te verlichten en te verkwikken.
P H E B U s A P 0 L L O (de latere Zonnegod) fehiet , niet
onzinnigen wraaklust , zijne vernielende pijlen af op elk ,
die hem of de zijnen niet genoegzaam vereert. De verhe'
vene lijderes N l 0 B É en hare onfchuldige kinderen (laan
nog in het {prekende marmer als toonbeelden zijner wreed
geheel zijn deze jongere Goden , j u--heidár.Ovt
niet
uitgezonderd,
voorbeelden van nijd, wel
T
E
R
i
twistzucht , jaloerschheid , onverzoenlijken wraaklust,-lust,
allerlei lage hartstogten , en daarbij niet eens vermogend ,
om naar willekeur het goede te doen , daar het onverbiddelijke Noodlot hen geketend houdt. De latere poging der
Stoïcijnen , om de onzedelijkheden der Goden daardoor
uit den weg te ruimen , dat men hen als zinnebeelden der
Natuurkrachten voorftelde, bereikte haar oo merk niet,
waar had eenen zeer goeden grond. Dit zal ons blijken ,
wanneer wij weder tot de oudíle tijden en tot Indië op:limmen.
Ten tijde van de verheveníle voorílellingen , zien wij
reeds in de aloude J/edams den Natuurdienst , of de aanbidding der hoofdftoffen , heerfchen. Deze oefende zich eerst
in de aanbidding der geftarnten ; de koesterende, verwar unen,
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mende zon , de liefelijk fchijnende maan werden voorwerpen der aanbidding. Als zinnebeelden kon zulks tot den
verhevenen Godsdienst van Z 0 R 0 A S T E R opleiden ; doch
het werd fpoedig ruwe dienst der natuurkrachten , bragt
in Indié de vereering van den zedeloozen c iii v E N (dc
alverdelgende en vernieuwende Godheid) , van de ver
D 0 E R G n, zijne Dchtgenoote , den affchu--fchrikelj
welijken Lingams- dienst (onze taal is te kiesch , om denzclven te befchrijven) en al de gruwelen van liet onzin
bijgeloof voort , die men thans in Indië met leed-nig{le
oude zuivere begrippen ziet verdringen. Im -weznd
gronddenkbeeld van dezen Godsdienst was ‚door-mersht
ijdele plegtigheden , die met de zedelijkheid niets gemeen
hadden, blinde of wreede Godheden te verzoenen, die
even zoo min prijs op deugd en braafheid flelden. Vandaar de Indifche meisjes , godsdienfliglijk aan den grofei
wellust geheiligd , en daarvoor i nderhouden ; vandaar in
Babylon de dienst van ai v L 1 T T A , waarvan H E R 0 D or u s gewaagt ; in Phenicié en Kartheigo die van n A ii L,
HI 0 L 0 C H en T H A nT nT U z, die duizende kinderen tot
4lagtoffers eischte , en de onfchuld van duizende niet min
beklagenswaardige vrouwelijke wezens , tot eere dier Godheden , roofde. Immers , waar z edele kheid in den eer
niet te pas kwam , vond zinnelijkheid het veld-dienst
open , om zich in hare volle fchaamteloosheid in te drin
Vandaar ook de verbastering van liet geloof aan.-gen.
o s i R r s en t s i s , door deze tot Natuurkrachten , zin
Aarde , der Maan , of van den N l , te verne--nebldr
deren , en T y P H 0 nT , in plaats van den Geest des Kwaads,
tot den vernielenden Zuidewind te maken (want men
vreesde reeds meer voor den oogst dan voor het hart) ,
en wat dies meer zij. Ook de Griekrehe.en Rorneinfche
fabelleer, hoe esthetisch fchoon en verheven , moeten wij
onder deze klasfe rangfchikken , gelijk uit de befchaving
der eerfte door de Pheniciërs en reeds bedorvene Egtiptenaren te verwachten was. IIet fchoonheidsgevoel der Grieken verbande wel de menfchenofffers; maar aan de Goden.
werd, gelijk wij reet zagen , door de 'Dichters vooral
,
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geene navolgenswaardige zedelijkheid tocgefchreven. Enkele ftaaltjes daarvan (die echter met het tiendubbele zou
te vermenigvuldigen zijn) geeft P L A T o aan het floc-den
van zijn tweede Boek de Republicd. Ook bij latere Gricken komt de Godheid voor, als nijdig op het geluk der
ífervelingen , zoodat een gelukkige haar niet een of ander
verzoenen moet , om niet door haar geftraft te worden.
(Men kent b. v. het geval van den ring van P 0 L Y K R AT E S.) In dezen zin komt zij veel bij HE RODOTUS
voor. De oude P L I N I U S (*) wordt door de fchaamteloosheid zijner Goden , (waarvan hij een diep befef had)
door hun overipel , dieverijen , twisten , en onderlinge gramfchap om beuzelingen , bijna tot Godverzaking vervoerd;
althans hij geeft aan goede Keizers boven zulke Goden
de voorkeur. P L U T A R C Ii U s (t) zegt , dat het Gode
aangenamer moet zijn , dat men zijn beílaan ontkent , clan
dat men Hem tot zulk een Wezen maakt, als de meeste
der tijdgenooten van den Schrijver geloofden , dat Hij was.
T A C I T u s beweert , „ dat den Goden niet onze behou„ denis , maar wel de wrake over ons ter harte gaat." Het
was zekerlijk verre gelonien, toen groote, deugdzame
Schrijvers zulke bekentenisfen moesten afleggen ; toen de
wijsbegeerte van P L A T 0, welke „ God ," volgens den
heiligen CLEDIENS VAN ALEXANDRIC, „ aan de
„ Heidenen gegeven had , gelijk de wet aan de Joden ,
„ tot tenen Pedagoog , die hen tot C H R i S T u S moest
„ opleiden ," reeds zelve diep vervallen en door fpitsvind g
heden bijkans nutteloos was.
Dit waren de gevolgen van den ruwen dienst der Natuurkrachten , die de kennis aan liet eeuwig , noodzakelijk
onderfcheid tusfchen goed en kwaad . en de reinheid va..
zeden bij het geestigfie , befi haafdíle , misfchien zelfs het
zachtffe en menfchelijkfte van alle Volken der Aarde, bij
dc Grieken, zelfs bij de bloem van Grie,t:cnland , de
Atheners , verdrong. Zelfs op de Wijsbegeerte (die toch
ha
(*) Elfl. Nat. L. II. C. 7.
(j) Verhandeling over het Bijgeloof:
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haren oorfprong , gelijk wij boven zagen, uit een beter
flelfel ontleende) had deze aanbidding der zinnelijkheid
maar al te , veel invloed. P L A T o beweerde , (hctgene
de ondervinding nogtans zoo flerk tegenfpreekt , en hetwelk zijn leermeester S 0 K R A T E s door zijn voorbeeld
zelf logenflrafte) dat fchoonheid des ligchaams een kenteeken van , en eene opleiding was tot fchoonücid der ziele. De deugd was bij de Ouden zelden Jlr d tegen de
verzoeking, maar harmonie der ziciskrachten, of Gene
verflandige keuze van het mettige , bij P I A T 0 ; een rztid
den tusfchen twee ziïterßen bij A R I S T 0 T E L E s. Vandaar , dat r L A T o en s E N E C A het zelfs raadzaam keuren, zich nu en dan eens frisch aan den drank over te
geven; dat de eerfte zelfs de Pederastie niet openlijk durft
eftrijden , maar Hechts zoekt te veredelen , door haren
naam te geven aan onderlinge liefde van íchoone zie
fchoonheid was de Godheid der Grieken, aan-len.Wat
welke zij bij uitfluiting offers bragten ; reinheid van hart
en zeden , en afkeer van het kwade , is het echte kenmerk der navolging van die Godheid , welke de vroegere
Oosterlingen aanbaden , en wier dienst , door dc Christer
lijke Openbaring en het daarop geplante geloof van m oH A iI M E D , thans verreweg het grootíle gedeelte der
menschheid omvat. De altaren van j u r i T E R zijn ge
C H I V E N en B U D D A zullen eenmaal-valen;di
zekerlijk vol gen !
WE N K E N.
III.
--- Et tu ilium tnum, fi es/es homo,
Sineres nusac facere, dam per &taten lice:
Potuisquam ,Ilieniore rotate, post, faceret tarnen.
TE RENTIUS.

D e gevaren der ki;ldsclbheid ontkomen , treedt de menschill
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in liet beste gedeelte van zijn leven , niet een gioeijelid
Dart, en met eene handvol hoop en goede voornemens.
Ilij gevoelt zijne kracht , en dit maakt hein ['tout; hij ge
zijne behoeften , en dit maakt hein nog flouter.-voelt
I Iierdoor wordt zijne intrede in liet tijdperk der jeugd niet
zelden gevaarlijk. De ontwaking der vermogens, die tot
dusverre in hem Iluimerden , en die zulk een geweld op
zijel geheele beflaan zullen uitoefenen; de vermeerdering
en veríterking zijner betrekkingen met alles , wat hein
on)ringt , breiigen zijn ligchaam in ecne hevige , dikwijls
^ani'uimige beweging , waaronder het wel eens bezwijkt
waardoor het althans niet zelden deerlijk verwoest wordt.
IIet karakter der jeugd is , zoo wel naar ligchaam als
geest , overmoed. IIet ligchaam , nu ophoudende te groeien , of althans daarin zeer verminderd , krii t eerie- overmaat van voédfelrijke Pappen , die geen' uitweg weten.
Nieuwe organen leermen nu in werking i er ontdaan nieu,o; e gewaarwordingen , onbekende begeerten. Ligchaam en
ziel zijn in gisting , bruifen op , fpatten uit. BaldadigheJen , dolle [freiten dag aan dag ; groote plans , reuzenontwerpen, zonder einde..
Ieder kent de gevolgen der onbedwongenc gisting : de
kruiken fpringen , en het edel nat gaat verloren. I-Iet zij
nu een paar bruine oogen of eene flanke geftalte het bloed

door de aderen joeg , of eene ridderorde en vederhoed, of
de geleerde tabberd , en het 7nonffror digitis prtereuwiuna ,
het refuitaat is hetzelfde : het krachtig bier is weg, en de
kruiken er bij. Ieder roept dan te laat, dat het zonde
to jammer is , en zoekt , door de ingefchapene zucht der
oorzakc', 1jkhcid gedreven , de reden te vinden , waarom ,
Betgere natuurlijk gisten moest , gistte.
Bij het vrouwcljk• geflecht gefehiedt dit eenigzins anders, maar met, geen' beteren uitfiag. Ook daar heerscht,
na het ophouden van den groei , dezelfde overvloei ; maar
de mindere veerkracht der vaste deelen is oorzaak , dat
deze door ,de vochten uitgezet en als overfpannen worden. De krachten wordeii onderdrukt i een wonderlijk
be

.

voel van tninderheid en behoefte naar kracht neemt liá
..haam en ziel in. De wee lderige rank zoekt zich aan tIcviger fèam te hechten , en Ileept , bij gebrek daarvan.,
haar faprijk loof kwijnend langs den grond.
I Joe helpen wij onze gistende broeders en kwijnendezusters ? want , zonder dat , noch krachtig bier , noch rij
druiven. Men zal van mij geen antwoord op deze vraag-pe
zoo als het onze zedemeesters geven, die
geheel vervuld met de hooge waarde der ziel , in haar dein
geheelen mensch zien. Zij prijzen de zelfverloochening
en de tuchtiging van het vleeseb aan , zonder te bedenken, dat , wie zich zelven verloochent , zich zelven wegen dat gebrek aan karakter in een' mensch nog erer is , dan Gene flechte houding- in een' dansmeester.
Het is waar, de wijze en bedachtzame jongeling, s nv n p- u s , zit met hetzelfde effen gezigt en lichtfchtiu
oogen aan het vrolijkst gastmaal en onder de preek. Flij
heeft dus op beide plaatfen even vrome gedachten ? Ge
zijn tolvrij ; maar liet moet een groote zondaar-dachten
zijn , die been lepel foep in zijn' mond kan flekeu , zonder te zuchten. Geloof mij ; achter dat bleek en firak ge
bruist gloeijende begeerte , en die lichtfchuwe oogen-lat
vlammen , zoodra het donker is.
Ik wil niet , als zoo menig gildebroeder , buiten mi in
vak treden , en laat derhalve de zielekwalen voor hen
over , die daartoe bevoegd en gepatenteerd zijn. il laar
niemand moet mij kwalijk nemen , dat ik , als een opre;;t
liefhebber van het vak, zoo veel mogelijk tot het lig
trachte te betrekken; en ik geloof, dat ik, het-clam
bederf der jeugd (onze jeugd is immers bedorven ?) lig=
chamelijk behandelende , dit met ruim zoo veel regt doe ,
als onze chirurgijns , wanneer zij allerlei huidziekten en
gezwellen als uitwendige kwalen aanmerken en behandelen. Ons ligchaam , wie twijfelt daaraan ? maakt een aan.
zienlijk deel uit van ons aanwezen ,; en ik kan , rondzierde onder mijne broederen , mij gemakkelijker een mensch
voorflellen zonder ziel, dan een mensch zonder lijf.
j i /, s kon,
Als men de kinderen met pasteijan en r
-

erwachten

,
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turen voedt, met fijne wijnen en likeuren laaft, zal men
eene andere foort van zonen en dochteren zien opwasfen, dan die uit een fluk koud vleesch met groenten, en
een glas klaar water of dun bier , voortkomen: Als men
dan daarbij , ook ten aanzien van den geest , de bróei-methode van onzen tijd heeft aangewend, zal men verwon
een kind een mensch kan wor--detfan,hociljk
den. Door een mensch verffa ik een wezen , dat nood
uit twee helften , die naauwelijks zonder-zakelijbít
elkander wezen kunnen , en , behalve dc brandende be
geerte om een geheel uit te maken , ook nog daarin overeenkomen, dat zij zeer ingenomen zijn met zich zelven,
en niet gaarne den zin van een ander doen: Dat is na
eenmaal zoo, en dat dienen wij onder het oog te hou
wij het geluk hebben onze kinderen men--den,zora
fchen te zien. En het gaat ons niet onze kinderen als
met het overige werk onzer handen : hoe meer moeite en
kunst het ons gekost heeft , hoe meet eerbied en ontzag
het ons , als 't ware , inboezemt. De perziken , die, door
kracht van mest en warmte , weken vóór den tijd zijn
voor den dag gekregen, durft eene ongewijde hand naau=
welijks aanraken , en men ziet ze met een gezigt aan ,
alsof men zeggen wilde: neem mij niet kwalijk , dat ik ti
opfnij ! Mijn zoontje , uit pasteijen en maderawijn groot
geworden , ziet mij met een oog aan , dat ik uit den weg
ga , en , terwijl ik ernflig denk , om hem naar de akademie te zenden, fchreeuwt hij om een ambt, en brengt
mij eene fchoondochter thuis; en ik mag van geluk fpreken , zoo ik zijne fchulden niet driemalen betalen moest
Voordat hij ééns gefchoren werd. En onze dametjes ! .. .
Wij moeten het gelacht , dat ons op de hielen volt ,
en, als ik de waarheid zeggen mag , bijna verdringt , aan
hetzelfde oog , waarmede wij fnijboontjes aan -zienmt
onder broeiramen getogen. Zij hebben een reukje-zien,
en een finaakje , maar , wil bekeken , is het water en wind,
en wie gewoon is met graagte te eten , waagt er zich niet
aan , uit vreeze van ze in den mond te verliezen. IIet is
even min zaak, dat eel man van den ouden 1lempcl zich
wa-
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wage aan het geflacht , hetwelk met de negentiende eeuw
opgroeit. Zich mengende in een gefprek met die heer
onzen tijd, zal hij aan den toon en de houding -tjesvan
die zij aannemen , meenen , dat 'h,j met mannen van diepe geiecrdhcid en uit1 tikende verdienfien en van gewigt
in den Raat te doen heeft. Maar weldra zal hij bemerken , dat het gewigt beftaat in een' fchrijverspost op een
of ander bierecu , dc verdienílen in met paarden te kun
omgaan als een flatknecht; en de geleerdheid in eene-ne
vlugtige lectuur van de Revue eszcyclopcd/que , of van
eene partij nicuwspapiercn.
Behalve deze opgeblazenheid , verneem ik , dat onze
jongelinichap zeer lidt aan ligtzinnigheid en brooddronkenheid. Ik zoude daar niet veel aan hechten , omdat dit
de klagt van alle tijden is , zoo niet van alle kanten een
drom van wandelende geraamten mijne aandacht onwillens
boeide , en mij dwong te bekennen , dat de flagtoffers van
weelde en wellust er althans niet op verminderen. Ook
is dit al te natuurlijk , dan dat het anders kon verwacht
worden. Ik heb er reeds , bij eene vorige gelegenheid ,
van gefproken , en , wanneer men er nog wat over lezen
en overwegen wil , dat beter klemt , zoo leze men Ii u
F E L A ND 's kunst om het menfch'e1ik' leven te verlengen.
Konde men nu Hechts meer degelijkheid' en reinheid in
het ontluikend geflucht brengen ! Mogt ik hier als zedeleeraar fpreken , ik verwees die mijner lczercn , die het
noodig hebben , tot de Zedekundige Les/en van u n LL E r T. Zoekt, zoude ik zeggen, zoekt daarin finaak te
krijgen , en gij zult in zuiverheid van zeden , in vastheid
van beginfelen en karakter,, met icderen dag , winnen.
"Maar daarmede- is men, wat het ligchaam betreft, niet
geholpen.
Of gij het zeebad moet gebruiken , of u laten Inagnetiferen , om het verfpilde leven weer te vergoeden , weet
ik niet; dat moet gij uwen geneesheer vragen. Dit durf
ik u echter gerust verzekeren , dat noch de golven van
den oceaan , noch het geheimzinnig bnquet van ai r s nt n pnoodig zijn , om u liet verlorene weder te geven. Gij
vindt
B
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vindt het in de geheele natuur, in u zelven. Doet hete
vergift van den wellust uwe fappen als vloeijend vuur
door de aderen 11roomen, de frisfche lucht zal uw brandend vleesch verkoelen ; en het is niet noodi ; , dat gij
baar op de bergen zoekt, of aan het Eirand. Stap de
poort uwer woonplaats uit; loop wat; laat de wind er
eens frisch doorwaaijen , en gij zult u verl}erkt bevinden.
Noch de golfflag van N E it E u s , noch het geblaas van
gen' magnetifèur zal meer uitwerken , dan het eenvoudig
luchtbad. Leef, zoo veel gij krult , in de lucht. IIierdoor verf'a ik echter niet , dat gii eeal bui ten , tuin of
optrekje neemt , en daar, met eene partij goede vrienden ,
waar de haver ook uit is , een pijpje gaat rooken , een
glaasje drinken. Nog minder , dat gij op eene prachtige
buitenplaats u gaat vervelen , telen het branden van den
dag opiaat , en den halven nacht aan de fpeeltafel zit.
Dit zal u zoo zeker genezen , als een lamme , die naar
Pyrmont reist, om zijn geld aan de farobank te verliezen. Neen ! Met de fpade op den nek moet gij het veld
intrekken , en eens beproeven , of gij , door uwe armen
te roeren , beter zweeten kunt , dan op uw donzen bed.
Kunnen uwe zwakke handen den grond niet omzetten ,
zoo moet een ligte tuinarbeid u ten minf}e bezig houden,
en uw uitgemergeld ligchaam dagelijks aan de werking des
dampkrings blootílellen. Ook moet gij de zon niet lang
laten wachten ; naar zorgen , dat gij hare vroegfie flralen
geniet. Bij zulk eene eenvoudige levenswijze voegt natuurlijk het eenvoudigst voedfel. Een dronk helder water
moet de keur van wijnen vervangen. Bij een luchtbad
pasfen de meesterftukken der kookkunst zoo min , als
zuur of vruchten bij de wateren te dken. Op zulk eene
wijze heeft HoRnT1us, na den dienst van CYNARA
verlaten te hebben, weêr vrede gemaakt met de natuur;
en hij is zoo ver gekomen , dat hij op zijn' muilezel naar
Kome reed , zonder ooit in verzoeking te komen , om het
dier alleen naar zijne landhoeve te doen leeren.
Behalve het luchtbad , weet ik nog een middeltje, om,
van bovenaardfche fcliimnien degelijke menfchen te maken.
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Ten, Dat middeltje laat zich in de ítad éveh goed aarta
evenden , als op het land ; maar ik weet niet , of liet daar
beter zal finaken. Het is , namelijk , ingefpannen ar^-om
beid, zoo van ligchaam als geest. Zoo lang men in den
rosmolen der vermaken loopt, klaagt niemand over ver
hijgt naar den adem , en draaft even hard-moeidh.Mn
door. Ik wilde nu maar,, dat men van rosmolen veranderde , en iii dien der bezigheden trekken ging. Onze
heertjes zijn in 't geval van een' burgerman , die eene
1eesbeut"t op zich genomen heeft in eerai; geleerd genoot
moet zijne arme herfenen lang pij-fchap.Debr'vmn
eer hij een gefchikt onderwerp heeft , hetzij dan-nige,
dat de rijkheid der Itof hem verlegen make , of dat hij
niet kali kiezen. En wat er dan eindelijk nog voor den
dag komt, is om te lagchen of te geeuwen. Het is met
die Vrienden even zoo , wanneer zij over het gebruik nay
denken , dat zij van den dag willen maken. Daarover peinzende , is dikwijls de halve dag vervlogen, eer zij het
tiet zich zelven eens zijn, om op te flaan. Dit is eene
fchrikkelijke en zeer gevaarlijke ziekte , waarvan de gevolgen doorgaans zijn , dat zij , beginnende te leven met den
avond, geheel beheerscht Worden door die aandoeningen
en begeerten , die den menfchenkinderen gewoonlijk bij
avond en nacht overvallen , en dus geheel leven en zweven in
de werken der duisternis. Hiertegen , nu , is niets beter, dan
zulke werken , die het licht kunnen verdragen ; en , om daar;
toe te geraken , is het eerfee vereischte , vroeg op te ftaan. Ik
ken voor zwakken geen' grooter' vijand, dan het bed ,.en,
geen zekerder middel , om daarvan een (laaf te worden , dan
den avond bij fpcl en dans te rekken , en tegen den och
te gaan flapen. Ik weet, dan begint gij eerst-tend1a
te leven; maar dat 'hebt gij gemeen met teringachtigen ,
die zich 's avonds doorgaans opgeruimd en fterk gevoeIen. Uw ligchaam is dan , als het hunne , in een' (laat
van fpanning , van verhitting ; in een' waren koortsadhti;en toeftand. Is dit nu de beste , om te gaan flapen ?
Rijdt een goed koetier zijne bezweete paarden niet langzaam naar fialV .Mindert de fchipper geen zeil, als hij
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tien teal nadert? Kunt bij verwachten, dat, als alles in
oproer is , eensklaps alles in rust zal zijn ? Uw flaap ver
noch veríierkt u daarom ook. Loom en afgemat,-kwit
onlustig , ongefchikt tot eenigen , althans tot cenigen
erníligen arbeid , verlaat gij uw flaapvertrek , en de laat
begonnen dag wordt , als de vorige , in zelfverveling voort
verveling rooft u nu een goed deel der-gelpt.Di
krachten, welke het bed u nog overliet, vertapt uwe vezels zoo , dat zij niet dan door dc hevigile prikkels der
zinnelijkheid en des vermaaks kunnen opgewekt worden,
en maakt u daardoor onbekwaam tot allen gezetten, ernfEigen arbeid.
Gelijk nu vasten het beste middel is voor een door allerlci lekkernijen bedorven maag , is oathor-udinag het beste
middel , om een door weelde en wellust bedorven gefiel
te verbeteren. Ik weet wel, dat dit woord in alle mogelijke beteekenisfen verouderd is. Maar mij dunkt gij
moest het daarom weder eens in de mode brengen, zoo
als wij allerlei langvergetene kleedcrdragten telkens als iets
nieuws zien, voor den dag brengen. Ik beloof ü , niemand
zal zich in 't hoofd zetten, dat gij bestevaders kleed draagt,
zoo geheeLis zij vergeten. Gij zult al de eer der nieuw
hebben , en , ik durf het u gerust verzekeren , lang-heid
behouden. Elk zal u zoo zot en buitenfporig vinden ,
dat naauwelijks iemand het zal wagen u te volgen. Intusfchen , gij kunt altijd zeggen , dat gij liet voor uwe
gezondheid draagt. Vie fchaamt zich tegenwoordig, zieh
geheel in 't baai te kleeden ? Waarlijk , mijn. middel zal
uwe levensgeesten zoo goed bewaren , als een flenellen
hemd uwe warmteffof.
Maar,, als gij nu in 't kleed der onthouding de werkkuur ondergaan zult, vergeet dan niet, dat ook hier een.
iirikt dieet gevorderd wordt. Sine Oerere et Baccho fráget
Venus , en derhalve moeten e n F. n s en B A e c u u s hier
buiten{iaan. Het ligchaam moet gevoed worden, maar
niet zoo, dat het uitfpat; de fappen , moeten zich herfleilen , maar niet gisten, niet in volle Vlam uitslaan , en
liet vuur ontíieken , dat beter nog eene geruime poos
blijft
,
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blijft ingerekend. Onthouding van dat genot , waaraan
fchier ieder romanfchrijver denkt , wanneer hij zijne historie gaat beginnen, en hetwelk menigeen' onwetend drijft,
om zijne dagelijkfche levensgefchiedenis een' romanesken
draai te geven , onthouding van het genot der zinnelijke
liefde is fchier onmogelijk, als het ligchaam in weelde
baadt , en de geest in luije ledigheid verzonken ligt. Overmaat maakt brooddronken en fpilziek.
Iet geheim, derhalve , om de kruiken voor het fpringen te bewaren, komt ;rootendecis hierop near, dat men
vooreerst in dragelijk goed bier geene rijst of razijnen doe,
en dat men het , ten tweede , een weinig late uitgisten ,
vóór men het kurkt. Dat wil zeggen, dat men zijne jon
niet dagelijkfchen kost voede , en niet met liet brood-gens
der weelde ; dat _ men ze behandele als groote kinderen ,
en niet als aanífaande ministers of millionnirs; dat men ze
voorts vrijelijk uit late fpatten , armen en beenen breken,
mits het hoofd op de regte plaats blijve , de buurt of flad
verbazen door hunne dolle Eireken , opdat lijf en ziel zich
bij tijds ontlasten van dien overvloed aan kracht , die
Hechts bij enkele geniën iets groots te Wege brengt.

VERDEELING DER PLANTEN OVER DEN AARDBODEM.

(Naar EIALTE- BRUN.)

I

n de verdeelins der planten over den aardbodem doen
zich verfcheidene bijzonderheden op , die mnoeiielijk te verklaren zijn. Sommige leven in gezelfchap , en beflaan uit
uitgebreide lands reken , waar zij elke andere plan--1luitend
tenfoort verbannen. Alzoo ifrekt zich door 5utland, Hl1/ein, Hanover, Westfalen en Nederland eerie lange keten heuvels uit , eeniglijk bedekt met gewone heide , en
de foort , tetralix genaamd. Sedert eeuwen gaan de landbouwende bewoners den toenemenden aanwas van deze
groeijende legermagt te keer doch met weinig gevolg.
Het is opmerkenswaardig , dat het geflacht erica (heide)
niet wordt gevonden ? dan Hechts aan ééne zijde van onli ,1
ze
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ze planeet. Van de honderd zeven en dertig heidefoor,
ten , welke , tot nu toe , bekend zijn geworden , treft men
niet éhne aan in de nieuwe wereld , van Penfylvanië en
Labrador af, tot aan Nootka en llaschka. De heide
Tchijnt zelfs niet zeer gemeen in Azië. Het meerendeel
der woudboomen van Europa, zelfs de krachtigíle foorten , houden reeds op te tieren oniftrceks de Uralifche
bergen, inzonderheid op de hoogte der boorden van den
.E obol en de Irtych. Offchoon onder hetzelfde klimaat,
wasten zij niet in Siberië. De eik, de notenboom en de
wilde appel volgen insgelijks deze wet. Te vergeefs zou
men van dezelve een fpoor zocken van den Tobol af,
tot aan Daourië. De twee eerstgemelde foorten doen zich
evenwel weder plotfeling op aan dc boorden van den ,1rgoun en van den Amur; de laatíle vertoont zich weder
van nieuws op de flleuti fche eilanden.
De koude wercldílreek bezit maar weinige foorten;
maar , is de zomer in den omtrek der pool zeer kortítondig , de groei is daaientegen zeer fei, en die weinige
i'oorten vermenigvuldigen zich dan meer,, dan men wel
denken zou. Het groen des poolzomers bepaalt zich tot
de kusten, tegen het zuiden gelegen; hetzelve is van
korten duur,, maar voortreffelijk fours. Behalve de mosfen en de lichens , vindt men er vooral de varens , de
kruipende planten, en de besdragende heesters , zoo als
de aalbezie , de rubus charnoemonus , de rubus areticus , en
die verfchillende foorten van vaccinium , hulp- en verkwikkingsmiddelen van Siberië en Laplond. Nergens elders
zijn dip vruchten zoo menigvuldig en zoo faprijk. Dezclfde werelditreek gedoogt mede eenige boomfoorten ,
inzonderheid den berk en den wilg; maar zij blijven dwergen , en fchieten flechts op tot een of twee voet. Maar
zoo groot is het voorregt van het klimaat van Europa ,
dat zelfs Lap/and, bijna geheel binnen den poolkring geiegcn , rogge en groenten voortbrengt , en, volgens D r,
il E R ai E L I N, fchoone wouden zou bezitten , zoo eene
flechte huishoudkunde derzelver vernieling niet had te
yecg gebragt. Daar de niosfoprtcn van I Bland en Groen.
bend
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land mede op de fllpen en Pyrcneën worden aangetroffen , kan men zeggen , dat de poolkringlanden gcene plantenfoort uitfluitend bezitten.
De noordelijke gematigde wereldflreek verdeelt men,
ten aanzien van liet plantenrijk , in twee geiiike deelent
maar de grens van deze have wereL1L ekele is , volgens
de plaatfelyke luchtsgefleldheid , van de 5011e tot de 4011c
parallel, aan veri hil onderhevig.
Waar de koude wereidllreek eindigt en de gematigde
aanvang neemt, begint het eeuwige groen d..r pijnen en
dennen ; boomen , welker vorm de cristallifatie nabij
komt , en welke , te midden der winters , de levenswarmte behoudende , de volken van het noorden gelliken , die,
onder hun Ureng klimaat, al de krachten van vernuft en
moed ontwikkelen.
Verfcheidenc vruchtboomen , als appelen , peren , keifen , pruimen ; zekere groenten , als kool , erwten , ra
tieren beter, of worden meer aangekweekt , in de-dijs,
noordelijke helft der gematigde wereldpreek. Het vlas en
de hennep zijn er te huis. Het groen is er meer bekoorlijk,
vooral in de aan zee gelegene landen. Naar gelange men
verder komt , krijgen de eik , de ahorn , de olm , de linde
de overhand boven den pijn- en den dennenboom. De kenrigfle vruchten , de olijf, de citroen , de oranjeappel , de
vijg , en , onder de wilde boomen , de ceder , de eipais ,
de kurk, behooren meer bijzonder tot het meer zuidelijk
gedeelte van dezelfde wereldpreek. Er is zelfs een merkbaar onderfrheid in de teelt der groenten aan deze en aan
gene zijde van den 45Pcen graad. De boonen, de linzen,
de artifjokken fchijnen ten zuiden dezer linie te huis te
behooren ; de uije is er minder wrang ; verfcheidene tvelriekende of fmakelijke plantvoortbrenbfelen , zoo als de
aardnoten (trzifes) , bereiken niet dezelfde volkomenheid
ten noorden van deze fcheidslinie.
De wiinf'cok en de moerbezie beflaan het midden tusfchen parallel go en so. Ja, zoo de wijnftok de menfchelijke befchaving gevolgd is tot den Soften graad en zelfs
verder, is dit alleen in Frankrijk, Dsitschland en lion-
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gerbe; een te klein gedeelte van den aardbol, om niet
als eenc uitzondering aangemerkt te worden. I-Iet ware
vaderland -van den wijnftok is ten zuiden van den 45ftetn
graad. De volken , die ten noorden dezer linie wonen ,
dwingen , door infpanning van arbeid en kunst , datgene
van hunnen boden af, wat de natuur verkwist aan de
onwetendheid der wijnbouwers van Italië , en aan. de lui
5pa, je.
-hei,1vand
De perziken , de abrikozen , de amandelen , de wilde
kweeperen , de kastanjes en de noten vreczen evenzeer
de nabijheid van den keerkring en den poolcirkel.
l Jat de granen betreft , dc haver en de gerst zijn de
foorten , die zich het best met de koude verdragen ; de
berst vooral fchijnt , naar gelange van den diïur des zomers , het tijdperk van haar grocijend leven te verenen
of te verkorten. In Lapland en te Olekninsk, in Sibe>-ië,
rijpt zij in zeven of acht weken; en toch wordt zij , in
weerwil van dezen verbazend Indien wasdom , fomwiilen
door den winter verrast. 'i'usfehen den 6often en 4oítcn
graal vult de meer gelukkige landbouwer. zijne fchuren
met rogge , tarwe , gierst en boekweit. Rijk met deze
Ichatten , benijdt hij niet aan de meer zuidelijke ftreken ,
omftreeks den .keerkring gelegen , derzelver rijst , Tzzr zsch
koren , en nicer dergelijke foorten. Deze granen , min
voordeelig aan de gezondheid en de krachten van den
mensch , kunnen zelfs ter breedte van 5o -raden nog gelukken; doch eene goede landhuishoudkuunde geeft aan
min onzekere verbouwen de vodrkeur. .
De ten noorden van de /1/pen geboren Ezuropeaan vormt
zich ligtelijk een verkeerd denkbeeld van die gefteldheid
der wereldftreek , ter breedte van 40 en 2,5 graden gele
Onze fchoone eikenbosfchen , onze bekoorlijke wei -gen.
verlatende , gewoon in den zonier een kruid- en bloem -den
te drukken , trekt hij over de 4/pen, de Cevennes -tapec,
de Pvreneën : en hem treft het naakt en verbrand voor
Provence, Lulië of Spanje. Hij verbeeldt-konleva
zich aan gene zijde der Middellandlche zee de uitgebreide
zandwoestijnen van 1lfril a , en wordt geneigd te gelooven ,
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ven, dat die geheele wereldfireek door de natuur geheel mis
boomen; doch hij bedriegt zich. IIet is echter-deélisvan
waar, dat in al de landen , gelegen in de nabijheid der Middellandfche zee, een gedeelte, van den grond uit dorre rotfen
befIrat. De fchilderachtige fchoonheid van Italië heeft voor
haren grond in het aangenaam contrast van de onbe--namelijk
zielde ruwe rotfen met het krachtvol groeijend plantenleven,
hier en ginds over de oppervlakte verfpreid. Maar overal , waar
deze rotfen , minder gefpleten , het water op de vlakte der
aarde terughouden , zoo ais op de verrukkelijke boorden van
het meer llbano ; heeft Italië zijne eikenbosfchen , even zoo
iommerrijk en frisch als die , welke men in het noorden van
Europa bewondert. De groote woestenijen of zandzeeën van
A&ika zijn plaatfelijk , en hebben niets' gemeen Knet de hoedanigheid der wereldfireek, daar dezelve evenzeer gevonden
worden in Perzië en T2r%arije onder eerre hoogere hemel breedte. Zij zijn , als men het flelfel van D E i. u C aanneemt
de hooge gronden of bezakfels van de oude zee des aardbols.
Men moet evenwel erkennen, dat de warme gematigde wereldilreek, dat is, tusfchen de 4011e en aSile parallel, in 't
algemeen minder duurzaam vochtig is, en derhalve een minder fchoon plantenrijk bezit, dan de koude gematigde wereldfIreek. De Vereenigde Staten en China snaken hierop eerre
uitzondering, als zijnde ftreken, alwaar, ten gevolge der
aardrijkskundige ligging, de klimaten der koude gematigde en
der verzengde hemelftreek onmiddellijk ineenloopen, en dik
elkander afwisfelen, hetwelk de aangenaamile verfchei--wijls
denheid te weeg brengt van den noordeliiken plantengroei en
dien van de 11reken onder den equator.
De zoogenaamde verzengde werelclflreek bezit rijkdommen
-tit het plantenrijk, welke uien vergeefs verlangen zou onder
de overige Iuchtftreken van den aardbol te natuaaliferen. 't Is
daar, dat -men de faprijkfle vruchten cn d>' meest prikkelende
fpeccrijen ziet tot rijpheid komen. Alle plantísngroei heeft
daar meer kracht , meer verfcl;eidenheid en nicer luister. De
fterke invloed der zon kweekt daar de plant tot heester en
den heester tot boom. Ilet is daar niet maar enkel een vocht,
dat in de aderen der planten omloopt: liet zijn balfems,
gommen, tappen, die den moeijelijk te bevredigen en ver
Eia,°opearruus ftreelen en opwek-itompenf,akdswlutig
zijn dierbare en onvergelijkelijke geneesmiddelen te--';cnhet
gen
T^
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gen de kwalen, welke de menschheid belegeren. Welk eert
paradijs, als men daar de befchaving en de zedelijkheid kon
overbrengen ! Het is daar, dat zich verheffen het fuikerriet ,
dde koffijboom, de palm, de broodboom, de pifarng, de uit
baobab , de cacao, de vanilje , de kaneel , de mus -gebrid
peper- en kamferboom, e. z. v. Men vindt er-Catno,de
vele foorten van verfhout en bijzondere graanfoorten, zoo
*ls de durra, de holcus, de cambu, de kebru, die bijna
eeniglijk onder de verzengde wereldpreek te huis behooren;
terwijl die zelfde wereldkreek niet beroofd is van eenige
andere foort, welke onder een' minder brandenden hemel
voortkomt. De plant, immers , die in Siberië op de vlakte
tiert , vindt men op de hooglie toppen der bergen onder
de linie terug, en langs de helling dier zelfde bergen worden de voortbrengfels der gematigde wereldítreek wedergevonden.
De aanblik van het plantenrijk , onder den equator, betoo.
vert de verbeelding ; 't is daar,, dat de planten de prachtigfte
vormen ontwikkelen. Even als, onder de winterbuijen van
lret noorden, de fchors der booipen bedekt is niet mosfoorten, zoo worden, tusfchen de keerkringen, de Elam van den
cnacardiuin , en die van de reusachtige vijg , door het cymkidium en de welriekende vqnilje verlevendigd. Het frisfche
groen der bladeren van den pothos leekt af bij de bloemen
der orchideës, met eene duizendvoudige verfcheidenheid van
bonte kleuren gefchakeerd. De bauhinla's , de klauterende
pasfiebloemen (grenadilles) en de banisteria's met goudgele
bloemen, slingeren zich om de tronken der woudboomen,
Teedere bloemen ontstaan uit de wortels der tlseobrogna , alssn ed e uit de dikke , ruwe en zwartkleurige fchors van de
kalebas en van de gustavia. Te midden van dit zoo overdadige plantenrijk, en van deze vermenging van zich door elkander flingerende ranken, heeft de natuuronderzoeker dikwijls
moeite te onderkepnen, tot welken Rengel de bladeren en de
bloemen behooren. Een eenige boom, omgeven door de paul,
linia, de bignonia en de dendrobium, "vormt eene groep van
planten, die, van elkander gefcheiden, eene aanmerkelijke
plaats zou beflaan. In de heete wereldlireek hebben de meest
faprijke planten een meer fchitterend groen , grootere en
fchoonere bladeren , dan in noordelijke klimaten. De in maatfehappij levende planten, die bet vvoxkoaueu der velden in
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Eus'opa eentoonig maken, ontbreken bijna geheel onder den
equator. Boomen , tweemaal hooger dan onze eiken,, dragen
bloemen , zoo groot en zoo fchoon als onze leliën. Aan de
overfchaduwde boorden van de Magdalena - rivier, in Zuid
groeit een klimmende baarwortel (aristoloche) -lnre,ika•,
welks bloemen vier voeten omtreks hebben. De kinderen
vermaken zich met dezelve als hoofddekfel te gebruiken,
Voeg bij dit tafereel de reusachtige vormen der baobabs, welker omtrek zich foms tot 8o voeten uitbreidt; alsmede de
niet minder tloute geoalte der eucalyptus en der palmboomen
(d tire), die , z o tot s 8o voeten verheffing bereikende„
,luchtgalerijen vormen boven de huiven der bosfchen.
De geweldige hoogte , tot welke zich , tusfchen de keerkringen, geheele land(ireken opbeuren, en de koude luchtsgefleldheid dier verhevenheden, verfchaffen aan de bewouere
der heete wereldflreek eene zonderlinge vertooning. Behalve
van groepen palmboomen en bananen, zien zij tevens zich
omgeven door boomen, die enkel in de noordelijke fireken
fchijnen te huis te behooren. Cipresfen, dennen en eiken,
barbarisfe- en elzenboomen, die de onzen nabijkomen, overdekken de bergachtige landfchappen van het zuiden van Mexiko, zoo wel als de keten der Indes onder den evenaar.
De gematigde zuidelijke wereldflreek zou nu ons plantbc,
schrijvend tafereel des aardbodems moeten voltooijen, zoo
iiien durfde verzekeren, dat aldaar, met opzigt tot het plar?
tenrijk, eene zoodanige wereldflreek besla. Maar het fchijnt,
dat de drie uiteinden van Amerika, Afi•ika en Nieuw-I-Iolland,
lo deze• wereldflreek begrepen, niet dan koloniën van het
plantenrijk bevatten, die, van uit de heete wereldflreek dier
drie gedeelten des aardrij ks , zich naar het zuiden verfpreid
hebben. Volgens dit oogpunt is het waarfchijnlijk, dat he
plantenrijk van elk dezer drie uiteinden van het vasteland v
zelfs dan , wanneer zij beter bekend waren , eerder plaatfelij,
ke tooneelen dan een algemeen tafereel zoude opleveren.
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Dezz Ikea c Redacteur der Veider•la,.-ifc>! e Letteroefeningen.
Mijn Heer!

C

ij liebt ons zoo dikwijls over ERASMUS met iets ern ig;
isezig gehouden, dat ik geloof, dat iets vrolijks over hem
ter afwisfeling , niet onaangenaam zijn zal. Zoo iets vond ik
onlangs , in de Bibliotheque unirer f cllc van Mr. L r c LE Ii C,
Tout. frYI,. p. 140. 141 , ter gelegenheid eener recente van
SentífneszS • d' r: R A s as L de Rotterdam, conformes ceux dc
TEglife Catholique, fur tons les points coistronnerf. &c. Coiogne 120. p. 415. Ik bied u dit iets hierbij ter plaatfis ;
aan, niet omdat ik oordeel , dat het veel kan toebrengen, omn
's groeten mans eerekroon te Verfieren, maar omdat het voor
anderen misfchien zoo nieuw zal zijn, als het voor mij was;
omdat het tot de gefchiedenis zijner jeugd behoort, waarvan
wij, wegens hein zoo wel , als wegens vele voorname mannen, weinig weten; en omdat het een nieuw bewijs oplevert van zijn festivu n et jocofuanz , hoewel hier wat juvenile
rnalignum ingezziuw. ' Het verhaalt ons dan een' trek, dien
r-. It A s nz u s , toen hij zich , in het Reguliers - klooster Emmaus, een uur van Gouda , bevond , aan den Prior, of Onder-prior, en een zijner medekloosterlingen fpeelde, en luidt
als volgt
In den hof van het, klooster Rond , onder anderen , een perenboom, wiens vruchten de Prior vooral beminde, en, om
die reden , voor zich zelven alleen gefpaard wilde hebben.
Ongelukkig finaakten die peren ERAS nz u S even, goed als
den Prior, en verleidden zij hem , om eenige malen des morgens zeer vroeg op te 1laan, zich naar den hof te begeven,
en zich,. in diepe flilte, van eenige peren meester te maken.
Hit deed den Prior, die wenschte te weten, wie ze zoo
deed minderen, belluiten, om zelf eens aan een venfler, dat
op den hof uitzag, op fchildwacht te gaan flaan, ten einde
Glen roover te ontdekken. ERA S at u s miste niet, om, bij het
eerfle fchemerlicht, den geliefden boom te gaan bezoeken en
beklauteren , en hein weder eenige peren te ontnemen. De
Prior werd hein gewaar; doch kende hem, dewijl het nog
te
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te duister en de afftand te groot was , niet onderkenden. Hij
wilde dan afwachten; dat hij naderbij zou komen • maar hield
zich niet flit genoeg , om E RAS M u s niet te doen vermoeden, wat er gaans was. Deze klom dan van den boom af,
en begaf zich naar het klooster terug, maar fpeelde , in het
gaan, den planken, dewijl er onder de kloosterbroeders een
kreupele was , dien hij liever voor den roover gehouden wilde hebben, dan zich zelven, De Prior, nu den dief meenende te kennen, -hield zich fill , van voornemen , om hein , wat
later , in tegenwoordigheid van al de monniken, duchtig de
les te lezen. Zoo ras allen bij elkander waren , houdt hij
hun eene fchoone en lange predikatie over de heilige gehoortitmmheid, en keert zich , op het Clot, tot den manken broeder , hem duchtig doorhalende , dat hij die gehoorzaamheid
op het ftrafbaarst gefehonden had , door hem , tegen _zijn
herhaald verbod, zoo vele malen achtereed zijne geliefde peren te ontfielen. De arme broeder wogt zoo duur en plegtig
zijne onfchuld betuigen , als hij wilde : hij bragt er niet anders door te weeg, dan dat hij den reeds toornigen klooster
toorniger maakte: want had hij hem niet met ei -vogdn
gezien ? Het eind van alles was dan , dat hij den-geno
monnik, tot zijne vermeende draf, eene zware boete opleide. - De fchrijver van dit verhaal , wiens geheele boek eene
verdediging van ERAS aI us was , zegt , na deze anecdote medegedeeld te hebben, dat hij niet vreesde, dat men die, als
nadeelig voor 's mans roemrijke gedachtenis, zou uitleggen,
of dat hij er zijne rust door zou ftoren; dewijl hij zelf, bij
zijn leven, zulk een-vriend was geweest van kluchtige ver
geestige fireken, dat hij er zelfs om lagchen-teling
moest , als men ze hein fpeelde. Tantam vsm (plagt hij te
zeggen) habet lepos et juscunditas fermonis, u etiam in no
opte tortis dicteriis dilectemur (*). Trouwens vele zijner eigene fchriften zijn er vol van; en hij erkende zelf, dat hij
er fomtijds wel wat te ver in ging. Ut ingenue, quad veruin
est, fatear, (fchreef hij , Epist. Libr. i.) fum, natura propenhor ad jocos, quam fortasfe decent, et linguae liberioris, quarr
-
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(*) Voor prij heeft geestige en vrolijke fcherts zoo veel
aangenaams , dat ik er, ook als ik er zelf het voorwerp van
ten, door vermaakt wurde.
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nonnumquam cApediat (*). Zijne verdediging was: (ad Eft
L U T H E Á I, Opp. T. I. pag. I278.) Quoniam nullus hominum vacet omni thevo, mala quibusdam videri ineptior, quant
truculentus rx4xTsis et Procrustes quispiam, ubique tragicutn
fpirans (t).
-

Ik ben met de meeste achting , enz.
(*) Om edelmoedig de waarheid te zeggen, ik ben uit den
aard genegener, om te fcllertfen , dan misfchien betaamt, en
losfer van mond , dan fonitijds wel dint.
(t) Daar niemand van alle fouten vrij is, wil ik fommigen
liever te beuzelachtig fchijnen, dan een' barfchen bullebak
of een of anderen menfchenhater vertoonen, die overal den
treurtoon blaast.

EEN STAAL VAN LUTIIER'S BITTERHEID TEGEN ERASMUS.

O

p de Rads - Bibliotheek ,te Gouda berustte, in het jaar
1663,, en misfchien nog, een exemplaar van E RAS Mus Adagin, op welks titel L UT HE R y met eigene hand, in 1533,
het volgende gefchreven had, zoo als wij het, uit het affchrift van een geleerd man van eerstgemelden tijd , hier in
het oorfpronkelijke geven , en daarna vertalen zullen :
Judicium D. Martini Lutheri de Erasn:o:
-°• 1533.
Hostis omnium religionum

Et inimicus fingularis Christi
Épicuri Lucianique perfectum exemplum
(Mann men propria) Ego Mart. L.
Tibi Filio meo char•isftmo Toanni , et per te omirib. liberis e:
meís et fanct e Ecclefl e Christi.
nfibus h ec imis , res est iron parva , reponas.
'

(Alla manos fubfcripferat)
rierus igitur auf Erasmunz non rette novit , auf ei inju=
<S fuit.

Fid. Erasmi Jill/it. Christian.
Oordeel van D. Marten Luther over
in het jaar 1 533.

Erasmus,
Eeli

ftN STAAL VAN LUTHER'S 3ITfERMLID Tb CPN ERASMrJ5. 3i

Een vijand van allen godsdienst
En zonderling vijand van Chr ;stns,
Een volmaakt afdrukfel van Epicurus en Lucianus.
(Met mijne e;gene hand) Ik Mart. L.
Aan u, mijn zeer geliefden Zoon Joam;es, en door u :tAf
alle mijne kinderen, en de kinderen der heilige Kerk van Christus.
Prent het u diep in, want is geene geringe zaak.

(Een cinder had er onder gefchreren)
Luther heeft derhalve of Erasmus niet regt gekend, of is
te zijnen aanzien onregtvaardig geweest.
Zie Erasmus Handboek eens Christen - krijgsknechts.
Het was niet in het bovenhaan, zoogenoemd oordeel alleen,
dat LUTHER E R A S nz U S geweldig verongelijkte ; hij deed
hetzelfde veelvuldig in zijne gefchriften. Doch ook ERASmus (fchoon doorgaans veel gematigder) liet zich dikwijls
zeer fcherp en ongunftig wegens LUTHER uit. Slechts één
flaaltje tut vele. In het IXde D. zijner werken, bl. I042,
leest men: „ Dat gij door Gods geest befluurd wordt, zoo
„ als gij u laat voorftaan , hebt gij mij nog niet wijs ge„ maakt. Hetgene mij van het tegendeel verzekert, is vooral
„ die bitterheid van uwe fchrljfwijs , die onbeteugelde laster
zucht , en die meer dan onbefchaamde (plus quam fetsrrf--;,
lis) losbandigheid in het , befpotten en befchimpen van al..
;, Len, die tegen uwe leerfiellingen kikken durven." — „ ik
„ heb de eerfle van allen vermoed, (fchreef hij bl. Sp8.)
„ dat zijn hart door eerzucht bedorven was." — Hoe droevig
flaan ook de grootfle mannen voor de vervoeringen van driften bloot!
-

DE OORSPRONG VAN JACQUES CLEMENT.

(Uit een onuitgegeven Gedenkfluk, betrekking hebbende
tot de Gefchiedenis van Frankrijk , door
ACHILLE DE JOUFFROY.)

Op het einde van eenen zomerfchen dag in het jaar r565

werd eene jonge en fchoone vrouw uit het dorp Sorbonne,
die alleen den weg naar Sens ging, achter op gevolgd
door eefien man van eene lange geftalte, in een' bruinen mantel gewikkeld. De vlugtige avondfchemering begon te vallen;
er heerschte fiilte in de geheele landfiree :, en de vreemde
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gedaante van den onbekende verontrustte, op het eerfie ge
jonge boerin. Toen hij haar naderde, beving haar-zigt,de
de vrees.; en toen hij haar voorfloeg om te zamen te wandelen , was er iets , ik weet niet wat , in zijne fleur , dat haar
deed ijzen. Evenwel hij ging naast haar, en weldra ontltond
er een gefprek tusfchen hen. Zij zeide hem, dat haar man,
JEAN C L r; MEN T , uit het dorp Sorboz,re reeds federt een
jaar, als foldaat onder de troepen des Konings diende, en dat
hij , zijn affcheid verkregen hebbende, nu op heden, den
eerften Augustus , zijne terugkomst had bepaald; doch dat
zij , ongeduldig geworden zijnde, befloten had hem te gemoct
te gaan, ten einde het oogenblik des wederziens , zoo ver
voor jeugdige echtgenooten, na eene lange verwij--rukelij
dering, te verhaasten. Zij voegde daarbij , dat zij , om niet
in den nacht op dezen eenzamen weg alleen te zijn, befloten
had, hare reis niet verder dan tot op eenen korten a£fland
voort te zetten.
Onder zoodanig gefprek, ter voldoening aan de nieuwsgierigheid van den vreemdeling, was de angst der jonge vrouw
van tijd tot tijd geweken; en weldra verftoutte zij zich.,
hein aan te zien. Het was een man in de kracht van zijn
leven , wiens volkonten regelmatige trekken alles in zich ver
wat de verbeelding eens fchilders zou kunnen za -enigd,
om eene volmaakte menfchelijke fchoonheid te-menbrg,
vertoonen. Zijne oogen alleen, eenigzins diep in het hoofd
liggende., glinflerden van een fomber vuur. Men kon derzelver kleur niet bepalen , omdat het onmogelijk was , den
unuitfprekelijken indruk zijner blikken te verduren. Het
fcheen, dat hij zelf dit uitwerkfel kende; want hij wendde
ze fteeds af, zoo dikwerf de boerin hare oogen op hem vestigde.
Er was eene beek voor hen ; en de vreemdeling bood ziíner reisgenoote de hand, om die over te komen. Zij nam die
aan, zonder over deze kleine gedienfligheid na te denken;
maar op den druk dezer hand gevoelde zij eene gewaarwor,Iing, genoegzaam gelijkítaande met die van den beefaal; of'
liever, eene onbekende foort van vuur fcheen finellijk door
hare aderen te ftroomen. Zij wist zich echter geene rekenfchap te geven van hetgene in haar omging; maar zij verbleekte, en was op het punt van te bezwijmen. Weder tot
zich zelve gekomen, bevond zij zich aan de andere zijde
der
,
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der beck, onderfïeund door den arm des vreemdelings; en
hare blikken ontmoeteden wederom die vreemde oogen, wier
fchijnfel haar op nieuws in verwarring bragt. Van dat tijd flip af had zij geene rust meer: het berouwde haar, deze
reize te hebben aanvaard; zij verwenschte in fiilte deze ontanoeting, en behoor, langs denzelfden weg weder terug te
keeren.
De vreemdeling bezigde intusfchen de íterkfte drangredenen , om haar gerust te Rellen , en te bewegen , haren weg te
vervolgen. Nu eens leidde hij hare gedachten af op de omringende voorwerpen; dan weder gaf hij voor, in de verte de
gedaante van Benen foldaat te ontdekken , die zich in her
fchemerend avondrood deed onderkennen. Op deze aankondiging vatte de jonge vrouw weder moed , en ging voort;
doch, zich reeds meermalen bedrogen gezien hebbende, en
bemerkende, dat de nacht viel, befloot zij terug te koeren:
zij fond dus flit , en groette den vreemdeling.
IIij fcheen haar nu niet verder te willen dringen ; maar zij
zag, dat hij zich een oogenblik bedacht, en meende hem geheimzinnig eenige woorden in eene onbekende taal te hooren
fpreken. De vrees beving haar op nieuws ; en , zonder her
antwoord op haren groet af te wachten , keerde zij zich , om
terug te gaan, langs den weg, vanwaar zij gekomen waren.
I Iierop zag zij vlak voor zich eene verfchrikkelijke wolk
welke de wind met ongemeene fnelheid voortdreef: regen en
hagel vielen eensklaps als bij firoomen, en de blikfem fchooc
op vier fchreden van haar neder.
Verward en verfchrikt , naderde de ongelukkige onwillekeurig hein , dien zij eenige oogenblikken te voren wilde ontvlugten. Hij onderfleunde haar, trachtte haar gerust te flellen, en raadde haar, eene fchuilplaats te zoeken, ten einde
het onweder te ontwijken, 't welk, zeide hij , niets anders
was, dan eene voorbijgaande bui.
Op twintig fchreden afilands , bij het begin eener uitgo
firekte heide, fond eene antieke, federt vele jaren verlatene ,
kapel. De woning van den kapellaan was geheel verwoest,
en er was van de kapel zelve niets anders overgebleven, dan
hare Gottifche pilaren, kruisgewelven, en eenige halfgebrokene befchilderde venfterglazen.
Het was half uit noodzakelijkheid en half uit angst, dat de
jonge boerin zich naar deze fchuilplaats liet geleiden. Aan
de
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de gebrokene trappen van het portaal genaderd , deed de donkerheid daar binnen, het gehuil van den wind door deze
godsdienftige gewelven, en de herinnering der bloedige tooneelen, waarvan die kapel de fchouwplaats geweest was , haar
verslijven an fchrik. Zij weigerde dus daarin te treden, en
zette zich neder onder het uitstek eener nis , tegen een der
buitenfle pilaren van het voorportaal aangebragt.
Gedurende dien tijd befchouwde de vreemdeling het gebouw; en, even alsof hij de aandacht zijner reisgenoote
wilde bezig houden , vroeg hij haar naar den oorfprong van dit
gedenkhuk, en naar de oorzaken van deszelfs verwoesting.
„ Deze kapel ," antwoordde zij , „ werd gebouwd , ter eere
van de H. Maagd , door den eerIlen Koning uit het ge„ flacht van V n L ors, en is verwoest geworden in den laat„ tien oorlog door de Hugenooten ; de geestelijke , die haar
bediende , is op de trappen van het altaar gedood, in het
„ oogenblik , dat hij den heiligen dienst verrigtte. De wreed„ aards , niet tevreden het bloed van den Heiland te hebben
geflort, vermengden daarmede dat van zijnen dienaar: zij
„ vernielden vervolgens de pastorij ; en federt dien tijd is
„ deze kapel, door eene zoo ontzettende heiligfchennis ont„ wijd , verwoest gebleven."
„ Ontwijd ! " riep de onbekende, op den toon der uitbundig e vreugde: „ zegt gij niet , dat zij ontwijd is ? Ik kan
„ er dus ingaan ?" En bij deze woorden drong hij door tot
in het binnenie derzelve.
De jonge vrouw, nu alleen zijnde, dacht over den vreemden zin dezer weinige woorden na. Eensklaps viel haar in,
(Tat deze man wel een Hugenoot kon zijn; en nu verdubbelde
hare vrees: want in die tijden van verwarring en bijgeloof
was een Hugenoot een voorwerp van affchrik voor het katholieke volk, hetwelk gewoonlijk met het denkbeeld van andere geloofspartijen dat van gemeenfchap met den Duivel ver
-bond.
Alles, wat zij zich nu van dezen vreemdeling herinnerde,
fcheen hare vrees te bevestigen. Die gewaarwording van afkeer, welke zij bij zijne eerfie ontmoeting had gevoeld,
klaarde zich nu op in haren geest. Het denkbeeld eener zamenkomst van dien man met haren echtgenoot , eenen ijverigen
verdediger des katholieken geloofs, en van eenen twist, die
daar-

br

OORSPRONG VAN JACQUES CLblENT.

3$

daaruit kon ontslaan, deed haar de onvoorzigtige infchikkelijkheid verfoeijen, die haar zoo ver gebragt had.
In deze gedachten verdiept, vestigden zich hare oogen
angftig op den weg , waar het onweér nog fteeds hevig woede. Een oogenblik daarna wendde zich haar gezigt naar het
binnenlie der kapel ; en zij zag den onbekende bij het altaar
waar zich zijne gelaatstrekken wel in het duister verloren ,
maar zijne oogen als twee lichtende punten op haar gevestigd waren. Op dat gezigt was zij niet meer meester over
Bare gewaarwordingen , maar befloot , in weerwil van het onweer, te ontvlugten.
Zoo als zij opflond , joeg de wind , eenklaps van fireek
veranderd, de bui tegen het portaal; eene verfchrikkelijke hagelvlaag kletterde tegen de bovenfle ramen. De woede der
elementen fclleen zich dus tegen hare vlugt te verzetten. De
pilaar,, die haar tot hiertoe hefchermd had , verleende haar
thans geene fchnilplaats meer; en zij zag zich genoodzaakt,
niet overhaasting, dieper in het portaal te wijken, waar de
vreemdeling zich vertoonde, en haar, als tegen haren wil,
voorttrok onder het gewelf der kapel.
I4ij plaatfte haar op een afgebroken link eener zitplaats ,
en bleef daar eenigen tijd voor haar flaan. Zijne oogen waren op het heiligdom gevestigd. Op een tijdflip , dat het
fchijnfel van een aanhoudend weerlicht den grond rondom
verlichtte, toonde hij haar met den vinger cene groote bruinachtige vlek, die op de trappen van het altaar te zien was
en vroeg haar niet eene forfche ftem : „ Vrouw ! is dat het
„ bloed des priesters ?"
Zij zag het, en cene huivering beving haar bij dat gezigt;
naauwelijks kon zij het ja uitftamelen; waarop zij beide flilzwegen.
Een oogenblik daarna vroeg de onbekende: „ Vrouw! hoe
„ oud zijt gij ?" — „ Vierentwintig jaren," antwoordde zij
bevende. I Jij deed eenige fchreden voorwaarts , en riep toen
op cenen fomberen en plegtigen toon: „ Schim van V A„ L O i S ! ik zweer bij deze puinhoopen, in welke gij nog
rondwaart, dat na vierentwintig jaren, op dezen dag, uw
„ ontaard geflacht van de aarde zal verdelgd zijn f"
Toen, bemerkende, dat de jonge vrouw op het uiterfle
ti eríchrikt was, naderde hij haar, verzachtte zijne fern , era
poogde haar te bemoedigen. Hij ging naast haar zitten, en
ba.RlC ..
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haalde een fleschje en een kopje van onder zijnen mantel te
voorfchijn: hij dronk , en bood der boerin ook wijn aan, dien
zij niet durfde weigeren, zoo onweêritaanbaar was het gezag
geworden, dat hij over haar uitoefende.
Naauwelijks had zij eenige droppen van dit vocht geno,men, of eene oogenblikkelijke bedwelming overviel huur. Zij
trachtte te vergeefs die te boven te komen; hare oogen (loten zich , en alles verdween rondom haar.
Zij kwam eerst lang daarna weder tot zich zelve, en hare
eense gewaarwording was die eener hevige fmart. Hare kleederen waren in wanorde , en al hare leden waren gekneusd.
Zij bemerkte , dat zij de uiterfte fchending ondergaan had.
Bene buitengewone helderheid verlichtte de kapel; zij zag
zich uitgeiirekt liggen op de trappen van het altaar, en ontdekte nu, dat het verfchrikkelijk misdrijf, waarvan zij het
ilagtoTer was , gepleegd was op dezelfde plaats", waar het
bloed van den Heiland en dat van zijnen priester, den marteJaar, vermengd waren geworden. Zij rigtte zich op , en wil
maar hare tong was verflijfd. Eensklaps zag-defchruwn;
zij haren man.
Ilij was buiten zich zelven van woede ; zijne haren lionden te berge , en het bloed vloeide uit eene groote wonde in
zijne borst. Hij hield de bloote fabel in de hand , en na
haar woedend, de verfchrikkelijkfle verwenfchingen uit -der
eerde gedachte der ongelukkige was , te ont--flotend.D
vlieden,. Zij haastte zich naar de deur der kapel , fprong
over den drempel, en deed eenige fchreden voorwaarts, wanneer zij plotfeling achter zich een ontzettend gedruisch hoor
zij zag om, en bemerkte , dat de kapel geheel was ín--de;
geiiort. 'rer plaatfe, waar dit gedenktuk gedaan had, zag
men niets meer dan Benen hoop puin. De hemel was nu geheel bedaar-d; de diepfle ilil;e heerschte rondom haar; de
maan verlief zich aan den gezigteinder. Zij firekte hare armen tilt, fclireeuwde , en viel bewusteloos ter aarde.
Den volgenden morgen vroeg vonden eenige dorpelingen,
die dezen weg langs kwamen, haar., van alle bewustheid beroofd, en herkenden haar. Zij bragten haar op hunne kar
naar het dorp. Zij fcheen gedurende dien togt in het leven
terug te keergin , fprak echter niets dan eenige onverflaanbare
woorden, er_ vertoonde alle teekenen van krankzinnigheid.
it Men zette haar af bij den pastoor van het dorp , die zorg
voor
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voor haar droeg, en hare genezing ondernam. Zes weken
achtereen duurde bare ijlhoofdi beid. Na dien tijd werd de
koorts minder, en het verfland keerde terug. Thans ontdekte
zij , tot hare grootfle fmart , dat zij zwanger was , en befloot ,
den eerwaardigen pastoor al de bijzonderheden dezer ver
ontmoeting te verhalen. Die geestelijke kon-fchrikelj
liet verhaal niet zonder gevoel van ijzing aanhooren; maar
hiermede verbond zich het gevoel van innig medelijden met
deze ongelukkige. I Iij beicrafte, hij vergaf haar, en deed
baar zweren, dat zij het kind, dat zij droeg, aan de kerk
zou toewijden. Op den eerften Mei daaraanvolgende, zijnde
St. Jacobsdag, beviel zij van Benen zoon. IIet kind vertoon
niets buitengewoons, behalve dat, bij deszelfs geboorte,-de
de oogen , die roodachtig waren, der moeder niet fidderí::r
die oogen weder in het geheugen bangten, welke in dien
noodlottigen nacht haar zoo zeer verfchrikt hadden ; men bemerkte echter, dat , op den dag van den doop, de oogappels eene
fchoone blaauwe kleur aannamen. Men gaf het kind den tiaam
van den Heilig, wiens feest inviel op den dag van deszelis
geboorte , en de priester nam aan , voor hetzelve te zorgen.
Deze oordeelde het echter raadzaam , de flilzwijgendheid te
bewaren omtrent deze buitengewone gebeurtenis ; en daar men
federt niets nicer van JE A N CL ME NT, den echtgenoot dezer jonge vrouw , vernam, zoo verfpreidde men het gerucht ,
dat hij gedeferteerd was, om zijne vrouw heimelijk te bezoeken, en , genoodzaakt zijnde te vlu ten, in een vreemd
land geftorven ware.
I Iet was ook juist vierentwintig jaren daarna, dat J A CU ES C I. f; ME n r die noodlottige beruchtheid als koningsmoordenaar verkreeg, welke den pastoor van Sorbonne aan
te befchrijven :-fporde,szlbuitngworfp
men weet echter niet, waarom hij dit verhaal destijds niet
bekend maakte. De bladen van zijn handfchrift werden vóór
ecnige jaren wedergevonden tusfchen den dubbelen bodem
eens verbazend grooten eikenhouten lcuningftoels, die eenige
achtiugwaardige burgers van Sens, federt vijf geoachten, in
hunne familie godsdienftiglijk bewaarden, en die, van de wormen doorknaagd, tot Plof vermolmd was. Dit vaneengereten,
Hecht bewaard en bijna onleesbaar handfchrift heeft ons de
daadzaken van het tegenwoordig verhaal aan de hand gegeven.
Iíet voert ten titel : Zeer waarac/itig verhaal 'en de ritbroeding
C3
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ding of helfche voortbrenging van den broeder f A C Q U E s
C L É M E NT, van de orde der Dominikanen , welke , op aan
zijnen vader, den Satan, goddelooslíjk heeft ge--fporingva
dood en van het leven beroofd onzen goeden Vader en Koning
HE NE I DE V AL 0 I S , den derden van dien naaam , en dean
laatpen van zijnen fain. Men ziet, dat de achtbare pastoor
van Sorheave niet deelde in den haat van de aanhangers der
Ligzee tegen dezen ongelukkigen Koning ; en tevens , dat zij ,
Cie in den naam van broeder JA C Q U E S CL 1 ME N T (f' ère
-

J A C Q U ES CL É M EN T)

eenen letterkeer meenen te vinden

van de fpreuk : t is de hel, die mij heeft voortgebragt , ( c'EST
L'ENFER QUI M'A cadd) zich van zeer krachtige vermoedens
ten voordecle van hunne kunst konden bedienen , bijaldien
zij deze historie gekend hadden.
'
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HET EIGEN HANDSCHRIFT GEDRUKTE DICHTSTUKKEN VAN
HUIBREGT KORNELISZ. POOT.

Letter- lauwerkrans , gevlogten om 't hooft van den konstrijken Digter IIUIBREGT KORNELISZ. POOT.

H

oe wierd mijn geest verbaast op 't leezen van uw digt
o Schrandere Poëet! door hemels vier ontíteeken;
Voor wiens hoogdravendheyt foo meenig digter fwigt ;
Waard dat veruiandigen alom uw lof uytfpreeken.
Gij klauwtert door uw trant den hoogen Parnas op,
Verfeld van 't negental der fiere Zang ,odinnen ;
Bekleed met wetenfchap , vol hengflebronnefop,
Uyt d' Hypocrene vloed, ten voedzel uwer zinnen.
VoortrelF'lijk ]ongelingh, wat geeftge een groote hoop
Door uw vergoden flijl veel oude te braveeren 1
Indien een Vondel uyt zijn graf te voorfchijn kroop,
Gewis hij foude u met den naam van Zoon vereeren.
Soo vroeg op Helicon na Vrouw Minervas choorTe ftreeven, met een rey van jonge Apolloos zoonen,
Verbaasd het digterdom, dat met een luystrend oor
Uw wondre zangen hoord , gebiedende u' te kroonen
Met Iauwren na waardij van uw digtrijk talent,
Daarge in uw boerenhulp en onder 't landbeteelen
Met
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Met treffelijk verfland der digtren fpoor berend,
Apolloos fcheli_e lier foo liellélijk doet queelen ,
Dat Orpheus zoetflc harp al haren luyster doofd ,
En Vestas maagdenrey haar fl:em niet d' Echo paaren,
Als gij met uwen zang 't geruys der beeken kloofd
Op haar verjaargetij , of Egtelijk vergaaren.
Of fpeeld uw harp, met floers bekleed, een dof geluyd
Van lijkzang op de dood van uwe welbekenden,
Soo perstge aan ijder een de zilte tranen uyt
En doet 't bedroefd gemoed het oog ten hemel wende.
Maar als uw fchrandré brein uyt fpelemeijen vaart
Met Nazo en Virgijl, om Jovis rijksgenoten,
't Aloude heydendom te fchilderen , dan fpaart
Gij niets om uw gedigt zijn luyster te vergrooten
Met puyk van woorden, vol van fin en pittigheyt,
Op allerhanden tret en allerleije faken,
Of puntgedigten vol van rare kittigheyt,
En wat er ijmand in goed Nederduytsch kan maken.
Wie meld de wonderheyt uws goddelijke taal?
Als gij den Harpenist der Godgewijde zangen
Zijn heylge reeden wikt in uw poëetfche fchaal ,
Dal ijders ziel ontroert en aan elk woord blijft hangen.
Wie antwoord op uw dank- of lofgedigt te regt?
Wie fchildert foo als gij niet zinrijke gedagten?
Daar fchilder van der Wilt zijn zegel ook aan hegt,
Die van foo jongen poot noyt fulke vrugten wagten.
Een Voorflad (*.) waagde er van en foo veel andre meer,
Die greetig grijpen na de vrugten uwer ti kken.
Was tot een grooten boom , o Poot ! tot Neerlands eer
En roem van uw geflagt. Laat uwen moed noyt fakken.
Poog om het toppunt van den Parnas te betreen,
En laat het heerlijk ligt van uwe digtkunst ltraalen,
Ten luyster van uw deugd en heyl van ijder een.
Sco fultge een Lauwerkrans , die noyt verwelkt, behaalen,
DANIEL VAN BEKE.

(*) De naam van een Drukker te Delft.
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II.
4en den Flees DANIEL VAN B EKE, over het toezenden
van zijn Letter- lauwerkrans.
IIier komt mijn dicht, al komt het fpade.
f\y zie hoe 't voor uw' voeten Zeit.
't Beveelt zig fchaemroot uw' genade.
En offert ti mijn dankbaerheir.

Minervaes zoogkint, Febus zoon,
Wien fleets cl' Aoonfche rey geleit, Meceen van Beke,
\Vat noopt u, mij een glorijkroon
Te vlechten, en zoo fehel uw' lofklaroen te steken?
Zijn 't mijn gedichten [waerde vrient]
Zoo laf en krepel ? ach! een lauwerhoet te dragen ,]
Waer heb ik zulk een eer verdient ?
Kan u mijn veltfchalmey vol quasten dus behagen?
Maer zacht ik merk 't , de guide zon
Worde altijts meest befchout, wanneerze flaeu en donker
IIeur alziende oog met floers bewon,
En zwakke ftralen fchoot, en krachteloos gefonker,
Door eene mist- of nevelwolk.
Ten arm , rampzalig kint , met misgevormde leden
Wort allermeest van 't wijze volk
Geprezen en vertroost, uit mededogentheden.
't Is waer, ik heb mij vaek vermaekt
Met fpelen , 't zij Auroor,, uit Tythons roozebedde
Gerezen , d' uchtentkimme blaekt',
En 't flarrelicht verjoeg in Thetis pekelwedde,
Terwijl Apol zijn dagkaros
I3efchree, met gout gehult, aen 's hemels oosterdeuren,
En deedt de regenwolken los
Verzwindlen, en de Nacht heur vleermuisvlerken fcheuren,
Die 't mankopshulfel nederlev.
Dan wjett mijn geest, ik ken 't, genoopt door 't lieflijk quelen
Der Filomeels , die beemt en hey
Deén dansfen op de tunet der nuchtere orgelkeelen.
Of zat ik onder linde of pijn,
Die bruine lommer gaf voor 't branden van de ftralen
Der heete middagzonnefchijn,
Terwijl men aen de bron, in ginsfe klaverdalen ,
De rougevlokte geiten flout
En
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En drenkt , dan prachten mij de wiltzang in de blaêren
Mijn ruispijp , ruw uit vlierenhout
Gefneen, bij 't woutmuzijk van 't pluimgediert te paren,
Maer 'k dacht noit dit getureluur
Vereert te zien door u , o eer der prikpoëten !
Die zegenrijk, ter goeder uur,
Den Mijterberg beklom, die Ambrozijnvogt zweetten,
En nektar , die gij wclbedagt ,
Doorluchtige van Beke, in goude fchalen vatten,
Om fpade en vroeg uw fenixfchagt,
Zoo fix en net vcrfneen, te laven en te natten.
Dit zij niet reukeloos gezeit.
Een Mydas flak weleer voor Pan den glorijhooren
Maer dat zoo groot een onbeicheit
Apolloos wracklust tergt , betuigen id' ezelsooren.
Men lees het heerlijk dichtkleinoot,
Dien Lettertulbant, waert op waerder hooft te pasten
Als 't mijn , of moet een jonge Poot ,
Bedaut van zulk een gunst, bij zulk een Beekvogt wasfen?
IIoe't zij , dat puikftnk melt alree,
Dat gij niet vruchteloos Parnasfus oppertinnen
[Dier 't kroost van vrou Mnemoziné
Het fnaertuig ilreelt] befchree vol geest en vlugge zinnen,
Tot lof en luister van onze een.
Een arent wort gekent acn hoge vlucht en vlerken.
Aen tanz of klaeu de fiere leen.
Een Nederlants Virgyl aen zulke heldewerken.
Maer was 't, o Letterbelt ! u niet
Genoeg, de Pijnmeermin, door uw vergode vedel,
Te lokken uit beur zilvren vliet ?
Of, als Amfion eer, op Aracinthus fcliedel,
Door 't fleenberoerent harpgefchal ,
De wufte waterbaer, hoe grimmig, effen kemden:
Of zoo als Orfeus, die, in 't dal ,
Den eeuwig woesten aert der wrede tigers temden,
Het al aen uwe ivoore lier
Te binden? 't hartfle hart te lokken buiten d' oores?
Moest dan uwe onnavolgbre zwier,
Zoo zagt als Beekkristal, ons flil Papzou bekoren,
De kruin te heffen in de locht ,
Verciert met riekent kruit en verfcue lentebladen?
C
olui--
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o Zuivre Beek ! o vloeijent oogt !
Wat levertgc uit uw kruik al eedie dichtcieraden !
Meer hoe voldoe 'k mijn plicht neer reên?
't Vervele u niet dit Va{1 uw leerling een te hooren;
Uw fchrandre geest praelt ongemeen
In uw gedichten en bekoorbre verfpandooren.
o Fenix ! vliegtge nog wat een ,
Zoo zal uw' taeije vlerk de heldre flirren ffaen.
HUIBREGT ItORNELISZ. POOT.

IETS, TER HERINNERING AAN IIET FEEST VAN DEN VERDIEN -

STELIJKEN TOONEELKUNSTENAAR A. SNOEK, GEVIERD IN
DEN ADISTERDAMSCHEN SCUOUWBURG , IC NOV1 IB. I820.

Indien het waar zij , dat de trap van befchaving bij een volk
kennelijk zij aan de vorderingen, welke de fchoone kunflen
onder hetzelve gemaakt hebben, moet onbetwistbaar alles ,
wat daarop eenige betrekking heeft , eene levendige belanglielling opwekken , en vooral moeten zoodanige voorvallen, wel
buiten den dagelijkfchen loop der zaken zijn, als afdee--ke
lingen der tijdperken, bijzonder opgemerkt worden.
Zoo herinneren wij ons nog met genoegen het tijdpip ,
waarin de onvergelijkelijke WATTIER -Z I E S ENS s het feest
van hare vijf-en- twintigjarige werkzaamheid aan den Nationalen
Sch ou;vburg vierde. Zoo gedenken wij nog, met niet minder bewondering dan weemoed, haar plegtig affcheid van denzelven; en geene jaren kunnen het aandoenlijk oogenblik
doen vergeten , waarin die verhevene talenten voor de laatut: maal,
gelijk wij vreezen , aan de boorden van den l of el-flroom gcfchitterd hebben. Met regt betreuren wij nog het onherflelbaar gemis ,
hetwelk de kunst in den voortreffelij ken B ING LE i ( zoo zeer
uitmuntende in liet voorftellen van karakters) geleden heeft.
Floe meer reden wij hebben, om ons wegens treffende ver
liezen te beklagen , hoe meer hetgene wij nog bezitten in ons
gevoel moet rijzen: en niets kan aangenainer zijn, dan de
gelegenheid, om onze hoogfchattinz van wezenlijke verdien
openlijk te kunnen aan den dag leggen, en gevestigde-ften
talenten hulde te bewijzen.
Ten hooglis aangenaam was het dus voor ons, te ontwaren,
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ren, dat Kommisfarisfen van onzen Stads - Schouwburg niet
een e beflendige zorg voor alles , wat tot genoegen van het
publiek kan medewerken, ook de waardering paren dier ta
welke den luister van het nationaal tooneel moeten-lent,
handhaven. Ten hoogfte aangenaam was het ons, gelegenheid
te vinden, om den Man , die gedurende vijf- en - twintig jaren het eerf'e vak niet zoo veel roems vervulde , een openlijk
bewijs van ware hoogfchatting en ongeveinsde hulde te kun
toebrengen.
-ne
Plegtig , inderdaad , was de avond van den i Eden November
11. voor den waren hoogfchatter van verdienden. Indien immer onze Schouwburg , welke (uit aanmerking van het oog
waarmede dezelve gebouwd werd (*)) zoo vele blij -merk,
onbekrompenheid van ons voorgeflacht draagt,-kenvad
den naam van Apollo's tempel met regt gegeven werd , deze
avond mogt bovenal met de feesten, door de Ouden aan de
fehoone kunflen gewijd , vergeleken worden. De verwachting, welke Befluurderen van de deelneming van het publiek
hadden , flrekt hun tot eer ; en dat dezelve niet te leur ge;teld is , ftrekt wederkeerig het publiek tot eer. Niettegenftaande de prijzen der plaatfen verdubbeld waren , was de toevloed aanzienlijk. Zoo wel de bevoorregte handen (aan wel
vaak eene vooringenomenheid niet het vreemde ver-kezoó
wordt) als de mindere klasfe hebben hiertoe bijgecira--wetn
gen: en het moet den voortre!felijken Iiuntenaar geen gering
genoegen gegeven hebben, te ontwaren, dat hij bij hoogere
klasfe , middelfland en geringere even geliefd is. hier kon
noch vooringenomenheid noch partijdigheid gelden : hier moest
eigen gevoel , eigen wil en eigene keuze beflisfen; en deze
beftisfing heeft de hulde , hem bewezen, zoo rein als vol
gemaakt.
-komen
Het was inderdaad treffend. , eene aanzienlijke menigte , in
eene fchitterende en met finaak verlichte kunstzaal als ter
feest
(*) Het is algemeen bekend, dat de Schouwburg van hout
werd opgetimmerd , om voor het oogenblik te dienen ; ter-

wijl het oogmerk was , denzelven door een hechter gebouw
te doen vervangen. Ondertusfchen heeft hij reeds meer dan
een geflacht verduurd , en het verval der tijden heeft ons ook
in dezen de overblijffelen vau vorige welvaart leeren fc'b:atteri.
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feest vergaderd , te zien toeven op de verfehijning ß'a11 een ^1
Man, die finds zoo vele jaren hunne oogenblikken van uit
veraangenaamde , en zoo veel tot den Nederlandfelien-ipang
kunstroem heeft bijgedragen. Treffend was het, den 57 jarigen Tooneelfpeler (*) in de rol van 0;•osman te zien optrecien, en in dezelve al het jeugdige vuur,, al den Ocsterfchen
gloed, al de verfchillende en met elkander worílelende aan
te zien ontwikkelen , welke de groote v 0 t. T a i R F:-doenig
in dezelve ontwikkeld heeft. Treffend was het, te zies^ ,
hoe , in weerwil der jaren , het kunstvermogen de trcfi'endfle
natuurgaven een' beflendigen duur weet te geven , en de natuur, als 't ware, kan te boven Breven. Immers hebben de
jaren den aanleg en de natuurlijke gaven van den Heer
s N 0E K niet kunnen doen verminderen; terwijl wij zijne talenten meer en meer hebben zien toenemen, en de wijze ,
waarop wij hem in deze rol hebben zien verfchijnen, voor
zijne vermogens nog een' langen duur belooft.
Uit de rol van 0rosmern zagen wij hein met waardigheid in
het karakter van den onflerfelijken Garrick overgaan. Ook
hiermede gaf •hij niet weinig genoegen. Maar bovenal plegtig
was het oogenblik , waarin hij zich tot de aanfchouwers wende , en aan dezelve zijne gevoelens uitte.' Wij zeggen, zijne
gevoelens : want, fehoon dezelve in dichtmaat vervat waren,
en de Heer S N 0E It nimmer als dichter is opgetreden , liet de
wijze, waarop hij dezelve uitfprak, hieromtrent geen' twijfel over. Uitdrukking en toon, houding en gebaren, alles
kondigde de aandoeningen der ziele aan. Met het hoog ge
kunst vervuld, getroffen door de fchitterende blij -voeldr
goedkeuring en hoogfchatting , geroerd door de warm--kenva
e blijken van deelneming, drukte hij zich met gevoel en
waardigheid uit. Geene zwierige declamatie , geene kunfige
toonwending , geene berekende afwisfeling worftelde , om indruk te snaken , met de kunst ; neen l het hart , het hart alleen heeft gefproken, en zich in volle flroomen uitgeulort.
Velen hebben liet verlangen geuit , zich , door de lezing
dezer dichtregelen, dit trefiènd oogenblik op nieuws te verte
Velen, door bijzondere omflandigheden belet -genwo,rdi.
er deel aan te nemen, wenschten er zich , langs dien weg,
eenig
(*) Wij vernamen, dat hij, twee dagen te voren, zijnen
57 t}en verjaardag vierde.
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eenig denkbeeld van te vormen. Dit heeft ons op het denk
bij den Heer S N 0E K aanzoek te doen, dezel--beldgra,t
ve voor ons Maandwerk te verwerven; en wij danken zijner
heuschheid eene toeflemming, waardoor hij ongetwijfeld velen zal verpligten.
Wanneer de fchepeling , bekommerd voor 't verzeilen,
Den grooten oceaan , langs ongeteekend fpoor ,
In ítoute vaart beploegt , licht hem , bij 't zorglijk peilen,
Aan 't ßikkrend firmament de heldre noordflar voor.
llem moge, op 't meetloos ruim , de fombre nacht omgeven,
Die voor zijn flarend oog de blijde kust bedekt,
ixet vriendlijk hemellicht, door 't duister nooït verdreven,
Leidt hein naar 't wenschlijk firand , dat zijn verlangen wekt,
-let vreugd 1laart hij terug op doorgekliefde vloeden,
Met moed op 't golvend vlak ,dat voor hem henen fpoelt :
De belflre noordflar blinkt, en, hoe de baren woeden,
Ze ontvonkt d' onwrikbren moed , dien hij in zich gevoelt.
Zoo ftraalt die eedle drift, om kunften aan te kweeken,
Die 't hart des Amflellaars, bij handelzorg, ontgloeit,
In onverdoofbren glans gelijk aan 't hemelteeken,
Op de onafzienere baan , waarlangs de lauwer groeit.
Beklemt ook 't hart de vrees, in 't duister af te dwalen,
En put de kamp der eer ook moed en krachten nit ,
De gloed , die de aandrift wekt , blijft onverminderd ulralen ,
En 't fpoor van 't echte fchoon wordt glansrijk aangeduid.
Indien dit immer bleek , mogt iemand dit ontwaren ,
Ik voelde me opgewekt door d' invloed van dat licht;
't (leeft, in de lange reeks van vijf - en- twintig jaren,
Mijn fchreden overfIraald in dit beroemd gefticht.
Aandoenlij"k oogeltblik! hoe wekt ge 't welbehagen,
Waarvan de boezem zwelt , daar ik, met diep gevoel,
Op d' afgerenden weg den blik nog houd geflagen,
En 't oog niet geestdrift vest op 't aangewezen doel ;
I:n, waar ik ílaren mag , uw drift , om kunst te kweeken ,
Uw ijver, om den (maak te vormen in dit koor,
.Zweeft altijd voor mij heen, als 't vriendlijk helnelteeken,
En licht mij , onverdoofd , langs 't immer kronklend fpoor.
flogt ik snij , voor uw oog, met hooge brozen fchoeijen,
Gewikkeld in de zorg, waarom zich 't purper plooit,
J1) d' ashtbren diadeem.met tranen overfproeijen^
Ge-
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Gehuldigd door den rouw, die 't fomber lijkfecst tooit,
Gij vlocht (o ! 'k dank het u) dien krans van lauwerblären,
Die, na zoo lang een proef, zich om mijn' fchedel krult;
Gij hebt , o eedle rei kunstlievende Amftellaren!
Den hoogen geest geleid, die 't treurtooneel vervult;
Gij hebt den weg gebaand , die , achter mij gebleven
Zoo menig fpoor vertoont van eedlen worftelftrijd;
Gij wijst het pad mij aan , dat ik hebbe op te f reven
Waar ons, aan 't roemrijk eind , de gloriepalm verblijdt.
1Vloog' dan , met fombren gang, de winterbode naadren,
Een opgeruimde herfst biedt langer zomerduur;
De gunst, die mij omftraalt , verjongt het bloed in de andren,
Vervult d' ervaren geest op nieuw met jeugdig vuur.
Dit feest , dit dierbaar feest , het plegtigst van mijn leven,
Kweekt de aandrift in mijn borst, waar't jeugdig hart van zwelt:
Ik flaar flechts op de baan, die vóór mij is gebleven,
En wend mijn oog van 't fpoor, door mij ten eind gefneld;
7a, onder 't handgeklap , bij frisfche lauwerbláren,
Door uwe zorg vergaard en voor de ktinst gefpild,
Meet ik geene eerbaan meer naar 't klimmend tal der jaren,
Maar volg het hoog gevoel , waarvan de zenuw trilt ;
Ja, 't fpant die eedle kracht , die nimmer jaren telde,
Ontwend op de enge grens bekrompen acht te taan ;
Die kracht , die mij de zege uit iedren weêrftand fpelde ,
Groeit nog van uur tot uur tot volle ontwikling aan.
Hij , hij , die een' triomf, zoo heerlijk , mag verwerven,
Als in dit oogenblik uw kunstmin mij bereidt,
Kan d' ijdlen nagalm van een wufte glorie derven,
En worftelt , onvermoeid , voor ware onflerflijkheid.
Zoo blijve uw bijval mij , zoo blijv' dit koor mij heilig;
Zoo blijv' mijn vreugde daar, waar u de kunst bekoort;
Zoo blijve ik in 't gelei' dier eedle geestdrift veilig ,
Die, als een heldre (tar ,.langs mijne loopbaan gloort.
Dit onvergeetbaar uur, waarin 't genot der tijden
Zich weeldrig overgiet en vrolijk zamenvloeit,
Zal, bij 't herdenken, nog den laattien flond verblijden,
Waarin het zwellend hart van eedle kunstdrift gloeit. -o Vaadren! die 't geluk van trouwe burgerfcharen,
Op Amftels kapitool , in achtbren rang bewaakt ,
Laat mij de opregte hulde u van een hart verklaren,
Dat voor genoten gunst in reine erkentnis blaakt!

En
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En gij , die dit gelocht in luister wilt doen bloeijen
Daar zich de fchoone kunst in uwe hoede fielt ,
Moog' steeds, tot loon dier zorg, de dank u tegenvloeijen,
Die in dit oogenblik uit mijnen boezem welt!
En gij , die zameovloeide , om me in dit uur te toonen,
Dat ik niet vruchtloos zwoegde in 't bloeijend perk der eer,
Gij wilt het edelst doel met d' eêlflen prijs bekroQien
IIoe veel de geestdrift zoeke , uw heuschheid biedt nog meer.
o ! lion ik 't hoog gevoel , dat thans mijn borst doet gloeijen
En 't hart mij overilelpt, in volle aandoenlijkheid,
In woorden blinken doen , in wonen uit doen vloeijeu,
Hoe heerlijk wierd uw lof door keur van taal verbreid
Maar hier fchiet kunst te kort, hoe hoog door u verheven;
Voor 't geen de ziel befeft , fchiet hier de fpraak te kort
Voldoe u 't woord , dat al 't genoegen van mijn leven
Aan 't doel , door u gevierd, met vreugd geheiligd wordt!
Zoo blijve aan Nederland mijn oiler opgedragen;
Zoo lang mijn adem ftroomt , mijn taak met moed vervuld!
Zoo fireele 't uitzigt mij met vriendlijk welbehagen,
Dat ge eenmaal om mijn graf een' lauwer firenglen zult
Mogten de bekwaamheden van dezen verdienítelijken Kun
lange ons nationaal tooneel tot fieraad verftrekken !-ftenarog
Mogt hij , bij het klimmen zijner jaren , zich met de klim
kunstminnaren ftreelen ! Mogten Be--mendhogfcatir
fluurderen van den Schouwburg, die, door eene goede keu
Rukken, het genoegen der aanf1houwe--zenafwislgv
ren bevorderen , hunnen lofFelijken arbeid door meer en meer
ontwikkelende talenten bekroond zien! En mogt de welmeenende medewerking, welke zij in dezen getoond hebben, altijd zoo wèl vergolden worden ! Dan zal , (nog verre zij dit
oogenblik!) wanneer om het graf van den verdienß ^lijken
S N 0E Ic de lauwer gev1uclhien wordt , de wediirijd om denzeiven echter niet geëindigd zijn. Dan zal het nationaal tooneel duurzaam het vaderland tot eere verfirekken; en wij zul
waarheid bevestigd zien , dat dáár de talenten het-lend
f"choon Ie bloeijen , waar zij op waren prijs worden gefchat.

REGTVAARDIGIIEID DOOR SCHERPZINNIGHEID GEHANDHAAFD.

Een zeer rijk, doch tevens zeer geestdrijvend Edelman had,
te Napels, de Kapucijners, ten nadeele zijns zoons ,, tot
erfgenamen zijns vermogens verklaard. Naar luid des testaments, echter, moesten deze Bedelmonniken den onterfden
zoodanig gedeelte zijner nalaten# flap afítaan, als hun het beste zoude gevallen. De Regter fle de hen in het bezit des kapzitaals, van hetwelk zij den jongman Hechts eene geringe
ons wilden toevoegen; hetgelie hein bewoog, zich tot eene
hoo,
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hoogere Regtbank te wenden. De Hertog VAN O S S O N E ,
Onderkoning van Napels, deed zoo wel den Regter als de
partijen voor zich komen. „ Het verwondert mij geenszins ,"
4prak hij tot eerstgemelden, „ dat deze goede Vaders de
„ voordeelen voor zich verlangen , welke liet testament aan
„ hunne Orde fchijnt toe te kennen; maar ik kan niet be„ grijpen , hoe een Regter als gij , grijs geworden in zijne
„ bediening , zich omtrent den zin van dat testament heeft
„ kunnen vergisfen." Nu beval hij , hetzelve voor te lezen ;
n, ter plaatíè , waar het artikel voorkwam , hetwelk de Aa
tot erfgenamen verklaarde, onder voorwaarde, dat-pucijnzrs
zij den zoon het hun best gevallende deel moesten uitkeeren,
-vroeg de I-Iertog : „ Eerwaardige Vaders ! hoe veel wildet gij
dezen jongman geven ?" -- „ Achtduizend daalders , IIeer
, Hertog ! " antwoordde de Gardiaan. — „ Hoe groot is de
„ nalatenfchap?" — „ Vijftigduizend daalders." — „ Dus
„ wens chtet gij , mijne Vaders , van vijftigduizend daalders ,
,, voor uw aandeel , tweeënveertigduizend daalders te behou„ den ? " — „ ja, uwe Excellentie , volgens het ons toe„ gekend regt."
„ Ik , echter , zeg en beweer , dat gij
„ krachtens het bij testamente verleend regt, deze tweeën
veertigduizend daalders aan den zoon des testateurs moet-„
„ afflaan. Immers : zijt gij hem niet dat gedeelte fchuldig ,
„ dat u het beste geaalt Daar nu het deel , dat u het beste
„ gevalt, tweeënveertig- en niet acht - duizend daalders be„ draagt, zoo zullen den jongman, naar luid des testaments,
welks nakoming ik bevele, tweeënveertigduizend .daalders
„ worden toebedeeld."
—'

?

OP HET AFSTERVEN VAN E. A. BORGER, IIOOGLEERAAR IN

DE wIJSBEGEERTC EN 1 TTERFIJ AAN DE I1000ESCHOOL
TE LEYDEN, OVERLEDEN 12 OCTOBER 1820.
1

rear, Leydens Hoogefchool ! Uw BORG E R is van de aarde,
Uat fchittrend pronkjuweel , onfchatbaar groot van waarde,
Is voor uw oog verdoofd, is uw gehoor ontrukt.
Pleng tranen om 't verlies ; ga diep in rouw gebukt !
Ilij was liet, die 't veriftand en hart vernuftig leidde ,
Ilij was het, aan wiens deugd men liefde en achting wijdde;
Hij was de man, wiens geest, door wijsheid aangevuurd,
Den leerling, vol van vlijt, zoo treffend heeft beftuurd;
Tlij was het, die, zoo rijk in eedle lettergaven,
liet onderzoekend hart loogt uit zijn bronnen laven;
Iiij was het , die ‚door 't vuur , dat voor den Godsdienst glom,
Den jongling vormde tot fieraad van 't Christendom.
zijn werk is hier volbragt , en , aan het ulof ontheven ,
,Sliaakt hij , door Gods bcfkuur,, een eindloos zalig leven.

's Gravcnhage, 8 Nov.

1820.

w.......

ME NGELIPERK.
DE VROUW MEER EEN GEVOELIG DAN EEN DENKEND
1VEZEN.

(Uitgefproken in de Maatfchappij !'ot Nut van 't Algemeen;
Departement zAANDAnz, den 2gfIen Aug. i8co,
door J. C. A. S A N D E R.)

W

anneer men begeerig is te weten , waartoe eerie zaak
bcflemd is , dan moet men hare inrigting onderzoeken;
en omgekeerd , wanneer men te voren aangaande hare be.flemming is onderrigt, dan kan men ook vrij veilig het
befluit ten aanzien van hare inrigting opmaken.
Dit geldt niet alleen van zaken , maar ool , van perfonen. Daarom zijn voor den mensch dc vermogens , door
den Schepper hem verleend ; de gelegenheid , waarin
hij geíteld is , om deze vermogens te gebruiken, en het
eene of liet andere tot fland te brengen ; de opwekkingen , welke hij tot deze of gene foort van lverkzaamheid
bij zich befpeurt , -- deze zijn voor hem de natuurlijke
aanwiizingen , ten minfle wenken , aangaande datgene ,
wat hij volbrengen kan, en daarom ook volbrengen moet;
gelijk wij ook , omgekeerd , uit datgene , wat wij Benen
mensch doorgaans zien doen , de gevolgtrekking ten aan
zien van zijnen natuurlijken aanleg gereedelijk afleiden.
De mensch is kennelijk Voorzien met het vermogen on
te denken , d. i. om zekere beginfels voor zijne handelingen befpiegelend vast te ftellen ; en het is op dezen grond,
dat wij befluiten: de mensch is ook verpligt, Om te
denken. Wij zien den mensch naar zekere, te voren heredencerde en vastgef gilde , beginfels , d. i. denkend, hai:delen ; en daaruit befluiten wij : hij is tot denken ingeri e.
Ondertusfchen is het de bcminnelijkfl:e , en veelzins
achtingwaardigfte, helft des menfehelijken gcflachts, welke wij met denken doorgaans min bezig zien ; wier d*.
den, daarentegen , het kenmerk dragen van deer uit een
,
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zeker oogenblikkelijk gevoel telkens voort te vlocijen .^
ik bedoel do vrouw.
Ik zal daarom in deze mijne leesbeurt trachten haar te
doen kennen als eery weer gevoelig elana rle,akeiid wezezu.
In de cerlle plaats zal ik aanwijzen , wat ik daarmede
ineen , wanneer ik zeg : de vrouw bevoelt meer dan zij
denkt. Ten tweede zal ik mijn best doen om te bewijzen , dat het inderdaad zoo is. Om dan , ten derde , te
doen opmerken de wijsheid van den Schepper , die de
vrouw meer voor het gevoelen dan voor liet denken befremde, en haar eene inrigting gaf, overecnkomftig niet
deze bellemming.
I. Om misverfland voor te komen , moet ik n , mijne
geëerde Hoorders ! eerst op een zeker flandpunt zoeken
te plaatfen , waaruit alleen mijne Helling snoet worden befchouwd, en daarom vooraf mij wat breeder verklaren
over datgene, wat wij bij den mensch denken heeten, en
in hoeverre ik dit bij de vrouw niet vooronderlrel te
werken.
Voor zoo ver het denken van den mensch zijne liandelingen raakt, verfla ik er onder de, van de handeling
vooralsnog afgefchcklenc , geheel en eeniglijk be[piebelende befchouwinb , of ook wel uitvinding en vastflelling
van zekere beginfelen en regelen , berekend om de han
te beíiuren. Het denken brengt de theorie voort,-delwijz
van welke de handeling als de beoefening moet worden
aangemerkt. „ De mensch is een denitend wezen ," beteekent dus : de mensch handelt niet alleen; maar hij ontwerpt ook, eer hij tot de handeling koert,, eene zekere
theorie, op grond van zekere beginfels. Hij vinelt r:it,
hoe hij handelen moet, en waarom alzoo. Het is beun
niet genoeg, eene flotfom te hebben ; hij wil weten ,
hoe zij daar gekomen is; daarom acht hij haar niet, tenzij hij zelf de fom narekene ; en begeert hij Gene flotlom, hij kan en moet haar zelf zoeken.
Eerie werkzaamheid des denkens is daarom óo1: de na
oorzaken der uitwerkfelen , welke wij-fporingvade
waarnemen. Het denkend wezen kan niet in gebreke blüven
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en te vragen : vanwaar heeft datgene, wat ih rondom
mij zie, deszelfs oorlprong genomen ?
Denkei en gevoelen finelten menigwerf ineen ; hetzij
dat ze in de befchouwiny met elkander worden verward,
of (lat men bij de handeling datgene denken noemt , wat ,
teel bezien , gevoel is , en voor een gewrocht der ver
redenering datgene aanziet , wat nit zekere aan -flandeijk
uit zeker algemeen of bijzonder inftinct is-doenig,
voortgevloeid. Zoo wordt er menige edele daad bedre
welke de dader zijne eigene braaf-ven,trozak
heid en edelmoedigheid hartelijk toejuicht ; terwijl hij toch
door niets anders werd befluurd , dan door een gevoel ,
dat hij zichzelven niet gegeven had , en (lat niet in zijne
inagt Rond:
Ook kan dd mensch met zijn nafporend denken zoo
]loog klimmen , dat zijne uitrekening haar einde vindt ,
inzonderheid bij de befèhouwing van bovenzinnelijke waar
maar ook zelfs in die wetcnfchappeli , welke ha--ledn,
rc betrekking hebben op aardfche of zigtbare voorwenpen, doch wier hoogere toepasfng, dikwerf faalt. In hoc
iele gevallen gevoelt de mensch ten aanzien van het zedelijke niet , dat iets waarheid zijn moet; gevoelt het
met eene zekerheid, die, als behoorende tot zijn wezen,
door den F'ormeerder zijner natuur hem is ingedrukt ;
naar bewezen , gelijk men in aardfche wetenfchappen de
ílellingen tot zinnelijke aanfchouwin- brengt, -- co bcwezen worden kan het niet; liet ken ten hoogfte als juist
gevolg op voorafgaande bewezene flellin;en (preznisfcti)
rusten; maar dit moet liet dan oog, indien het gevoel
Beene dweeperij zal worden.
Wij zien dus , dat de Schepper aan den mensch, bcncvens de gave des nafporenden en befpiegelenden ver[lands , ook die des gevoels heeft gefchonken , om dti ir
te onderifeunen en aan te vullen , waar de koele w erk
aanihcid des vcrílands niet zou voldoende wezen , onm
liet bedrijf van den mensch te leiden tegen de begeerten
der dierlijke natuur,, en , dádr hem eene bron van kennis
tP tin lien wear bet wiskunffige betoog moet ophouden;
n -,
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De Allerheilig,Ie kon zoo komt h_,t ons bij deze waar neming voor -- de bevordering van datgene • wat voter
den mensch van het hoo ile belang is, deugd en kennis,
niet geheel overlaten aan zijn verfland , eindig, en door
de zinnelijkheid vaak van het regte fpoor geleid , gelijk
het is , en gaf aan beide een zekerder íleunfel in het menfchelijke hart.
Met dit alles , echter , de mensch kan denken , en moet
het ook. Brat aangaat de verrigtingen van zijn aardsclt
beroep , hij moet ze denkend regelen. Het is met Them
:liet gelegen gelijk met den bever en met de fein , wier
bouw- en weefkunst hun ingefchapen is ; die de uitkorist
bezitten , zonder dat zij eerst de fom behoefden te berekenen; die dus niet kunnen dwalen , maar wier arbeid
ook voor Beene volmaakbaarheid vatbaar is : terwijI de
mensch, daarentegen, de font eerst zelf moet berekenen ,
eer hij liet facit krijgt; en heeft hij verkeerd gerekend of
toegepast , dan deugt zijn werk niet ; hij moet van voren
af aan beginnen, of de fchade lijden.
Ook in het zedelijke behoort liet tot de waardigheid
van den mensch , te weten , waarom hij zóó en niet anders handelen moet en handelt. Zijne deugd mag niet
geheel in(iinct zijn (foortgelijks wij ook in Ilaauwe trefcken bij fommige redelooze dieren ontwaren) , en hij heeft
redelijke gronden noodig , om zijne pligtsbetrachtdng ilaaulde te houden tegen de eifchen der zinnelijke natuur. Daar
hij vatbaar voor eene zedeiiécr ; hij moet haar ken--omis
nen en eerbiedigen : hij mag de deugd niet hechts beoefenen ; hij moet haar ook beredeneerd willen.
Dit geldt van de vrouw en van den man beide. Evenwel zijn de gaven , onder de menfchen in 't gemeen , verfchillend uitgedeeld. De een heeft meer beefdardheid ,
om , onafhankelijk van het bevoel , te wikken en te wegen , dan de ander ; en inzonderheid is het de vrouw,,
die meer geleid wordt door gevoel , dan door redenering.
Zij is , namelijk , minder gefchikt voor afgetrokkene
wetenfchap , dan de man. De wiskunst , de wijsgeerige
behandeling der talen zijn haar vak niet. Voor eene flelfel-
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í'e?matige wijsbegeerte of godsdienstleer , voor de beocfning der geleerdheid, is zij niet gebóren. Behoort ook
al eenige algemeene kennis van fchoone wetenfch tippen
tot cane bef liaafdc opvoeding; het doordringen tot in
alle bijzonderheden dier wetenfid appen is voor haar te
vermoeijend , te vervelend. , Zij kan niet toe niet hetgene
voor het verfmsnd alleen is ; zij begeert ten mimic daarbij
iets voor haar hart , en neemt nit de onder^cheidene vak
det het eerst en het liefst aan, wat-kenvawtfchp
tot hart en phantafie l'preekt. Zij kan kunften leeren beoefenen ; maar derzelver grondige theorie is voor haar
:niet aanlokkend. Zij is berekend om nit alles het fchoone te zoeken , en er zich als mensch mede te verfieren ;
maar zij kan het niet nadenkend ontleden.
Haar oordeel over menfchen , zaken en omflandigheden
is allezins gegrond op waarneming ; maar die waarneming
is , bij de ínelheid en fijnheid hairs oordeels , dat zich
in het gebied des gevoels verliest, fchiclijk gedaan.
Even zoo in liet zedelijke. De vrouw is meer berekend voor de zedelijkheid; dan voor de zedeleer. Deze
heeft zii meer in haar hart dan in haar hoofd ; en zij gevoelt fijner het onderfcheid tuschen goed en kwaad,
wordt krachtiger door haar hart teruggehouden van het
laatfte en voortgelluwd tot het eerfile, dan zulks door
de fijníle redenering konde gefchieden. -- De Godsdienst
prijst zich haar nimmer aan van deszelfs dor wetenfchappelijke , maar zoo veel te meer van die zijden , welke
Let hart raken.
De vrouw is onderhevig aan fnelle en fcerke indruk
Vandaar dat zij ook dán menigwerf door dezelve-ken.
wordt. overwonnen , wanneer ze niet verantwoord zijn
voor den re teriloel der rede en der zedelijkheid. Vandaar dat ook zij kan uitfpatten op den weg der ondeu d,
en dan , aan de misdaad ter prooije , door dezelve zoo
vast wordt gehouden , en liet kwaad zoo misvormend
in haar geheele wezen doortast, als het ooit bij den man
gebeuren lean, ja erger dan het doorgaans bij den man
gebeurt.
Ik
D3
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Ik tvil al het tot dusverre opgenoemde voor niet meer
gehouden hebben dan voor zeer algemeene trekken , die
in tallooze wijzigingen aanwezig zijn ; terwijl ik niet de
opgaaf zelve liet beflaan van uitzonderingen in het geheel
niet wilde tegenfpreken. Het zal, vertrouw ik , mijnen
J-loorderen duidelijk zijn , dat ik de vrouw niet heb wil
als enkel door gevoel beftuurd , en zich-lenvorPc,
onttrekkende aan rede en gezond oordeel. Ik heb alleen
willen fpreken van datgene , wat den meesten invloed bij
haar uitoefent ; en dezen meerderen invloed heb ik ge
aan het gevoel te moeten toekennen.
-sned
Het kan daarom ook mijn oogmerk niet geweest zijn ,
liet regelmatig onderwijs aan de jeugdige vrouw voor ondoelmatig, of ook Hechts voor overbodig, te verklaren.
Want al fickle ik , dat geleerdheid en eerie door en door
grondige beoefening der wetenfchap hare zaak niet zij ,
en íchoon ik blijve vastflellen , dat zij haar in haar volgend leven niet te pas komen , zoo blijft er toch altijd
een midden over tusfchen volfirelcte oppervlakkigheid en
liet doordringen tot cie bijzonderheden cener wetenfchap ,
dat het werk des geleerden is ; tusichen het (nappen eerier_
vreemde taal , zonder eenige kennis aan de gronden , b.
v. aan de verbuigingen der woorden , en die grondige
kennis , welle de taalmeester noodig heeft. — De man,
befluurd door eigene fmakcloosheid of door, gevoel van
iiiccrderheid , moge verklaren , dat de vrouw niet noodig_
nebbe iets te weten buiten hetgene hare huisfelijke betrekkingen raakt; zijn eigen gedrag toont al te dikwijls,
hoe weinig onderhouds hij vindt hij haar , die aan zijne
flelling beantwoordt, en wier volllrekt onbefchaafd verftand haar tot eens nietigheid verwijst , die haar, onteert.
De vrouw kan en moet niet alleen huismoeder , , zij nioet
ook mensch zijn , door zoo veel verflandsbefchaviilg , als
de menhcla behoeft, gevormd , en in (laat zijn, hare kin
deren in derzeiver verfiandsontwilcheling te helpen. Haar
eendeel —= ik wil nu niet bepalen de grootere of kleinere
niasf? van wete^ifchap , door welke ; maar haar oordeel
en tech Ecoef cjld te zijn , en zij moet , ook op haar
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llandputnt als mensen , toch hebben leeren denken , ten
einde in haar huis het he`luur met redelijk oordeel te
voeren en hare kinderen tot meníèhen te vormen. Zn
dit is niet te veel gevergd. Voor deze vorming is de
vrouw gefchikt. Zonder deze ontwikkeling is zij niet
veel, en verkeert in groot gevaar , om , door niets anders dan door haar gevoel geleid, door he zelve te worden misleid.
Te mijner verantwoording -- indien iemand dezelve te
dezen aanzien moot noodig oordeelen — en ook opdat
tenen iegelijk regt wedervare , merk ik, ten flotte van
dit deel mijner verhandeling, aan , dat de helling : „ de
vrouw is meer een gevoelig dan een denkend wezen ,"
geenszins te harer verlaging kan verílre':I: en. Want , of
het goede , dat de man doet, niet ook in de meeste ge
het gewrocht ceps zedelijken , door den Schep -valensr
natuur geplanten, gcvoels, dan-perindmfchljk
de vrucht van koele , het egoïsmus overwonnen heb
redenering zij ? is eene vraag , welke ik mij geen-bend,
oogenblik bedenk toeflemmend te beantwoorden; terwi;i
Gene andere, of dan de man , met zijne meerdere ver
veel beter zij dan de vrouw ?-ftandswerkzmhi,o
nog wel in het vervolg dezer verhandeling in het voor
-bijgan
haar antwoord vinden zal. — Ik moet nu
11. bewijzen , wat ik tot dusverre heb geheld , aan
invloed , welken bij de vrouw het gevoel bo--gande
ven het verhiand heeft. — Ik zal bij deze gele enheid veel
van het reeds gezegde moeten herhalen , met dit onder
evenwel , dat , hetgene ik tot hiertoe van voren-fcheid
vastílelde , vervolgens als verfchijntel in dc ondervinding
tot having van het beweerde moet worden bijgebragt.
Dat de vrouw meer ge!chikt , van nature berekend is
voor het gevoelen dan voor het denken , wordt in dc eer
plaats geflaafd door ons eigen , onwillekeurig werkend-fle
gevoel , hetgene afkcerig is van cone geleerde vrouw,,
ja van zulk eene reeds; die zich als eerre verílandige wil
doen opmerken , en op deze hoedanigheid meer prijs blijkt
te hellen, dan op die eener goede huismoeder. Niet dat
wij
D4
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wij beweren zouden , dat verfland erne vrouw ontfiert ;
maar wij zijn gewoon te begeeren , dat zij voor onze
ooben meer haar hart dan haar vcrtfand late werken ; dit
laatfee moet , het zij mij geoorloofd mij aldus uit te druk
als 't ware achter de Icherznen blijven ; iets, dat-ken,
bij den man zoo noodzakelijk niet is , fchoon vertoonmaking met zijn verfland ook hem anders tot een voorwerp van befpotting maakt. Wij ontvlieden de geleerde
vrouw,, en kunnen nimmer eene nadere verbindtenis met
haar wenfchelijk vinden ; en , zoo gaarne wij de daden en
de woorlen der vrouw den ílempel van overleg- en oor
zien dragen , zoo mishaagt zij ons toch , wanneer-del
zij eeuwig redeneert , en uitpluizend ons de theorie van
haar handelen ontcijfert , waarbij haar hart op den ach
geraakt , door haarzelve wordt vergeten , en zij-^ergond
in zekeren zin ophoudt vrouw te zijn.
3n de tweede plaats behoeven wij de vrouw Hechts uit
de ondervinding nader te leeren kennen , oen overtuigd te
worden , dat haar gevoel meer uitkomt dan haar hart.
De vrouw op den troon is mij altijd voorgekomen , op
deze , haar niet pasfende plaats , voor een groot genieelte, hare vrouwelijke natuur verzaakt te hebben. Vat
er intusfchen , zoo vaak `vij haar op het groote tooneel
der gefchiedenis werkzaam zien, van overbleef, dat heeft
zich altijd vastgezet tot hoedanigheden -- goede of kwzde — van den eerflen rang; en liet getal van groote
Vorstinnen gaat, naar evenredigheid, in de gefchiedenis ,
dat der groote Vorften ver te boven. In alles heeft zielt
dan hare hartstogt gemengd; vandaar haar /lerk handelen
in duizende gevallen , waarin de man weifelt. Maar ook
in het gemecne leven ; wie is in beflisfende omfl:andighcden fnel beraden , moedig in gevaren ,, gereed tot opoii=eringen , vast in het eenmaal genomen befluit , eenen ftillen maar zekeren gang gaande, taai van geduld, fijn van
takt in beoordeeling en keuze ? I-Iet is de vrouw ; en her
zij al niet te ontkennen , dat genoemde hoedanigheden
zonder verfland en oordeel Of Beene plaats vinden , óf
srn mi me niet cdoelnatig werken kunnen, zoo moet men
toch

DAN ELAN DLNKtND \1ttZEN.

5

toch ook aan den anderen kant niet onopgemerkt laten ,
dat zij met te veel denkens , met te veel wikkens en wegens volflrekt onbcflaanbaar zijn , en mag hieruit veilig
het befluit worden opgemaakt , dat de vrouw in dezen
door haar levendig gevoel magtig wordt onderfteund.
De deugden , welke wij voornamelijk bij dc vrouw waar
zijn ook alle van dien aard , dat zij met het ge -nem•
meeste in verband flaan. Ik zal bij deze gele -voelht
geenszins de uitilel: ende vrouw , het pronkjuweel-genhid
harer fel.fc , het voortbren Fel eener dichterlijke phantafie
ten voorbcelde kiezen, om er mijne flelling door te bewijzen; maar de vrouwe nemen , gelijk zij in den grond
heuer natumor is , de onbedorvene , dc welopgevoede vrouw
uit den gelukkigflen en dcugdzaamften der flarden , den
middelffand — en juist uit dezen , omdat hier het beierf
niet zoo hcerfchend is , dat in de hoogfle en in de laaofte ftanden meer dan al te vaak het hart der vrouw tct
eerre verblijfplaats van zeilel kc gemeenheid en haar tot
een nietsbeduidend wezen maakt. In den middclftand is
meer reine menfyhelijlke natuur, dan in de beide uiterften.
Bij de onbedorvene vrouw , dan • vinden wij vooral een
juist en helder oordeel , maar (om te komen tot dc
voorthrengielen en bewijzen van haar gevoel) daàrenboven vooreerst een fterk en ten uiterfte juist gevoel voor
het fchoone. Wanneer zij niet de mode , maar haar natuurlijk gevoel raadpleegt , dan kan men vrij wel af op
haar oordeel aangaande datgene , wat past en welftaat.
Disruit vloeit voort hare genegenheid voor fierlijke kleeding en voor orde in het algemeen. Deze moge haar al
eens blootstellen aan de hefchuldiging van zinnelijkheid —
de befchul_liger is even zoo zinnelijk, maar minder fijn
voor liet ware zinnelijke fchoon; zijne zinne--gevoli
1, kheid heeft meer egoïsmus , en doet minder ter verfraaijing van liet leven voor anderen. De vrouw, die
eersen afkeer heeft van wanftaltigheid of fmakeloosheid in
kleeding en in houding , verdient nog geenszins den naam
eener coquette. De vrouw, die in de fchikking hares
hhuizes op finaak , orde en zindelijkheid gezet is , manD5
daar-
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diaaroni nog Beene drokke beuzelaresfe worden geheeten.
ij is in beide en in alle Poortgelijke bevallen (nits paal
e. il perle erkennende) Hechts datgene , wat de Schepper
wilde , dat zij wezen zou , het beeld en de voorlJanderesíè van fehoonheid en welv oegeliji:heid ; en het is have
natuur , die haar deze zonder veel nadenkens leert kenne u , door een gevoel , dat zich in liet meisje reeds
vroegtijdig openbaart.
I?en andere trek des vrouwelijken karakters is een íl;eri;
en ten uíttrILe fijn gevoel voor betamelijkheid en kieschheid. hier kan ik niet ontwijken eene vergelijking tuslchrtl Ce vrouw en den man , de maagd en den jonge
vergelijking , die ons over onze fekfe moet-ling;ce
en de vrouw ver boven ons verheft.
blozen,
doui
woorden
en daden , gelijk zij dooegrnnrs geheld
Indien
zijn, moeten gehouden worden voor dc openbaring van
hctgene in het binneníle van den mensch huisvest, dan
valt er van den man, ten aanzien van liet punt , dat ik
nu behandel , niet veel goeds te getuigen ; de vrouw ,
daarentegen , moet door vergelijking niet hem winnen.
ITij , namelijk , kan dubbelzinnigheden uitei? , welke de
vroaw nimmer verflaat. Ilij kan ondubbelzinnig onrein
zijn in zijne woorden ; de vrouw nimmer. De jongeling
ender zijne makkers kan ruwheid houden voor ;eestigi'lcid, en er zich zeer in vermaken ; dit kan de jongen
meisje kan zoo iets niet in hare 'gedachten neiden,
-lte
'Waar de vrouw de kieschhcid heeft vergeten en tot gemeenlicid is afgedaald , daar is dit nooit anders gekomen
dan door de fcliuld van ons gefacht; en er heeft altijd
eerst veel moeten gebeuren , eer de roos der fehaamte
oji de \\rang der jonkvrouw hare kleur verloor.
E ene derde deugd, bij de vrouw uit fijngevocligLeid
eboren, is godsdienfligheid , en wel niet zoo zeer dc
huelverllandige , als die , welke uit het hart komt en tot
liet hart gaat. I Jet is eene algemeene ondervinding aller
tijden , dat de godsdienstoefeningen eer en meer verlaten
werden van mannen dan van vrouwen. Ik denk er bij
deze gelegenheid wel aan , dat de roan gewoon is met de
gods-
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godsdicnfliglieid der vrouw den fpot te drijven ; dezelve
te beftempelen niet den naam van zinlelijkheid , dweeperij en wat niet al ; de vrouw te befchtddieren , dat zij etui
uitwendigheden en aan íchoone woorden bangen blijf ,
waarboven hij zich door zijn verfrand verheven acjit.
En , om dus nu niet , ais lofprijzer van de godsdienflig
beid der vrouw,, meteen mijn deel in deze befpotting te
krijgen , moet ik vragen , of er wel eene ware vroomheid
denkbaar is zonder aandoening des gevfools ? of niet ook
de fijnere en edeiaardi,gere zinnelijkheid, tot welke de
mensch alleen zich kan verheffen , door den Schepper is
verordend tot een middel ter afleiding van het hoogere
in ons gemoed ? of niet ook de betere man in de godsdienlfige voordragt dat begeert , wat tot het hart (preekt ?
of uien niet onregtvaardig is , niet de godsdienifigheid
der vrouw aan verfijnde zinnelijkheid alleen toe te fchrijven ? en ten laatíle , of de man , die door zijn gewaand
verffand zoo vaak tot algeheele verachting van het hoogere wordt gebragt , en de zedelijke grondflcllin.gen , dir
hij verklaart alleen het wezen van den Godsdienst uit te
maken , zoo weinig in praktijk brengt , met zijnen , enkel
vcrílandelijken , Godsdienst wel beter , en voor zich zelven
geruster 'is , dan de vrouw ? Laat ons niet vergeten , dat
de Zaligmaker zelf aan kinderlijke gemoederen het inzigt
in de hoogere waarheden van liet Godsrijk toekent , waar
de wijzen en verftandigen van verftoken bleven , omdat
tnci.fclielijlce wijshcid uit haren aard genegen is , over de
eenvoudige waarheid, die vlak voor de voeten ligt, en
omdat zij vlak voor de voeten ligt , heen te zien ; dat de
vrouw , meer dan de man , dit kinderlijk gemoed bezit,
en daarom kinderlijk vertrouwen en kinderlijke onderwerping bij haar duizcnaniaal meer gevonden worden dan bij
ons gefacht; dat wij, merkwaardig genoeg, in de gewijde gefchiedenis onder Jezus volgelingen vele vrouwen
zien , hein ruim zoo hartelijk (en geenszins dwcepend,
maar met oordeel) toegedaan als zijne mannelijke leerlingen , die onophoudelijk zijne leer naar hunne vooroordeelen zochten te plooijeu , dezelve uitpluisden , daarover op
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hui mme verftandigd wijze dachten en vraagden , terwijl zij
in de ure des doods hem verlaten hadden en alles verloren renenden ; maar Maria en andere vrouwen , met eenen
waarachtig bovenaardfchen moed , van welken ik ten minftc mij bezwaarlijk een denkbeeld kan vormen, benevens
Johannes , wiens karakter z©o zeer aan het vrouwelijke
grensde , het onder 't kruis van den onder duldelooze
fmartcn zieltogendcn zoon , meester en griend konden
uithouden.
IIier was liefde , fterker dan de dood; en dit brengt
vlij op eenen vierden algemccnen karaktertrek , welken
ik, als vrucht en bewijs van de hoogere gevoeligheid der
vrouw, ten laatfte wilde bijbrengen : onwrikbare , getrouwe liefde , letterlijk ftcrker dan de dood. God zij dank
wij behoeven , om dit bedaan der vrouw te bewijzen ,
ons niet tot enkele uitílekende voorbeelden te bepalen ,
daar haar doorgaand leven , wanneer_ zij niet uit haren
kring gerukt is , eene aaneenfchakeling uitmaakt van verrigtingen der zichzelve opofferende liefde. 1-be vroeg
begint niet de arbeid der dienstbaarheid --- dat ik het zoo
noeme — waartoe de vrouw door haren gehcelen aanleg
is bepaald en door den Schepper beltemd ! Celle dienstbaarheid, echter, die haren grond niet zoude hebben in
f aaffchen dwang, of in bedongen loon , maar gelleelenal
in de liefde. En daarom dan , dewijl de Schepper wilde, dat op de íchouderen der vrouw de zorg voor dc
gemakken , verfieringen en bcnoodigdheden de i levens
rusten , zij de verzorgfter des teederen zuigelings en de
toevlugt voor alle hulpeloosheid in haren kring zou wezen, heeft Hij ecncn onuitputtelijken rijkdom van liefde
in haar hart uitgef'cort. Naauwelijks is het meisje eerai zins ontloken , of zij moet reeds met de moeder deelen
in de zorg voor hulpelooze kleinen, en in die werkzaamlieden , welke de vervulling van de behoeften des gezins
ten doel hebben. En zij doet het met eenen ingefchapenen aanleg ; en reeds ziet men den bloefemknop van die
liefde , welke eenmaal , in den echtelijken en moederlijken fland , als geopende bloem , den verkwikkelijkulcu
;eub
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geur zal vertpreiden. En deze echtelijke, deze moeder
'zand — wie kan om deszelfs onnoemelijke bezwa--Iijke
ren denken , zonder zich diep te buigen voor de eer
dat karakter,, hetwelk , enkel en alleen-wardighevn
uit liefde, deze bezwaren zoo gewillig draagt , ineni,werf zonder vooruitzigt op cene andere belooning , dan
die in de zaligheid des beminnens zelve bei aat; ja, wat
zeg ik ? niet zelden onder het dadelijk verduren van den
fnooditcn ondank , van de wreedile mishandelingen en
van de tergendile trouweloosheid? — liet is in dezen
ftand , waar alle ' vermogens van ligchaam en van beest
bij dab en nacht worden te koste gelegd aan de belangen
en geinakken van anderen, en zulks met cene ílandvastigheid, -die on in dit geval het vrouwelijke gelacht het
Jterke in plaats van het zira lee moest doen heeten. AVat
anders dan liefde kan zich getroosten zonder verpoozil.b
bezig te zijn niet de voorziening in de walgelijke behoeLten der kinderen , aanhoudend de luimen van dezelve te
verdragen, en zich prijs te geven aan derzelver nimmer
rustend gedruisch ? %Vat anders dan de hoogPce liefde kan
zulk eene oppaslier van kranken wezen , als de echtgenoo,e
en de moeder bevonden wordt te zijn , menigmaal gedrukt
,door eigene zwakheid des ligchaams , die niemand haar
kan helpen dragen? Met één woord: wat vermag in de
uiterile ellende en verlatenheid , in nood en dood zoo
vol te houden , zoo bij te flaan , zoo zichzelve te vM•gcten en op te offeren , als de liefde der vrouw ?
De man voert groote daden uit , en zijn roem vervult
dc wereld ; maar dit geval is toch zeldzaam. De gewone
vrouw is grooter dan de niet roem overladene man , on:dat haar werk de flille arbeid van taai gedrild , flandvasrigen moed en onwrikbare liefde is , die niet vermeld
wordt door de bazuine des geruchts. En, Gode zij dank !
van deze grootheid kunnen wij dagelijks vele voorbeelden
zien. Zi,} be fond te allen tijde, zij beffaat en zal beflaan
ondanks alle verbastering der zeden; want der vrouwe is
ëc liefde cene tweede natuur.
Nu moet ik nob, II1, doen opmerken de wijsheid
van
.
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van den Schepper, gelegen daarin , dat I Iij de vrouw ai=
dus vormde , dat zij neer door gevoel dan door verffan
redenering zoude beftuurd worden.
-delijk
Dens vooral in het oog gehouden hebbende, dat het
nienfchelijk gevoel niet , gelijk dat der dieren , alle vrije
vverkzaamhcid der verliandelijke redenering verhindert,
blind en ona recicriaarrbarr werkt , durf ik het niet des
te grootere vrijmoedigheid wijsheid en goedheid van den
Schepper heeten , dat Hij aan de vrouw meer overhel
gevoel dan tot langdurige ver thndclijke rddene--lingto
ring gaf.
Bij Hechts eenig nadenken over den fiand en de ver
vrouw , zal het ons moeten blijken , dat-pligtnedr
die fland en die verpligtingen de onderfieuning van een'
l jn en fterl werkend gevoel volffrekt noodzakelijk maken;
terwijl integendeel de afwachting van de uitkomficn cener verffandelijke redenering telkenreize de werkzaarriheden
in den kring, waarin de vrouw geplaatst is , zou ver
gebrekkig doen aan den dag komen — eene-tragen
omstandigheid , die niet zonder onafzienbaar nadeel voor
liet geheel, zonder de fchromelijkfte verwarring konde blijven;
IIet gevoel , toch , werkt fnel en beílist ; het verfland ,
wanneer het niet door het gevoel wordt aangezet, lang
vaak ten halve in zulke omflandighedcn , waar -zain,e
zinnelijkheid tegen de zedelijke uitfpra--indefchr
ken van het verftand aandruifchen. Dit is b. v. het ge
wanneer er nloeijelijke pligten te volbrengen vallen.-val,
De zinnelijke traagheid heeft er tenen afkeer van; liet
verftand vordert niettemin , dat zij volbragt worden ; en
nu ontftaat er een ftrijd , die voor het belang desgenen ,
die door de betrachting van den pligt winnen , door nalatigheid verliezen moet, veel te lang duurt , gefteld ook
dat de infpraak des verftands dc overhand behoude ; want
ook dan no- gaat de verrigting, die volbragt wordt eni el omdat zij door de rede is geboden , langzaam en ge
ontbeert alle kracht en aange--brekigvandh,
naamheid cener volvaardige , op liefde gebouwde , uitti oering.
Dit
-
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Dit gezegde zal , vertrouw ik , ftraks aan duidelijkheid
winnen , wanneer ik overga tot acne regtftrcekfclie toepasfing van hetzelve op datgene , wat de vrot.w als echt
-genot
er. als moeder te doen heeft.
liet is eene algemeene opmerking , dat de vrouw , .die
zich voornamelijk bezig houdt met afgetrokken denken of
met geleerdheid , voor den huisfelijken kring bedorveli
is. Wat d • in dezen te doen valt , dunkt haar , racer
dan ooit den man , die liet altijd nog zal weten te fchatten , nietig ; den tijd , daaraan bef iced , noemt zij verloren , en oordeelt hein waardiger en nuttiger te kunnen
gebruiken. En nu wordt er waarlijk niet veel verbec!dingskracht toe vereischt , om te befeffen , wat er vuil.
de huisfelijke aangelegenheden onder het beftuur van zuil
eene vrouw moet worden , noch behoeven wij te vr.?,en , of ecnig man dien ftaat , waarop Ik het cog l ch ,
zou begeeren. Daarom behoort de wijsheid van den Inti g ter onzer natuur geprezen te worden , die , terwijl 1 f ij
den man en der vrouwe het ftandpuimt aanwees , c'at zii
in de maatfchappij en in de fchepping zouden te beklecden hebben , ook aan elk van hen die inrigting vverleen_
welke zij aldaar behoeven , en die hen aanzet tot den ar
beid, die aldaar voor hen gevonden wordt. —. Lof zij
den Schepper, die aan de vrouw een gevoel heeft -,:fi honken , dat gaene bevrediging kan vinden in bovcnnzinnelijke nafporingen of geleerdheid , maar alleen in le
volbrengen van de pli-ten, aan den huisfeiijken ítard
verbonden !
Maar wat nu aangaat de uitvoering van deze pi! -ten in
liet bijzonder,, hoe zou liet gaan , wanneer deze eerst
liet gevolg der redenering wezen moest ? Dat het denk <
vermogen daarbij te pas komt ; dat een algemeen over
zigt , dat overleg bij de verrigtingen der vrouw neodi;;
zijn — wie is zoo dwaas , dit te ontkennen ? Slecht,
evenwel , zou het gefteld zijn , indien zij geene orde en
geenen finaak in haar huis wist voor te ftaan zonder
Yreel bedenkens , of zonder eerst verhandelingen over het
fehoone te hebben gelezen , welke niimmtn•ar_ iemand f nuk
-
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deden verkrijgen , die er van nature van verfroken wasa
Arme linderen , die , ouk in gezonden ítaat , zoo duizendvoudige , groote en kleine, waarlijk niet aanlokkcnde , oppasfingcn noodig hebben ! -- arme kinderen , indien zij niet geholpen vierden , vóór en aleer de moeder
telkenreize zich de verpligtingen omtrent hen redematig
had ontvouwd ! Ongelukkige kranken in het huisfelijk ge
indien de moeder en de echtgenoote daar, waar fuel--zin,
beradenhcid en fpocd en aanhoudende hulp vereischt worden , eerst in de ftelfels der zedeleer den grond voor hare verpligtingen moest opzoeken, en door redenering de
kracht zien te verkrijgen om ze te vervullen ! Kinderen
en kranken , en in het algemeen al wie in liet huisgezin
hulp , gemak en aangenaamheid des levens alleen van de
vrouw verwachten kan ! -- het beste een vial voorrnderfteld , dat zij , namelijk den goeden wil had , om naar de
koele infpraak des verftands hare pligten te volbrengen —
gij zoudt onder deze , door geene lief le voortgebragte ,
verzorging evenwel verfmachten , en uw leven zou geur
en kleur onfeilbaar verliezen.
Dan , laut ons , mijne 1 leeren ! niet , al te zelfzuchtig ,
ons bepalen bij de overweging van datgene, wat wij ver liezen zouden , indien de vrouw meer door het verfzand
dan door het hart wierd geregeerd. Laat ons ook in aanz
werking nemen , wat zij zelve daardoor worden zou , na=
welijk diep ongelukkig. Dat toch is eene van de grootfte
rampzaligheden , wanneer de pligten , ons door onzen
ftand opgelegd , ons ítuiten ; en zelfs ook dán , wanneer
wij , uit hoof le van redematig erkende verpligting alleen,
zonder liefde , doen , wat wij n2oete72, is de bloem der
ware blijdfchap onzes levens geknakt; de arbeid gelukt
niet alzoo, dat hij ons verblijden konde; en, met goed
geweten en met al , treuren wij (zoo lang tot dat ons
handelen ons ter tweede ratuur en ten voorwerp van
liefde wordt) in een leven, dat ons verveelt. — Zoo is
het met den mensch in het algemeen ; en de pligten der
vrouw zijn waarlijk niet van die natuur , dat wij dezelve
van voornoemden regel konden uitzonderen. Nu, terwijl
-
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haarlijk is , gelijk ik getracht heb haar voor te flellen , nu draagt zij den niet ligzen last harer betrekkin e,n.
sliet alleen met een , baar natuurlijk eigen , taai geduld
maar zc'ts met eerie zekere elate van blijmocdigheid, die
door het walgelui hen van haren arbeid wordt gevoed,
en , ook onder het gevoel der bezwaren zelfs , beíchraagd
l,)or den Godsdienst , zoo naaura verntaagfcllapt aan haar
hart. Dezen aanleg gaf dc Schepper haar mede , als een
kostelijk gefehenk , op hetzelfde oo enblih , dat IIij haar
verordende , om in cenen mocijelijken en ondcrgefchihten
werkkring te leven. Zonder deze inrij tin<, ware zij flitViii , in (lee Cigeni jiie91 zin (les woords -•-. en dit heeft
de Schepher nooit gCvviki; charom heeft IIij baar slat
warm , rciil , flclvveri:end gevoel gegeven , dat haar door
de , op zichzelve zoo ondankbare , moeiten baars levens
heen zou helpen , en bij Plot , ivomaneer zij Clav2 hare beI?emz2ln getror:iv bleef, tat een in fiilte gelukkiger wezen maken , dan cie man , ,net al zijne , zoogenaamd hood
fiere , werkzaamheid , ooit zijn kan.
Ik vertrouw, dat gij , mijne geëerde IIoorderesfen ! dit
ook erkennen , en met mij den Schepper prijzen zult ,
dat hIij tl een warm en fijngevoelig hart , en een verfand , door natuurlijl-:e en filelle werkzaamheid als gevoel
werkende , heeft fief choniten , en u daardoor verheven boven vele vuil dloopibhedlen , moeiten en teleurflellingen,
die de man zich moet getroosten.
Want wie zi;n wij toch , met al onze wijsheid , gelerdheid en kracht , in vergelijking Irret u , cie íh1, maar
zeker werbende wezens in de huishouding van onzen ge
Vader?
-;Imcenfapijk
\Vij zijn verwezen, om clan, om juist dan, wanneer
,vij vele moeite deden om kundigheden te verkrijgen , te
ontdekken , dat de diepten der vctenfchap onpeilbaar zijn,
in cell leven , waarin al ons w eten iicchts ftuk vork is.
Zoo zit de bekt alne arts aan menig ziekbed, waar de
verichijnfelen hem verwarren, ell oittveillst het zichzelven
niet , dat hij den grand der krankheid zoekezj moet , onzeker of hij denzelven zal vinden — erkent de kundige
Z+
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rcgtsgcleerde wel den geest der wetten , maar ziet door
anderen andere toepasfingen maken , en moet belijden , dat
des mcnfchen doorzigt feilbaar is — neemt de godsdienst
Bijbel en gezonde wijsbegeerte te baat , om-onderzk
de waarheid te ontdekken ; maar,, hoe veel hij ook moge
gevonden hebben , daar blijven altijd vragen over, wel
beantwoording niet in dit Ieven te verwachten is , en-ker
ten aanzien van welke eene geheime 11em hem waarfchuwt
het onderzoek te (baken , indien hij niet wil aanlanden in
de verblijfplaats der krankzinnigen. De toepasfingen der
viskunst zelve falen fours ; en de man is , in de onder
vakken zijner beoefening , onderhevig aan mis -fcheidn
zeggen , (lat hij met al zijn weten-reknig,dhm
niets weet.
Gij vrouwen , daarentegen , van nature ongenegen tot
afgetrokken onderzoek , en geplaatst in eenen geheel anderfoortigen kring van werkzaamheden , gaat eenen zekerder tred. Uwe wetenfehap rust meer op ondervin
tijd en omf'iandigheden leiden u onfeilbaar tot-ding;e
het inzigt aangaande datgene , wat gij te doen hebt of te
laten. De overpeinzing kan voor u niet anders wezen
dan verkwikking in de uren , die gij daartoe nu en dan
van uwe werkzaamheden kunt uit zuinigen ; en het is
waarheid , die eenvoudig tot liet harte spreekt , waarmede
gij u dan ook te vreden houdt ; waarheid , die onmiddellijken invloed heeft op uwe deugd , op uw geluk , op de
rust van uw leven; want -- gelukkig gellacht ! — tot
nafporingen , die op den duur u onbevredigd laten, hebt
gij lust noch tijd.
Eerre der fchoonflc belooningen voor menfchelijken arbeid is de overtuiging, iets te hebben tot hand gebragt,
lilcnigmalen moet de roan van deze afzien , dewijl hij te gengewerkt wordt door vooroordeel , trotfche onkunde of
kwaadwilligheid; dc vrouw is aan deze gricvingen onein-.
dig minder blootgef{eld. T Tanneer haar huiswezen bloeit,
bij matige bezitting , ja and wer rampen zelfs in hand blijft ;
wanneer het een aangenaam gelaat vertoont , de kinderen
gezond en welopgevoed verfchijnen, en in rijperen leeftijcl
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tijd nog inzonderheid van moederlijke zorge en moeite
fpreken , waardoor zij werden opgekweekt dan heeft
de vrouw wel zeker iets tot land gebragt, en vindt in
dit bewvustzijn , maar ook tevens in het gunflige gevoelen der maa.tfchappij , dat haar niet kan ontgaan , in de
dankbare liefde van echtgenoot en kind hare fchoonfte
belooning.
En men kan niet beweren ,dat het volbrengen van deze taak aan veel moedwillige tegenwerking of Ecoring van
de zijde der menfchen is blootgef}eld. Ook de vrouw
heeft veel te worftelen met bezwaren , uit hare omflandigheden voortfpruitende , en draagt ook menig hard lij
geheim. Dan, geborgen in de kleine , Rille we--deni't
reld hares huizes , kan de buitenwereld haar niet vcé1
leeds aandoen. Zij heerscht als koningin in haar rijk ,
dat zij gemakkelijk kan overzien; wat zij zegt, dat moet
gcichieden , en hare maatregelen doen veel af. IIet kan
,gebeuren , dat dc trotschheid uit de hoogte op haar huis
leven nederzie; dat de domheid baar bedille, de-1lijk
laster zijn vergif, de nijd zijne gal over haar uitflorte --die trotschheid , domheid , laster en nijd zijn buiten de
deur hares h uizes ; zij heeft er niets mede te flehen ;
maar dc man moet naar buiten , om aan deze en meer
andere vijanden het hoofd te bieden , en fchiet er menigmalen zijne rust bij in.
Iíiermede nu meen ik genoeg gezegd te hebben ten
bewijze , dat dc vrouw meer gevoelt dan denkt; dat de
Schepper dit om wijze redenen alzoo heeft gewild; en
dat zij daarom , als mensch en als medewcrkf}er in de
;roote huishouding Gods , niets minder is dan de man.
En hieruit moet dan volgen, dat het onze pligt, onze
zaak en ons belang is. dezen aanleg der vrouw te eer
te helpen bewaren; dat liet de-hiedgnofc
pligt en het belang der vrouw is, naar dezen eerwaardigen aanleg te handelen , de zuiverheid van haar gevoel
met alle zorgvuldigheid te bewaken , en niet te treden
buiten den kring, , welken de Schepper haar heeft aangeweE ..
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Wezen. Deze kring zij dan beperkt , in vergelijking van
dien , waarin de man zich beweegt ; het zij zoo , dat de
vrouw afïhankelijk is van zijnen [land , en in eene zekere
ondergefchiktheid leve : liefde , Gods liefde zelfs in Jezus
Christus openbaarde zich door te dienen. Stille waardigheid is ook eene; en wie hier naar Gods raad zal gediend hebben , zal hier namaals groot zijn.
W E N Ii. E N.

IV.
Cur urceus exit?
I-I 0 R A T.

.t v aar hoe komen wij nu aan de rijpe druiven ? Die zijn,
zal men zeggen , in ons land , eene ware zeldzaamheid.
Geen wonder. Wie zich op het hovenieren verftaat, weet ,
hoeveel hier van allerlei kleinigheden afhangt. De fand
moet , ten aanzien van zon en wincl , gn^.ßig wezen. De
maan moet ook helpen. Er moet behoorliik opgebonden,
gefnoeid en uitgedund worden , en wat al niet meer
'De waterfchepperij der Da„2t7i'dena , de fteenwentelü^ ;
van s i s v p x u s en de opvoeding der Dames , onder
ons , gefihicden ongeveer op dezelfde wijze; en dan viii.
den wij het vreemd , dat onze 'kostelijke arbeid verloren
gaat ! Wat willen wij dan toch van onze lieve meisjes
maken? De vreugde en het Eiera ad der zamenleving, het
geluk en den zeen der huisgezinnen. l zí hoe vanen_
wij dat aan ? \Vij vullen hare herfenen met de capita-.
les de l'Eu<rope, met een fnufje historie, een fnufje bctccnie, een fiiu]e zoölogie, een fnufje phyfique, een klein
fnufje chemie , een fnufje p 3 chologie; vermengen en door-kneden dit met eene partij patroontjes van festons , mu_1^:n , hemdjes , kleedjes , met eenige touren van contredanfcn en quadrilles , met eenige fonates , fuga's , enz.
en ;even ze daarbij eene partij regels van flaan en zitten
en buien , eindelijk een' ridder - roman in de hand en
,
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een' ridder in liet Oog. En wat nioet daaruit voortko.
men? Len wezen , dat eenmaal een huishouden bef'uren
zal ; dat in kelder , in keuken , op zolder en in de kinderkamer leven , dat voor alles , voor bleeding, dekfel ,
voedfel , verkwikking , zorgen , dat een' knorrigen man
vieren , zieke kinderen zal oppasten ; een zeezen , dat ,
als eene onzigtbare Godheid, geluk en genot om zich
')een moet verspreiden , zonder dat iemand de weldadig®
band bemerkt. Waarlijk ! een Apotheker zal eer uit goot
verlegene kruiden een krachtig geneesmiddel be--watern
reiden , eer uit zulke elementen eerre degelijke Christen.
vrouw te voorfchijn kome.
„ AVel zoo ! (hoor ik van alle kanten) zijn wij dan alleen beflenid , om te koken en te boenen , en de wasch
op te doen ? Moeten wij dan het edelfle gedeelte van
onszelve verwaarloozen? Mogen wij onzen geest niet ver
nuttige kundigheden ? ons oordeel niet fcher--rijkenmt
pen ? onzen fmaak niet zuiveren en bef draven ? " -- Ik
zoude hierop kunnen antwoorden , dat liet verhevene van
onze beflemming niet gelegen is in den ruimen omvang
onzer kennis ; dat het , in allen gevalle , oneindig meer
zegt , geheel te leven voor de Moederlijke pligten , en in
het teeder kind de ffuimerende vermogens van verflanden
hart het eerst op te wekken en te befluren , dan ii o m En u s te vertalen , of den loop van eerie komeet te berekenen. Ik zoude kunnen aanmerken , dat het voor het
verland van Bering belang is , te weten , hoe men dezen
of genen verfrisfchenden drank, dit of dat verllerkend
voedfcl bereide ; maar dat het voor liet hart en voor den
geheelen mensch van zeer veel belang is , wanneer men
daardoor den heeten brand van een' zielte fftillen , of zijne
weggezonkene krachten hernellen kan. Ik zoude ook
nog kunnen zeggen , dat men , in den tegenwoordigen
ftand der niaatfchappij , der vrouwe met veven veel regt
eene geleerde of halfgeleerde opvoeding geeft, als merk
een' timmermansjongen, tot het leeren van zijn ambacht ,
bij een' kleermaker bettelt. Maar ik evil gaarne bekennen,
dat mij dat alles niet aangaat, én dat ik op de gelief.C' 3
koos-
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koosde opvoeding onzer fchoonen geen woord zonde te
zeggen hebben, indien haar ligchaam er zoo wel bij
-voer,, als zij dit van haren geest beweren.
Als men wet een fijn fchaartje bordpapier knipt, bederft men zijn fehaartje , en men maakt niets goeds. Het
is om die reden , dat ik mijne dochters noch niet wijs
noch met natuurkundige ontdek -geribfpln,
noch riet letterkundige nieuwigheden wil ver•-kinge,
moeien. Ik vind het geene vermeerdering van geluk ,
noch voor haar , noch voor die haar omgeven, dat zij
git leven kunnen zonder c«storer:m of geest van hertshoorn ; dat hoofdpijn of zenuwtrekkingen zulk een nood
deel van haar beltaan uitmaken, als bij een ne--zakelij
woon mensch de fpijsvertering of de adeniha'ing. En tot
wat einde ? Opdat zij oenige vellen papier vol fchrijven
niet 0ver•denkingen , Hefpre eling en , Betr' c/ Ingen en
Over,vegingen; opdat zij een' kapel boeken verflinden ,
zoo als een hongerige hond een hink roggebrood , en
niet uittrekfels en omfchrijvingen nog ruim zoo veel papier vullen , als de fchrijvers tot hunne kopij en de
drukkers tot hunne oplagen gebruikten ; opdat zij , ein
wanneer er een klein wonder gebeurt , in plaats-delijk,
vane eene partij gezonde en welopgebragte kin deren , eene
en andere fchrale herfenvrucht voor het licht brengen ,
welke ieder man van letteren , ook buiten haar , kan
daaritelien , en waardoor het Rijk. der Waarheid dooraans zoo ver wordt uitgebreid en bevestigd , als dat van
Zweden door den laatf'cen G v s T A A F.
Wanneer een Geleerde van beroep , meer dan van aanleg , met zulk een teeder herfeng eftel te worílelen heeft,
dat hij tot geene de minfle infpanning in flaat is , dat hij
over het eenvoudigst onderwerp niet kan nadenken , noch
een' volzin fchrijven , zonder dat het hoofd hein vaneenbarst , dan beklaag ik den armen hals , zoo als ik een'
voerman beklaag, die met heupjicht op den bok moet
zitten, of een' leidekker, die aan .duizeligheid on_ierhevig is. Maar den rijken ledigganger,, die moedwillig door
jagen en visfchen het podag •a oploopt ; zal, voor medehij-
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lijden , liet verwijt trefl'en , dat hij zijne hazen duur ge
betaalt. — IIet is even zoo met onze letterlievende-noeg
fehoonen. Eene bezigheid makende van hetgenc ílechts
uitfpanning diende te wezen, en liet-ene als uitfpanning
Beene bijzondere infpanning mag kosten , ítraß'en zij zichzelve. Haar tecder herfee eilel is niet befland voor ingefpannen arbeid van den geest. Ik weet het, men toont
vouwen genoeg , die als Geleerden uitgemunt hebben.
Doch daartegen fiel ik die mannen over, die als keuken
uitmunten ; en ik-meidn,wolastrfkmeni
trek hieruit het befluit , dat er in ecne vrouw veel mannelijks , zoowel als veel vrouwelijks in eenen man kan
zijn. De Natuur doet Beene Jprongen. Dit gezegde is
reeds zoo dikwijls herhaald , dat men het , in .;emoede
als een axioma moet aannemen. Ook het mannelijk en
vrouwelijk geflacht gaan, door ontell-,are ibakcringcn,
het een in liet ander over , gelijk de diepile in den hoog
toon , het fchelroode in het zacht violet. Zoo wei-ien
naar ligchaam als geest , zijn de meeste menfchen ;nc; vrijven7. ILL zoude dit , zonder veel moeite , in eenige biizonderheden kunnen aantoonen. Doch waartoe ? Ieder zie
rond , of sla , zoo hij die kunst verfla , een oog op zichzelven !
Maar niet de ligc'.,amelijke opvoeding en vorming is
het eene andere zaak . flier kan men geene duizend meisjes bederven, om er éCne AN NA BI AR JA S C H U U RMAN of ELIZABETH BEKKER uit te bijgen. Ik
be veer zelfs , fchoon ik het bijna niet durf f'ch.rijven , dat
eerie hoede huismoeder zoo veel waard is als een dozijn
van die geleerde of geestige Dames. De eerfte, zoo wel
geestelijke als ligch amelijke , opvoeding der kinderen geii biedt niet beer , dan door eene vrouw, die hare viii'
zinnen bijeen , en daarbij een warm hart heeft, vol van
godsdienf ig en zedelijk gevoel. Ilet zal er voorts weinig
toe doen , of zij het onder,cheid wete tusi'chen een' ka
een' droinmedaris , en de tosten van e E N G H I S--meln
K A N op de kaart vete na te gaan , wanneer zij het
knaapje flechts opmerkzaam maakt op alles , wat hen
E+
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omringt, alle onelcle gevoelens in hem vcrlliht , alle ede
hein opwekt. En dat niet in ficrliil;e fpreekwijzen ,-lein
in geleerde Disfertaties en verhevene aanijprahen ; maar in
kinderlijke gelpreiilien. zulk een karakter krigt men
niet uit de boeken.
Maar ik ben bijna van mull floh afgedwaald. 11: wilde
doen gevoclen , dat nie„' zijne meisjes , ook wat het li dhaatn betreft , zdíd moet opvoeden , dat zij e'.èiikt vorden voor hare vernmoedelijke: hctrela_ inn,. D artoe dient
zich haar li£;Cllaam te ontwikkelen; eil men íl?Jet 'vooral
verhoe en , dat die deelen , welke nu eerst beginnen e
werken • (een te groot overwigt krijgen. De Natu ur heeft
daarvoor tretfelijlc gezorgd. Dartelheid en 4rpcelzucht zün
liet aankomend meisje fchicr no- nicer eigen dan den ;on. en. Dit is het zoo noodi e tlitgist:en • het\velk ixen zij
moet laten gaan. Ongelukkig kan dat niet wc -nega zen. Zoodra er in het kind wat f troen kommt , moet het
de wereld in. Nu neemt Mama het op het 4cehtouw,
en flevent er mei naar hals , concerten , fàletjes , enz.
hier heet liet nu veel van ecne figuur in ccn wasfenbeeldenfpel , welke door Braadt erL- bewogen wordt. De
honderdmaal herhaalde lesfen van houding en manieren_
worden door de oogwenken van -lama in beweging ge.
brast , welke zij volgt , als een gelid foldaten den vleugelman. I-Het kostelijkfce is , dat zij veel ziet eil hoort,
lietwelit zij in haar hartje weglegt , om liet, dikwijls zeer
te onpas , te pas te brengen. De druiven , niet behoorlijk
uitgedund , verftikken , en , onrijp geplukt , Inogen zij
een vruchtichaaltje op liet desert vallen ; ieder vindt za
zuur.
Het ergie is , dat een ouderwetsch man opeet , wat
hii op zijn bord neemt , en dus in die zure druiven zijne
tanden zet. Om onverbloemd te íprei;en : de een of ander dingt naar de hand onzer íèhoon6, en voert haar in
triomf naar huis , wanende eerie vs-oumr te hebben. En
wat heeft hij ? Dene iolusharp , die door liet minfie
windje bewogen wordt; zoodat de arme man naauwelijks
hard door zijn huis flappen of overluid.ï irehen durft ,
uit vrceze voor llaauwten of nog erger ongeval.
,
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BIJZONDERHEDEN , BETREKKELIJK ALI , P ACHA VAN JANINA. (*)

(Getrokken uit

s, Tîa+"els t/rer2k Sicily,
Greece a22ó fllbanit .)
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l

e grondtrek in bet karakter van A L I is zelfzucht, of de
neiging om alles tot heinzelven betrekkelijk te maken. Alle
zijne natuurlijke en verworvene bekwaamheden hebben deze
éènige firekking. Hij ziet in aiie de bijzondere dee.en van
het menfchelijk geflacht Hechts werktuigen en Nulpe t glen
om zijn doel te bereiken; en den gelukkigen Uithit, zlii:er
ondernemingen is hij evenzeer verfehuidigd aan z;j.:..oIlagen
gebrek van deugd en medelijden, als aan zijne talenten en
zijnen moed. Nog nimmer hebben barmhartigheid of v er.vijten des genloeds Item van ontwerp doen verande rel,. Regtvaardigheid en trouw zijn in zijne oogen woorden , alleen gefchikt otn anderen te misleiden ; gelijk ook de kunst , in tvclhe hij 't het verfle gebragt heeft, die is van de ge'.hecie wereld te bedriegen. Hij heeft wel eerre zeer verwaarloosde
opvoeding gehad; I aar den doolhof van het menfc'Ielijk hart
heeft hij niettemin wel beftudeerd , en daarvan kent hij ook
alle de kronkelingen. Het vernuft , 't welk hem de natuur
gefchonken heeft, verfchaft hem alle IniddeIen, welke zijner
eerzucht dienen kunnen ; en zijn moed doet hens Reeds gebruik maken van de omfiandiglleden. Over dezelve oordeelt
hij vlug en juist , en mist dus zelden de gelegenheid omn te
handelen. Hij peilt den grond , vóór hij zich daarop begeeft ;
maar is ook altlid gereed te gaan , waar do fortuin hein roept.
IIij bezit de gaaf, om onder zijne officieren en hovelingen
plc zoodanigen uit te kiezen, die de bekwaanlfte en de ge
zijn in de uitvoering zijner oogmerken. Hij wil al--trouwfie
les zelf zien , en gedoogt niet , dat de Oosterfche etiquette
hein van noodige mededeelingen afhoude.
Ftij weet de menigte te verblinden , en laat alle volksvooroordeelen varen, wanneer het zijn belang betreft. Hij doet
zich van zijn krijgsvolk beminnen , of door hunne vermoeijenisfen met hen te deelen, of door op cellen gemeenzainen
toon
-

(*) Wij keuren niet n tlitcn , den Lezer opmerkzaam te maken op de tref•
fende gcliikvormicbeid van vele karaktertrekken des beruchten Pacha's met
die des Geweldenaars van Sc. he/en , aan welke , om volkomen te zijn,
I.ED,íCT.
t:.ehts de naamsverandetiag otbrechr.
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toon de ijdelheid zijner foldaten te vleijen , of hun vertrouwen te winnen door het voorkomen van loshcicl, of ooks door
hunnen roem aan den zijnen te hechten.
Hij is zoodanig uitgeleerd in de kunst van veinzerij en
bedrog, dat hij alle Hoven misleid heeft, die liet beproefden
om van hem partij te trekken; hij liet hen telkens los, zoodra hij daarin zijn voordeel meende te zien. Zijne begunlligde
fpreuk is die van te verdeelen en te heerfchen. Hij zet , zonder
eenigen fchroom , den zoon tegen den vader,, den broeder
tegen den broeder, en den eenen vriend tegen den anderen
op. In alle landtlreken en (eden, op welke zijne begeerlijk beid het oog gevestigd heeft, kweekt hij tweedragt, fchept
en onderhoudt aldaar kwade vermoedens en wantrouwen, cri
doet er burgerkrijg geboren worden. Verwerft hij daardoor
het verzoek , om als bemiddelaar tusfchenbeiden te treden ,
alsdan jaagt hij beide partijen weg, en maakt zich meester
van het land. Hij zal in hetzelfde oogenblik , dat hij een
verbond onderteekent, hetzelve fchenden, als hij meent, dat
zijn belang zulks medebrengt. Hij is verkwistend in beloften
en vleijerijen omtrent zijne tegenflanders ; maar brengt zonder
den mieften weerzin de ligtgeloovigen ter dood, die zich aan
leem overgeven. Hij verbergt in het diepfle zijner ziel eene
zucht tot wraak, die met iecleren dag aangroeit. liij is onvatbaar, om door de edelmoedigheid of door de dapperheid
van zijnen vijand getroffen te worden. In den omgang ver
hij even gemakkelijk zijne eigene denkwijze , als hij-bergt
die van anderen ontdekt. Zijne daden beantwoorden nooit aan
zijne beloften , en zijn oogwenk verraadt nimmer zijne gedachten. Hij weet het voorkomen van beleefdheid, openhaitigheid en zachtheid aan te nemen, wanneer de woede in zijne
ziel huisvest, en fchijnt nimmer opgeruimder, dan wanneer
eenig verdriet hein verteert; ook is hij nooit fpraakzamer en
zachter , dan wanneer hij op eenen heimelijken moord bedacht is. Evenwel heeft A T. i dat inftinkt van woestheid niet ,
hetgene D j r Z z AR PA C II A bezit, die vermaak vindt om in
te fluimeren te midden van het gejammer zijner fagtoffers;
maar wanteer zijne veiligheid of zijn belang bedreigd worden , alsdan wordt hij , in zij ne woede , noch door Godsdienst ,
noch door vriendfchap of dankbaarheid teruggehouden.
Vermogen en geld zijn de éénige voorwerpen, die onophoudelijk zijne bedoelingen en wenfchei gaande houden. Zij n4
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ne hebzucht firekt zich zoo ver uit , dat Let fchijnt, alsof
hij, in de magt, niets dan den rijkdom beoogt. Deze zijne
onverzadelijke begeerte doet hem tot de laagíte middelen en
de onteerendi1e afperfingen zijne toevlugt nemen.
Zijne flaatshuishoudkundige denkbeelden ftrekken zich tot
zooverre niet uit, om te befelIen, dat , waimreer hij den
landbouw en den koophandel door billijke wetten aanmoédigde, hij zijn kapitaal en zijn krediet , en bijgevolg ook zijne
inkomften, zou vermeerderen ; thans vult hij zinc fcl iatkist
door geweldige knevelarijen , en onderdrukt elke kiem van
werkzaamheid in deze vruchtbare laudttreek. H j heeft altijd
eenen verbazenden fehat voor onvooizieue behoeften. Wanneer het geld begint te ontbreken , neemt men zijne toevlugt
tot gedwongene opbrengflen. Gewvoonli k heeft hij meer dan
twee millioenen fterlings in geld opeengehoopt , 't welk geene rente opbrengt; en deze Leimt wordt bewaard in eenen
toren van de tuinen des Serails in Tepeleni. Hij bezit bui
-tendi vrbazfchtinjuwelkosbarhden, welke hij geroofd heeft uit de fteden, door heia ingenomen, of die zich onder zijne befcherming hebben begeven.
Toen de Fraufche Ingenieurs te ,Taz ina eene kanongieterij
wilden oprigten , liet hij hun eenige duizende ponden koper
in ketels en ander keukengereedfcl.ap ter hand (tellen.
Omkoopingen door geld hebben zijne magt almede grootelijks vermeerderd; en zijne fehatten hebben hem dikwerf den
toegang geopend tot die heden , welke voor zijne wapenen
gefloten bleven. Hij befchouwt zoodasige opofie-ringen echter Hechts als leeningen; want hij wacht nooit lang niet den
verrader te berooven en dengenen te dooden , die hem in zijne eanflagen is behulpzaam geweest. Zijnne kunst van verlei
moet echter zeer groot zijn, daar er geen-dingevljr
dag voorbijgaat, die hem geene nieuwe bedrogenen en nieuwe flagtoffers levert. Eens gaf hij aan iemand een bouyourdee ; dat is , eene order om eenen anderen te dooden. Het
bevel werd uitgevoerd ; maar de moordenaar vond , bij het
doorzoeken der zakken van den genen, die onder zijne fagen
gevallen way , een geli kluidend bevclfchrift om hemzelven re
dooden. I l ij vertoonde dit (tuk , niet eenige bevreemding ,
aan den Vizier. Doch A 0 1 begon luidkeels te lagchen , eu
zeide tegen hem : „ Begrijpt gij dan niet, dat ik aldus moest
,, handelen, daar hij u anders niet tot zich had laten nade,, ren ?'
-
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„ ren ?" Zijne ware bedoeling , echter, was , zich van bei•
den te ontflaan.
Befchouwen wij thans A L I P A C H A uit een ander oo;
punt , uit welk hij ons misfchien minder hatelijk verfchij.
pen zal.
Vóór ALI werd het land verfcheurd door oorlogen van
horden tegen horden ; welke oorlogen dc gewone ftaat des
lands waren , en die het kenmerk der uiterfte tvoestlieid
droegen. Telkenreize, wanneer er bloed vergoten was , al
ware het dan ook Hechts bij toeval , werd er eene wraak
zonder einde uitgeoefend. Hierdoor waren de inwoners dezer
fireken zoo woest geworden, dat alle toegangen der bergen
met fluipmoordenaars aangevuld waren, fteeds gereed eiken
reiziger te berooven en gevangen te maken, ten einde hem als
Ilaaf te ve_rkoopen. Deze rooverijeri hadden zoo zeer de
overhand, dat de akkerbouw en handel verlaten werden, alle
kunften der befchaving verdwenen, en het geheele land niets
anders vertoonde dan één tooneel van verwoesting. Bij de
vergelijking dus van het bewind des Pachas van Albcnië met
dat der overige Turkfc'ze gewesten, zal men weldra overtuigd
worden , dat liet voordeel op de zijde des eerften is. In /il.
baali° toch hcerscht Hechts één tiran; men kent er die klei
geweldenaars niet; maar de Grieken, Albanezen en Tur--ner
ken worden er gelijkelijk befchermd tegen het geweld en de
onregtveardigheid van allen. De godsdienftige verdraagzaam
er in haar geheel ; en eene foort van IBIonar--heidrsct
e'.nlc regei._.atigheid heeft de verdeeldhède.i der /I istocratie
very engen. Irr heerscht in d: (taten van A I. t r a c H A eene
perfoonlijke veiligheid , die men nergens elders in Terkije aan
geregelde Politie; de roovers zijn ver -tref.Ebina
maakt en onderhoudt wegen en kanalen; de-dwen;m
kooplieden kunnen -lbanië veiliglijk doortrekken , en reizigers hetzelve gemakkelijk doorkruifen; eindelijk breidt zich
de akkerbouw uit, en de koophandel neemt toe, zelfs in
iveerwil der hindernisfen , hun door eene verkeerde ftaatkunde in den weg gelegd; en deze natie nadert zonder twijfel
van tijd tot tijd tot eenen bloeijender toelland , en misfchien
tot eene andere beftemming.
De huisfelijke gewoonten van ALI en de verdeeling van
zijnen tijd zijn hoogst merkwaardig. 1 Iij is zoo ijverzucht_g
op zijn gezag, dat hij zeldzaam zijne Ministers gebru;kt,
maar
-
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snaar zelf de zaken van den feat regelt. Hij ftaat des morgens vroeg op , d.inkt ce..' kop koffij en rookt eerre pijp
tabak, geeft dan gehoor aan zijne beambten , ontvangt de
verzoeken, beílist de procesfen, hoort de rapporten van zij
armee , de Geldmiddelen en her zeewezen , tot tegen den-ne
middag. Hij fpijst zeer matig, en drinkt weinig wijn. Dan
rust hij een paar uren ; vervolgens hervat hij zijne bezigheden van den morgen, onder liet rool:en van Bene pijp tabak,
tot omftreeks zes ure. Alsdan neemt hij zijnen avondmaaItijd, en begeeft zich in zijnen Harem.
Hij doet vele reizen door zijne provinciën, en neemt het
alsdan voor lief met den geringen kost der boeren en onder
hun huisdak. Men weet nooit te voren, waar hij zich zal
ophouden, om gedurende den dag te werken. Nu is liet
ee: s in zijn Serail te Litaritza , dan in dat van Gistroe ,
dan weder in de tuinen van Kiosk, of op eenig ander zijner
verblijven in de nabijheid van Janina of in de ftad zelve.
Overal , waar bij 's , bewaken hem zijne 41ba12efche troepen ;
en zij wachten , of Lij zal uitwan, om hein alsdan te vergezellen. Er ontfpruiten echter eerre menigte van ongemakken
uit deze zijne eigenzinnigheid om alles zelf te willen doen.
In weerwil toch van den fpoed, waarmede hij a'.le zaken
zonder appel afdoet , is er echter dikwerf eerre gr oote ophooping van achtergeblevene zaken , vooral gedurende zijne
ufwezigheid van de hoofdftad.
Ilij maakt yveinig werks van den Godsdienst , en men meent,
dat hij niet zuiver is in het geloof. Hij gaat Hechts eenmaal
's laars in de Moskee op het feest van Rczwazan, en alsdan
met groote pracht. Niettegenftaande zijnen grooten natuurlij
aanleg, is hij ligtgeloovig en dweepziek. Aardbevingen-ken
en donder verontrusten hein zeer; waarfchijnlijk pijnigen hein
alsdan gewetensknagingen. Hij gelooft aan bezweringen en
tooverkunfren. Hij houdt zich overtuigd, dat er een genees
tegen alle kwalen te vinden zou zijn , 't welk het-midel
menfchelijk leven onbepaald konde verlengen, en is dus meer
-malendor
kwakzalvers misleid geworden.
I Ioezeer geheel overgegeven aan de vrouwen, zoo matigt
hij zich toch aan, over de zeden te waken ; en er is waar fchijnlljk geene fad, waar de ontucht zoo fcreng geftraft
wordt , als te Js irra. Hij vertoont in zijne houding weinig
*van die pronkerij , welke anders gewoonlijk aan menfcllen
slit
-
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uit de lagere klasfen, die tot eenig aanzien in de mnntfchAp,
pij gekomen zijn, eigen is. Hij is zeer minzaam jegens zijne onderdanen en jegens vreemdelingen. Het volgend verhaal
kan van zijne tegenwoordigheid van geest en zijne vastheid
van karakter getuigen. In 1813 viel, bij het bezoeken eeniger bouwkundige werken, waarbij hij op een' feiger geklommen was , een groote fteen hein op den fchoudcr , en wierp
hem omver. Men dacht , dat hij dood was ; hij was ook inderdaad zwaar gewond ; maar , zonder iets daarvan te laten
blijken, fteeg hij te paard, en reed de find door, Hechts
door eenen enkelen fllbaoecs gevolgd. Zijne wonde was echter van eenen ernftigen aard ; want hij moest verfcheidene weken het bed houden. Toen hij weder genezen was , zeide hij
tegen den Ileer D E P o U Q U E v I L LE, dat hij aldus gehandeld had, om zijnen vijanden het vermaak niet te gunnen
van te gelooven , dat hij doodelijk gewond was. Toen de
Fraofclze Conful daarop aanmerkte, dat ieder mensch zijne
vijanden heeft, maar dat die van den Pacha zekerlijk zoö
ver niet gaan zouden van zijnen dood te wenfchen : „ Wat
zegt gij ? " riep A L I uit. „ Er is geen oogenblik op den
, dag, dat er geene gebeden worden opgezonden om mijnen
„ dood. P'Iaar hoe kan het ook anders zijn ? Ik heb veertig
jaren lang aan iedereen kwaad gedaan ; ik heb 30,000 per„ foren op het fchavot doen fterven; en men weet zeer wel,
„ dat , hoe langer ik leef, hoe meer ik er nog zal doen om„ komen. Gij begrijpt dus, (lat men mij •niet kan bemin„ nen ; maar , wat mij vertroost , is dit , dat de haat mijner
vijanden mij niet kan beletten mij wèl te bevinden." En
hierop floeg hij een groot gelach uit.
Iiij kleedt zich zeer eenvoudig , maar is nogtans altoos
voorzien

van eenige kenteekenen

zijner

alleenheerfehing.

IIij is van gewone grootte ; maar , daar hij kort van beenels
en lang van lijf is , heeft hij beter voorkomen te paard , of
0p den Divan met kruifelings overgeilagene beenen zittende,
dan overeinditaande. In z^íne jeugd was hij mager en rank;
maar federt verfcheidene jaren is hij gezet geworden. Ik heb
hem reeds vrij dik gekend ; maar ik hoor zeggen , dat hij
nog veel dikker, zijn humeur veel fcherper, en zijn karakter
veel wreeder is geworden. Een mijner Correspondenten in
Albanis fchrijft mij , ener hetzelfde gevoel , waarmede e en
Perzisch hoveling de gehoorzaal des Konings verliet, beproeven
-
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rende of het hoofd nog wel op de fchouders vastzat, dat
ALT, in 1816 , het geheele Diftrict van Kimarra , zonder
Benig voorwendfel, heeft verwoest, verbrandende de dorpen,
en de inwoners verdrijvende ; en dat hij , in 1817, een' zijner
jonge ilibanefclie pages veroordeeld had om van den luipaard
verfcheurd te worden. Zijne misdaad beftond in cenen geringen diefftal. Dit dier nu, aan liet gezigt der wachten gewoon, en minder wreed dan zijn meester, ftreelde den jon•
geling, toen deze in zijn hok geworpen werd, in ftede van
hem te verfcheuren. Men gaf hiervan berigt aan A L i; en
deze affchuwelijke wreedaard beval, dat het jonge mensch in
Eiukken gehakt , en alzoo tot voedfel aan den Inipaard voor-,
geworpen zou worden!
A L t is een man van meer dan 70 jaren. Sedert lang is
hij van eene doodelijke kwaal aangetast. Het oogenblik kan
dus niet meer ver af zijn, in hetwelk de oppermagt aan zij
ijzeren vuist ontzinken zal ; waarna misfchien zijne drie-ne
ionen zich onderling het bezit zullen betwisten.

BERIGT, WEGENS HET VERZINKEN VAN HET DORP STROH,
IN BOHEMEN.

( ittrekfel eens Briefs van den Heer w I N x I. ER.)

Ifchopenthal, den 20 April 1820.

H

et dorp Stron , beh'oorende tot het Graaffchap Fermian ,
in Bo,'lcme, was gelegen op de helling ten noordoosten der
vallei van de Eger , eene mijl boven Saatz , gedeeltelij1 in
de nabijheid der rivier, en gedeeltelijk in eene fpleet, welke
naar de Eier afdaalde. Op eenen berg, die aan deze fpleet
grensde, bevonden zich de kerk en de pastorij ; en het dorp
daalde van daar af langs deze fpleet, evenwijdig met de Eger,
naar het noordwesten. Deze heuvel behoort tot de zalnenflellingen van koolaarde, welke in deze ftreek veelvuldig zijn,
en bedekt met lagen van zand en flub. De Eger flroomt ongeveer twaalfhonderd voeten van Stron, en vormde, vóór
het ongeval, eene baai naar de zijde van Stron, omgeven
door losfe zandheuv,ls , niet hoog, maar zeer fleil. Op het
bra,
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bovengedeelte van de helling waren verfcheidene bronnen,
die zich weldra in het zand verloren.
Deze bronnen nn zijn oorzaak geweest van liet onheil
welk in onze gewesten, waar noch ijsbergen zijn, noch aard
bevingen plaats grijpen , bijkans dénig is in zijne foort. IIe
water der bronnen heeft , van tijd tot tijd , groote onderaard
fche holten gegraven in de zandlagen , tot dat eindelül: de
ganfche oppervlakte van den grond , met de kerk , dc huize n
en de tuinen, als op afgezonderde zandzuilen rustte , welke
van dag tot dag zwakker werden. IIet is twijfelachtig , oe
ook misfchien onderaardfche verbranding van koollioiFen hebbc
medegewerkt tot het ongeval.
Sinds geruimen tijd had men opgemerkt , dat dc grond hier
en daar verzakte. De muren waren gefcheurd , en de deuren
floten niet meer. Het kwaad nam allengskens toe ; tot dat ,
vóór eenige wéken, in het midden van den nacht, een grot
gedruisch zich deed hooren. Alles ontwaakte , en men gevoelde eene zeldzame beweging van den grond ; het felieen ,
dat de aarde wegzonk , en zich ten zelfden tijde voorwaarts
bewoog. Men vlugtte, men dreef het vee weg , en wachtte , op eenigen afuland der plaats , den dag. Hij verfcheen ,
om het beeld der verwoesting te verlichten ! De helft van
liet dorp was verdwenen. Daar, waar nooit huizen beflonden , zag men de toppen van daken en fchoorfteenen uit den
grond heken. De heuvel , de kerk en de pastorij waren ai mede verdwenen ; en op eenigen afftand van daar zag men
een chaos van ßukken.en brokken , van aarde , van puinhoopen , afgewisfcld niet wijde kloven. De kerk bevindt zich
tegenwoordig tachtig voeten beneden de plaats, waar dezeive
eertijds Rond ; zij is in twee deelen gefpleten , en half begraven older de pninhoopen. IIier ziet men een' omvergewor .
pen klokkentoren, daar een' waren modderpoel ; flandbeel.den ,
fchiiderijen van Heiligen, veeftallingen, alles door elkander.
De Eger is uit hare bedding geweken , en , waar zij eene baai
vormde , ziet men opeengehoopte aarde. Het kerkhof is niets
dan eon molshoop. Geheel de landitreek is van gedaantc
veranderd. Op vele plaatfen ziet men de laag groeiaarde
met zand bedekt. Zulks moest gebeuren , omdat de Eger de
feunlèls der lagen van den heuvel had doorfneden, welke
vrij flerk naar de rivier afhelden. Men moet deze ver vocstin g zien, oiii er zich een juist denkbeeld van te kunnen
vor-
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vormen. Gelukkig heeft men veel kunnen bergen , en is
behalve eenig vee, geen levend fchepfel daarb?j omgekomen.
Nog vij ftien huizen zijn er flaande gebleven; maar de grond,
waarop zij rusten, is niet te vertrouwen, en waarfchijnlijk
zai de verzinking voortduren.
Veel moeite had ik in het eerst, om liet oord te herkennen;
sie inwoners , die ik ondervroeg, wisten Inij weinig meer te
zeggen , dan dat zij een geweldig geraas gehoord hadden ,
hetwelk hen had doen vlugten. Het dorp was zeer rijk. De
fchade van grondbezitting is aanmerkelijk ; die van huisgera-

den (minder.
Strora is tegenwoordig, voor gansch Bohemen , als eene
plaats vaa bedevaart ; van alle kanten komen de nieuwsgierigen in menigte , om dit verwonderlijk verfchijnfel met eigene
oogen te aanícllouwen.
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H et Heimwee is een onophoudelijk ftreven en haken van
cenig fchepfel tot zijnen oorfprong; iedere wereldbol heeft
eene zekere neiging, eene zekere zwaarte en aantrekkingskracht , -- een Heimnwee naai de Zon.
Zoo gij op uw' geheelen weg den wenk der Voorzienig
getrouw opvolgt, dan zult gij u altijd op het regte-heid
(landpunt bevinden, en aan brood tot voedfel van het leven
zal liet u niet haperen. Overal zult gij levensboomen aantreffen , ter onderhouding uwer gezondheid ; maar ook overal
een' boons van beproeving, met wiens vruchten zich de flangen fpijzigen.
Ontdekt ge , hier of daar, uwe zwakheid , uw onvermogen , ja , dat ge , als het eerf}e ouderenpaar, naakt zijt
zoo maak n vooral geene fchorten van vijgeboombladeren , —
dat ellendige fchortenmaken is het eerfte ambacht, dat de
mensch geleerd heeft , en van zijne wieg af, tot in den dood,
zoo gaarne uitoefent — die arme broddelaar! die knoeiwerker ! — laat u in dat geval dan door God den Heer in lievige vellen kleeden, en draag die zoo lang, tot dat ge rijp zijt
voor de eens te wachten witte kleederen.
leder mensch heeft eene hoofdneiging, waaraan alle andere
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neigingen onderworpen zijn ; de meest algemeene is de zucht,
om fchatten te vergaderen. In diervoege moet ge het niet
aanleggen; wilt gij echter waarlijk rijk worden, beleg dan al
vw vermogen in liet vaderland , want daar zijn de hypotheken waarlijk zeker.
Dreigen u fomtijds gevaren , die gij u zelven niet op den
hals gehaald hebt , let dan naauwkeurig op den wenk der
Voorzienigheid ; beveelt dezelve , dat gij eene ark zult boutven, zoo vang aan met vlijt; ga echter niet in dezelve,
voordat zij het noodig vindt; dan zaI zij zelve de deur ach ter u toefluiten , en gij zult wèl bewaard zijn. Neem ook
niet te veel onreine dieren mede in dezelve. Wilt gij einde
vernemen , of liet buiten haast veilig is , zend dan geene-lijk
raaf uit , die op alle , takken blijft zitten, maar eene duif,,
die zal u het olijfblad des vredes breiigen, en wacht dan,
tot dat u de uitgang is bevglen.
De Natuur vormt hare grootfile meesterflukken in het ver
daar kan haar niemand tegenwerken. Geene-borgen,wat
edele daad gelukt ook beter,, clan die , welke men eerst ontwaart , nadat ze gefchied is ; de Vader , die in het verborgene
ziet , vergeldt dan in het openbaar.
Zindel jkheid en opgeruimdheid bij armoede is als de liefelijke reuk eener kostbare zalve , waarmede een heelmeester
zware wonden, en verzweringen verbindt.
Een groot zondaar heeft ook groote zielsvermogens ; be.
fteedt hij dezelve , na zijne bekecring , hier, of aan gene
zijde van het graf,, ten beste van het Rijk Gods , zoo kan
er nog uit hem een voornaam Heilige voortkomen.
De hoogmoed is de f^amvader der zonde; zijne gemalin is
de hang, de nijd hun zoon , en de moord hun kleinzoon.
De zonde is als eene waternimf, eene fchoone vrouw met
tien ftaart eens draaks ; de zinnelijkheid is hare kamenier en
koppelaarfter. Bij hem , die 'zich slechts met deze te ver
inlaat , heeft ook reeds de andere post gevat ; en , eer hij er
aan denkt , bevindt hij zich reeds in hare Ilaaffche boeijen.
Ieder gebod Gods is als een zaadkorreltje ; hij , die he
vervult , draagt vrucht , eer hij het zelf befeft ; het deelt
hem geest en kracht van ontwikkeling en wasdom mede, en
het zal in iederen goeden grond wortel fchieten. Maar hij ,
die deugd predikt , en niet doet , wat hij anderen voorfchrijft,
die fcrooit zaad uit, dat de vogelen eten, of hij zaait ook
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wel enkel bloefems , die de lucht met welriekenden geur ver-

vullen, maar noch opgaan, noch liet opfchieten van onkruid
beletten.

Wanneer de kinderen Cods met de dochteren der menfchen
huwen, dat is, wanneer zich hoogverhevene kennis Met zin
paart, dan worden wel zonen van groot-nel;jkhartsog
vernuft, beroemden, magthebbenden, wereidbeheerfchcrs geteeld, maar die doen rijpen voor liet algemeen gerigt.
Een arts. Zijne kleeding was niet uitft *end , noch in 't
oogvallend van kleur. De zieken kunnen zelde iets verdragen, dat aan het gezigt hinderlijk is, maar vooral ook niets,
slat nlorfg is of flordig, hetwelk dikwijls een' zoodasigen
toeftand der ziele verraadt en deze is den zieke even zoo
fchadelijk, als eerre kamer vol vervuilde uitwafeming. Zijne
redenen waren zacht, behagclijk en innemend, eener altoosdurende acinglo gelijk; een toon, die hij zij nen ftand het meest
;

voegt.

In de faille nedergebogene droefheid gaat men gebukt , zwijgend , en als fchoorvoetend ; maar in grooten angst loopt men.
Bedenkt men , dat elk woord , waargenomnen wordende ,
bij wien liet ook zij , noodzakelijk op zoodanig iemand wer
moet , en dat liet aldus gefprokene of de grondtag van-ken

eene oneindige reeks van gedachten kan worden, of eene
reeds beftaande reeks van denkbeelden, door de aanraking

eens enkelen woords , hoe gering dit ook fchijnc, eene andere rigting kan bekomen , dan zal men moeten erkennen ,
dat er geen enkel woord onverfchillig is te noemen; alle
woorden zijn bij gevolg nuttig of onnuttig; er beftaan dus
Beene woorden van geen belang, maar wel ijdele, onbehoorlijke.
Men danst, heden ten dage , aan de hoven, de geestelijkbeid niet zoo fchielijk uit den weg , noch zet haar zoo gemakkelijk den voet op den kop ; want vele geestelijken dan fen zelve mede , ja vele hebben geen kop ; en vele anderen
durven ook den danfenden niet zoo nabij komen , dat ze iets
te vreezen zouden hebben. IIelaas ! er zijn ook , wier hoofd
en hart • door den voornaamften danfer , het valsch vernuft ,
geheel als omgekeerd , ja bedorven wordt; en dat is nog veel
erger, dan dat ze uit den weg gedanst worden.
De zinnelijkheid heeft het karakter van Laban ; dient men
haar om eene Rachel, dan krijgt men eerie Lea.
Fe
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Door weldadigheid trachten fommigen wel eens den Regter
der wereld om te koopen , even als een boer aan des ambtmans vrouw eene vette gans brengt, om een onregtvaardig
proces te winnen.

DE NEDERLANDSCHE NIJVERHEID.

Pos pellite nzolles &c.
OVIDIUS.

Genoeg , genoeg den krijg bezongen ,
Wiens wreede Pikkel menfchen maait!
Genoeg, met duizend, duizend tongen
Den helden glorie toegezwaaid!
't Zij groot, in haglijke oorlogstijden,
Zijn krachten 't vaderland te wijden,
Te flerven 't flagzwaard in de hand;
't Is grooter, aan den vreê hergeven,
Tot heil van 't algemeen te leven,
Als Burger van zijn Vaderland.
Of vormt een zee van bloed en tranen
Des itervlings eenigst glorieperk ?
Kleeft flechts de roem aan legervanen ?
Is Hechts de deugd in 't flagveld fterk t
Neen, ook als de oorlogsdonders zwijgen,
Zal 's edlen borst niet vruchtloos hijgen,
Daar niets zijn heilige eerzucht fluit.
Zijn taak moog' trager vordring toonen,
Toch zal zij eens zijn zweet beloonen.
De Nijverheid rigt wondren uit!
Zoo toont in 't Noorden hinge jaren
Ons de Aloë haar werking niet ,
Tot dat ze op 'eens uit vaste blaren
Haar Reel en bloem ten hemel fchiet.
De wandlaar,, flarend naar den hoogen ,
Voelt, door haar fchoonheid opgetogen,
Wat onvermoeide poging baat ;
Daar zij , door zonneglans omfchenen ,
Op plant en heesters om zich henen
Den fieren blik der zege Haat.

o Nth
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,o Neêrland , dierbre plek der aarde ,
Al heeft mijn mond u niet vermeld.,
H Iij heeft uw nooit volprezen waarde
Toch in een beeld reeds daargefteld
Wie kent u niet aan de eigen trekken,
Die rusteloos bedrijf ontdekken,
Geftaag naar 't edelst doel gerigt ?
Aan ftille vlijt en ftomme zorgen
Voor 't oog des vreemdlings lang verborgen,
Zijt ge al uw heil en roem verpligt.
-

't Is waar, door fchittrende oorlogsdaden ,
En hechte trouw aan eigen grond,
Hebt ge u met glorie overladen ,
Als wreed geweld uw' val beftond;
Dan, fehoon 't heelal die deugd waardere ,
Het fehonk dier geestkracht hooger eere,
Daar ge eens het Noodlot meè bedwongt
En , in de baren fchier bedolven ,
Aan fchraal moeras en woeste golven
Den rijkdom van 't heelal ontwrongt.

Geen valk ging ooit uw volk te boven
In nijverheid en kloek beraad.
't Blijft vrolijk onder rustloos flooven,
Van luiheid wars en overdaad.
Vandaar die dammen , dijken , Huizen ;
Die tallooze akkers , velden , huizen ,
Schier 't niet onttogen door zijn kracht;
Die rijke vlekken , dorpen , fteden ,
Waaruit ons fcraks bij 't binnentreden
De blijde welvaart tegenlacht.
Oorfpronklijk arm , ontbreekt uw' gronden
De teelkracht , die van zelf gedijt.
Geen enkie graankorl voedt uw monden
Of ze is de vrucht van eigen vlijt.
Geen grashalm , minder nog in waarde,
Ontvangt uw talloos vee van de aarde ,
Schoon 't menigmaal van vetheid gloort,
Of 't wordend fprietje fchiet uit dropplen
Van vruchtbaar zweet op harde ftopplen
En mergelooze zanden voort.
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Bedrog moog' rasfer winften garen;
De Nederlander haat dien buit.
II?i kan door list geen zweet befparen,
Noch glinftren in een flangenhuid.
Van leugen wars en fiinkfchcn handel ,
Legt hij voor 't daglicht bloot zijn' wandel,
Op fchijn noch vleitaal afgerigt ;
En , altoos regt in doel en pogen ,
Blinkt waarheid uit zii n fpraakvermogen
Getrouwheid van zijn aangezigt.
Zoo ftroomt hem , rein van hart en handen
En nooit van nutten arbeid moé ,
't Vertrouwen van de verfte landen ,
Met 's IIoogften milden zegen , toe ;
Zoo wemelt ftaag zijn ftrand van zeilen,
Die gaarne koopen , gaarne veilen,
Waar altijd handeldrukte tiert ,
Geen wetten 's vreemdlings vrijheid krenken,
Iiem de uren dabble renten fchenken ,
En eerlijkheid de markt beftiert.
Pas werpt de zon haar nucl:tre ftralen
Op Neërlands grond en warren neêr,
Of fteden , veld en fchepen pralen
Tklet talloos nijvre menfchen weêr.
De zeeman juicht. De landliên zingen.
Allengs wekt de ochtend alle kringen ,
En leven amt uit elk gebouw.
De dag doet nieuwe winften hopen;
Kantoor en winkel vliegen epen ,
En hortend ftoot het weefgetouw.
Geen' grijsaard , rijk in goudtrezoren
Door jaren vlijts hem toegevloeid ,
Kan 's luiaards vuige rust bekoren ,
Zoo lang één vonk nog in hem gloeit.
„ Hoort , kindren I" zegt hij tot zijn zonen ,
Die liefdrijk teedren weerftand toonen ,
Als hij nog hand aan 't werk wil flaan;
„ Uw voorzorg breekt den draad miins levens.
„ 't Is nog mijn lust en glorie tevens
„ In nijverheid u voor te gaan."
Is
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Is 't wonder ? neen ; de reine borften
Waaruit hij de eerfte teugen zoog,
Wanneer zijn nuchtre lippen dorstten,
Hief werkzaamheid en vlijt omhoog.
Reeds vóór hij 't leven in kwam treden,
Had hem zijn mioeder doek en kleedén
Met eigen vingren toebereid ;
En toen zij 't wicht op d' arm moot dragen,
Was moederpligt haar welbehagen ,
En moederlast haar zaligheid.
Steeds weten Neêrlandfche echtelingen,
Al fcheidt hen 's werelds oceaan,
Dat ze ieder , in verfcheiden kringen ,
Naar onderlinge welvaart ftaan.
Dit denkbeeld fchraagt hun edel pogen.
De man heft fteeds zijn vrouw voor ooggin,
En acht den zwaarften arbeid ligt.
De vrouw vermoedt het manlijk zwoegen,
En wischt , met tranen van genoe•en,
Het golvend zweet van 't aangezigt.
Het kroost, verrijkt door werkzame oudren,
Slaat eerbiedvol hun graffte ga,
Heft gaarn hun lasten op zijn fchoudren
En volgt hun dierbaar voorb'eeld na.
't Gelijkt die fchoone en edle loten,
Uit fterken wortel voortgefchoten,
Wier vaste tak en kruin niet dort,
Al is 't , dat , onder harde fügen
Van ftorm , orkaan of onweersvlagen ,
De moederfaam ter neder frort.
Niet de aard van akkers, veld en boomen,
Wier kostbre vrucht het oog bekoort,Noch ftand en loop van meer en ftroomen,
Maar de aard eens volks brengt rijkdom voort,
Op Saba's rots , aan Spitsberg's fcranden
]Bebouwen Neerlands nijvre handen
De heete lucht en kille zee
Doorwroeten 't eeuwig ijs van 't Noorden,
£n fleuren op hun ftoute boorden
De >ponfters uit den afgrond meê.
DoorE q.
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Doorzoek des aardrijks verfte palen ,
En dat dan waarheid 't vonnis ftrijk' 1
Wet volk kan bij de Belgen halen?
Wat land is Nederland gelijk?
wat taai geduld bij klein vermogen,
Wat Calen vlijt bij 't haglijkst pogen,
14at eerlijkheid, door niets ontwijd,
Daar eens de wereld op vertrouwde
En heel Europa meer op bouwde
Dan op zijne eigen handelvlijt !
-

Zoo bruist een beekjen uit de duinen
Dat onbemerkt daar henen vloeit ,
En naauw een' wortel , of de puinen
Van 't bijgelegen flot , befproeit ;
Naar , onder 't praallocs henenfnellen
Verbreedt zijn bed , z in watren zwellen,
Men ziet een' f?room daar henen fpo.n ,
Die welvaart , vruchtbaarheid en leven
Aan 't aardrijk om zich heen zal geven,
En volken niet zijn' oogst zal von.
ja , 'k voel , met wellust in mijne at'rea ,
1Dat ik een Nederlander ben,
En in de giorierijkfte valren
Een vooreflacht van Goden ken !
Wat volk kon tot zich zelven fpreken
'k Ontrukte aan zee en ftorm lees ftraken,
„ En fchiep mij zelf een vaderland.
Mijn grond kon Trompen, Ruiters telen
„ Daar donderden mijn zeekasteelen
„ Mijn' wil aan 't afgelegenst ftrand!"
Zou ooit zoo groot een volk bezwijken,
Of onderdoen voor tegenhe?n,
Al rukt de zee zijn reuzendijken
En duinen - ringmuur ook vaneen ?
't Heeft eenmaal 's Noodlots magt omvleugeld,
Dr Elementen trots beteugeld,
En gloeit nog fteeds van de oude kracht.
Zoo lang dat vuur zijn hart zal blaken
En 't zich zijn' afkomst waard zal maken,
Wordt.NeJrland nooit ten val gcbragt!
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nlangs, in een onzer Maandwerken, gewag gemaakt vindende van opgemelden verdienßelijken Zeeman, den eerhen
der Nederlanderen , die , in de jaren 1598 tot i6oi , de wereld , zoo als men het noemt, omzeilde , en, in liet jaar
i6oe , te Rotterdam , in kwarto , liet verhaal zijner reize uit
onder den titel van Befclzryvinge van de iroia5ie om tien-gaf,
ge, 1scelen Tf7eirelt-cloot, herinnerde ik mij eene bijzonderheid,
tot hem betrekkelijk, die gewis niet algemeen bekend zai
zijn. Dezelve willende mededeelen , gevoel ik , dat het , out
haar eenigzins belangrijk te maken, niet noodeloos geacht
zal worden , vooraf iets te zeggen. Dat hij de wereld omzeilde , fchijnt op zich zelf niet veel te beteekenen , en
had , wanneer hij het enkel deed , oni aan eigen reislast te
voldoen , weinig , hetgeen hem op eerre vereerende nagedachtenis aanfpraak kon geven. Doch men nioet weten , d::t hij
zijnen togt deed in den tijd, toen Nederl(ind , tegen den
tipRanfcrera dwingeland , om zijne vrijheid ftreed , en toen
deze , door aan hetzelve allen handel op Spanje te verbieden , hetzelve opwekte , om , in vreemde zeeën , zelf te
gaan zoeken , hetgeen het uit Spanje gewoon was te halen ; dat hij , met dat oogmerk , door Nederlanders werd uit
erust, om met vier fchepen dien togt te doen, en dat hij
dien niet volbragt , dan na de uiterfte gevaren nitgeftaan , en
ontmoetingen met den vijand gehad te hebben , die hem tot
de uitftekendite eer verftrekten. Hierdoor heeft, hij verdiend ,
dat zijn naam blijve leven , en dat men zijnen togt in gedachtenis boude , van welken laatften men , onder anderen
een kort bezigt kan vinden in Neérhnds Ileldcnriadlcn ter see ,
uitgegeven in het jaar 1783 , in het Ifie D. No. 23 , bl.
I91, 19---. Deze OLIVIER VAN NOORT dan, te Utrecht
geboren , fleet zijne laatfte levensjaren , en overleed , te
Schoonhoven. Men ziet aldaar nog heden , op zijne grafzerk,
in de St. Bartholomams - kerk, een fchip uitgehouwen , waar
een kleed niet fferren bezaaid , dan zijn wapen , zijn -onder
liet midden gedeeld door eene bare , en onder en bo--dein
ven eene fter met zes punten. Daaronder ft,nt, op eene.banderolle , dit Latijnsch tweeregelig vers :
-
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IETS, IETREKKELIJIC OLIVIER VAN NOORT.
HIC ILLE EST, TOTUM VELIS QUI CIRCUIT ORBEM ,
A MAGELLANO QUARTUS OLIVERIUs.

èn daaronder (hetgeen dit Latijn genoegzaam vertolkt en ontfchrij ft) :
HIER PUST DE E. STEER OLIVIER VAN NOORT, PV ZIJN LEVEN CAPITEIN ADMIRAAL EN CAPITEIN GENERAAL OVER DE
EERSTE VLOOT, 'DIE UIT DEZE NEDERLANDEN, DOOR DE
STRAAT MAGELLANES, DE GEHEELE WEERELD HEEFT
OMGEZEYLT; STERFT DEN 22 FEBRUARY 1627.

Volgens onze overlevering had hij twee zeer franije metalen
ftukjes gefchut , in het jaar 1593 te Utrecht gegoten , welke
met hell den toer om de aarde gemaakt hadden , gelijk een
daarin gegraveerd opfchrift vermeldde, niet zich te SchooI:'ioven gebragt ; doch dc befchrijving dier ftad van den Eerw.
VAN B E R KU as gewaagt Hechts van één. Die ftukjes had
VA N N 0 o R T, (volgens dezelfde overlevering) ter eeuwige
gedachtenis , bij zijnen uiterften wil , aan de ftad befproken ,
(VA N B E R K U 11 zegt , vereerd) en zij worden aldaar, hoewel geenszins op cone zeer vereerende wijze, bewaard, tot
dat men (tusfchen dc jaren 1770 en 1780 , zoo wij ons niet
bedriegen) in het hoofd kreeg, om den ftadhuistoren van een
nieuw klokkenipel te voorzien. Men befloot toen (o fchcnnis en fchande 1) daartoe die ftukjes , of dat ftuk , tot ver
kosten , te laten verfinelten , gelijk gefchied-mindergva
Benige gedachtenis van de zaak te bewaren,
echter
is. Om
werd , om de grootfte klok , een paar dichtregelen gegoten ,
die, zoo ik ineen , door wijlen Mr. D. H 00 LA VAN N o oT E N vervaardigd waren , en , naar mijn best onthoud , dus
luidden :
DIIJN SCHOR GELOEI OP REIS VAN DAPPEREN VAN NOORT
KLINKT, NA EEN LANGE RUST, THANS IN EEN FRAAI ACCOORD.

Dat heet eerst regt iemands lof tot de wolken verheffen i
Weinig , denk ik , heeft de Held , bij zijn leven , vermoed ,
dat men hem , fchier twee eeuwen na zijnen dood, zoo hoog
vereeren Zou.
k.ES
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D e jeugdige Hertog

VAN

n... gedroeg zich jegens Benen

armen Edelman, een' geboren G<ascogner,in het gevoel zijner
hooge geboorte en zijns rijkdoms, met beleedigenden overmoed. „ Niet zoo trotsch , mijn jonge Prins!' fprak de
gehoonde Edelman: „ Gij fchijnt de menfchen nog niet te
kennen. Geen van hen allen, op welke gij zoo verachtelijk nederziet, of hij heeft twee lakkeijen in zijnen dienst,
„ twee loopers , en twee wachters , die voor hein uitgaan ,
een' huishofmeester , en een' treffelijken kok ! " .— „ Zul
zijn toch dun gezaaid! " hernam de jonge Hertog-„ken
fpottende. — „ Gij bedriegt n zeer," antwoordde de Gascogsier : „ ik - zelf behoor tot de zoodasigen. Het is nog de
„ vraag, of gij van uwe talrijke dienaren zoo veel nuts
„ trekt , als ik , finds vele jaren , van mijne beenen , oogen,
„ ooren , hoofd en maag ! De Natuur vormde ons daardoc i
allen, en elk in het bijzonder, tot groote Heeren. De For„ tuin, daarentegen , kweekt Hechts Haven; zij ontrooft den
mensch het gebruik van vele edele vermogens , en (naakt
„ hein afhankelijk van anderen, die ik en mijns gelijken lig„ telijk kunnen ontberen."

AARDIGE WOORDSPELING VAN DEN COMPONIST GRLETRY.

1)

A V 1 D , beroemd Schilder , liet eens G R E T R v de teekening zien van eene jonge 9fi•ikane. „ Deze teekening is
„ fraai,"' fprak de laatfte. D AVID hernam : „ Wilt gij haar
„ nog fraaijer maken, zoo fchrijf onder dezelve iets , zinspe„ lende op uwe kunst." G R E T R Y fehreef onmiddellijk:
Léne blanke geldt twee zwarten !"
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JAN BAkENDSt
,

JAN BARENDSE,
OF

JAN DE LAPPER.

(Lerne haderlandfche Anekdote.)

W ien 't hart voor land en vrijheid klopt
Bezoek' de ftad aan 't Sparen,
En blijve bij de Melkbrug ftaan
Om 't hoekhuis aan te ftaren.
In 't pothuis van den zwarten Hond,
Daar Zat JAN BARENDS binnen,
Om met zijn fchoenenlapperswerk
Den fobren kost te winnen.
Doch ging de trom voor 't zeevolk rond ,
Tot wreking van 's lands regten ,
Dan fineet hij els en pikdraad weg,
Om voor het land te vechten.
I Iij had , als fchie- en bootsman , reeds
Bij onderfcheiden togten,
Zelfs eens aan boord van d' Admiraal
Met leeuwenmoed gevochten.
-

Wanneer voor 't éerst het oorlogsvuur
Met England was aan 't blaken,
Deed meester J A N terftond zijn best,
Om weer aan boord te raken.
J A N kwam aan boord van een' iaptein ,
Die wel met titels pronkte ,
Maar wien geen greintje heldenvuur
De koude borst ontvonkte.
De flag gaat aan; hij wil terug,
Maar kan niet•, wijl de Britten,
Naar wie de wind hem telkens voert ,
Hem op den tabberd zitten.
Bloc
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.731oä Jan , clod Jan ! --- zoo was 't ook hier
haptein en Luitnant filéven ;
En nu roept ieder: „ Afgedaan ! ...
Wij moeten 't overgeven."
„ „ Dat fchut ik — neen ! " " roept onze j A N
„ „ 't Zal nu eerst regt, beginnen.
Ik ben Kaptein! •– Komt , makkers , komt !.
Of fterven of verwinnen !" "
Ilij grijpt de loiit , en vliegt naar 't kruid ;
„ „ Hier helpt," " zegt hij , „ „ geen beven;
,, „ Vreest gij den dood van 's Britten hand ,
Dees lont zal u doen fneven
Neen, meester ) A N, Wij volgen u!"
Roept elk der oorlogsbonken ;
Weldra is 't eerfte Brit/the fchip
Reeds naast hem weggezonken.
„„ Dat 's nommer een,"" zegt JAN; „„welaan!
„ „ Een ander weér bekeken." "
En fpoedig is ook 't tweede fchip,
Onttakeld, afgeweken.
Nu was de fag alras beflist ;
De Britten gingen ftrijken,
En lieten aan de vloot van T It 0 M P
Den achterfteven kijken.
T R o ai P had die heldendaàn gezien, -Hij dacht niet aan den Lapper,
-;n zegt: ,,, Hoe komt die laffe bloed
In dit gevecht zoo dapper?
Ilij feint de Kapiteins aan boord.
Hij ziet de floepen komen ,
En heeft, in plaats van 't pronkrig heer,
JAN BARENDsE vernomen.
,„ Wat 's dit? " zegt hij : ,,, Hoe, meester j n N
,,, Ik vraagde, bij mijn feinen,
,,, Geen bootsliên of geen fchieman — neen ,
,,, iVInar wel de Kapiteinen. "
„ „ Mij n-
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„ „ Mijnheer ! " " zegt J A N , „„ dat gij mij zier

Is , bij mijn ziel ! geen wonder.
„ „ Mijn laffe baas voer met zijn maat
,, ,,Ten eerfle naar den d .....

Zijn fchip ging haast denzelfden gang
„ „ Toen kwam ik op de proppen ,
„ „ En ging monfieur den Engelsch;;iai:
Eens afgedrommeld kloppen.

„ „ Want de eerfile zoop het pekelnat;
„ „ De tweed .... die ging fchuiven ,
„ „ En 't was zijn tijd , heer Admiraal !
„ „ Of 'k hield hem in de kluiven.
„ „ En hadt gij niet: holla! gefeind ,
„ „ Mijnheer ! ik wil u zweren
„ „ Ik ging het oude bullenhok
„ „ Nog andre fprongen leeren." "
een plaats verdiend
,,, Gij hebt ," zegt T R o M P ,
,,, Bij de andre Kapiteinen.
,,, De dapperheid gaf u het regt
,,, Om bij hen te verfehijnen."

Ras drijft de vloot naar Testel heen,
Waar 't volk aan wal moest flappen;
En j A N , als ware er niets gebeurd ,
Ging weér aan 't fchoenenlappen.
De faam heeft zulk een dappre daad
Door Nederland geklonken.
Toen heeft de Raat dien braven man
Erkentelijk befchonken.
Een gouden keten om den hals ,
Met nog vijfhonderd ponden . .. .
Nooit had ziel: onze meester J A N
In zulk een Raat bevonden.
Hij koopt zijn leêr in voorraad thans,
Een zondagspak daarneven,
En heeft zich niet zijn halsfieraad
Geflaag ter kerk begeven.

De
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De Dritten, nob niet afgefchrikt,
I1erfiellen hunne krachten ,
En liggen weêr in t ruime fop
Op Hollands vloot te wachten.
T R o ißt P trok , door Haarlem, naar den Haag,
Om orders af te halen
Maar de opgehaalde Melkbrug doet
Hem voor j A N'S pothuis dralen.
J A N ziet en groet den Admiraal.
„, Wat zien ,` zegt T R 01\1 P, ,,, mijne ooges 1
,,, Zijt gij, o dapper oorlogsman !
,,, Niet weir naar boord gevlogen?
, „ Ik ben, Mijnheer! als Kapitein,''
Sprak J A N, „ „ teruggekomen ,
„ En, kort en goed, geen andre ran;
„ „ Wordt van mij aangenomen."
Zacht, zacht wat! " zegt nu de Admiraal ;
,,, Als Luitnant zal 't wel fchikken.` —
3t» Neen, "" ze g t j A N , »» om den drommel niet!
„ „ Kaptein , of — fchoenenflikken ! " "
En naauwlijks is de derde dag
Na dit gefprek vervlogen ,
Of j A Nis , op een opontbod ,
Reeds naar den Haag getogen.
Hij treedt op 't fierst de raadzaal in,
Om 't heuglijk nieuws te hooren,
Dat hem 't gebied eens oorlogsfchips
Op 't eervolst is befchoren.
;Nauw heeft JAN BARE ND SE die maar,
Die blijde maar vernomen,
Hij roept: „ „ Mijnheeren! de Engelscls;nasa
„„ Zal van den duivel droomen." "
En, van dit tijdclip af, is JAN
De fleun van T ROM P gebleven ;
En menig dapper Engelschman
Moest voor den Lapper beven.
Hij

JAN BARENDSE, OF JAN DE LAPPER.

Hij heeft, als waardig Kapitein ,
in onderfcheiden togten,
Voor de eer en 't heil van 't vaderland
Met leauwenmoed gevochten.
In 't eind' heeft hij den heldendood
Op 't bed van eer gevonden:
Een feliot , een heilloos fchot , helaas
Heeft hem naar God gezonden.
K.

Het geval , waarover de vorenftaande regels loopen , heeft
plaats gevonden in den eerflen Enbelfchen oorlog. Het pothuis , waarvan hier gefproken wordt , is nog te Haarlem aan
maar dient niet meer voor een' fchoenlapper. Tot-wezig,
vóór weinige jaren hing voor het huis nog de zwarte Hond
uit. Het verhaal is , door eene gefladige overlevering, aldaar
bewaard gebleven ; het luidt verder,, dat j A N B A R E ND s L,
des zondags , zeer parmantig , met zijnen zwarten rok en den
gouden ketting met den penning om den hals , naast zijne
vrouw naar de kerk flapte. Toen de brief uit den Haag
kwam, om hem derwaarts te ontbieden, liet hij denzelven
door iemand der buren lezen ; na deli inhoud verftaan te hebben , liep hij naar zijne vrouw , en riep : ,,11ijf! de zondabfe /ic rok ! de medalj cl" en zoo ging hij dadelijk op reis. Van
zijne verdere bedrijven in den eerften Engelfchen oorlog is
niets bekend. Men vindt zijnen naam in het Leven van den
Admiraal D E RU VT E R, op bl. 99 , en wel als Kapitein
van een fregat van 44 ftukken , bij de vloot, welke in het
jaar 1654 friar Dantzig zou ftevenen. Hij is in de volgende
togten met gelijken roem blijven dienen. Iii een' der zeeflagen van den tweeden Entielfchen oorlog verloor hij eenen
arm , liet zich aan den mast binden , en ging zoo lang zijne
fchepelingen met moed voor, tot dat een andere kogel hem
het hoofd wegnam.
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STERDAM, MISTREEKS HST MIDDEN DER
ZEVENTIENDE -EEUWE, BEJEGEND.

D week
at de vroegfle Christenen zoo tvel den zevenden dag
, als den ees fen , of den zon
, of den

gier

Sabbatla

van de overige dagen gewoon waren te ondcrfchei--dag,
den , en op denzelven , als aan God gewijd , godsdienftige bijeenkomflen te houden , is aan hen , die geene vreemdelin en zijn in de kerkelijke gefchiedenis , bekend. (Men
kan dit , in het breede , vooral bewezen zien door B I N cH A M, in zijne Origines Ecclefiasticl- , Vol. I. pag. 2áq.
&c.) Schoon dit later afgekeurd, en , reeds in de vierde
eeuw,, kerkelijk afgefchaft werd , had men echter , in
vervolg , íommigen , die daaromtrent nog al van het oude
gevoelen waren. Tot dezen behoorde ook , in de eerfte
helft der zeventiende eeuwe , zeker kleinverílandig , maar
naauwgezet godsdienílig , burger , of ingezeten , van 4mfferdan , die meende , dat de verpligting tot het onder
Evangelie niet was op--houdenvaSbtorhe
geheven , en de Christenen zich daarvan t'-onregt ontilocgen. In overeenkomst niet dit begrip gedroeg hij dan
ook zich zelven , onderhoudende zoo wel den Sabbath als
den zondag. Van welke gevolgen dit voor hem ware ,
is ons uit tweederlei gefchreven verhaal , het een in het
Latijn , het ander in het Nederduitsch , en beide , niet
lang na liet gebeurde , door tijdgenooten opgefleld en onder ons berustende, gebleken. Wie het laatfl:e fchreef,
en van wien hij het verhaal had , is ons onbekend; maar
de fchrijver van het eerfle , of Latiïnfche , was de geleerde en beroemde PIIILIPPUS VAN LIMBORCH,
wiens eigen handfchrift wij onder ons hebben , en die
ons
G
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ons in hetzelve zegt , dat hij het fchrcef,, zoo als hij het ,
uit den mond van den Amferdr^rnfefien Burgemeester
FRANCISCUS

BANNING I OK, die,in I642, clf,

als een der Schepenen van dat jaar , in het geval gemoeid
geweest was , ontvangen had, in het jaar r6 ; ee hij
voegt er bij , dat hij zelf den man , wien de n isae; lieg
bei egenel was , wèl gekend , en hem niee'rmalen , d'`.aar
reeds bejaard zijnde , door Amj7err?a;n wandelde, gezien.
had. WVij zouden dit Latijn, als van eene beken,ie en
allezins geloofwaardige hand , vertaald kunnen n.e.edee
len ; doch wij geven liever het Nederd/, itfthe , als even
om landig, en in al het wezenlijke niet het eertic ten
naauwfte overeenkomende ; opdat men het niet met onze ,
maar niet des opflellers eigene woorden leze. 1-let luidt
dan , zonder Benige verandering , (de :polling uitgenomen) als volgt:
Het is gebeurd te II;;iferda7iz in het jaar 1641 , dat een
man, zijnde lidmaat van de JJTaI/che gemeente -, eerie opinie kreeg , dat de Joodfche Sabbath onder liet N. Testament niet afgefchaft was, en dat derhalve die alsnog behoorde onderhouden te worden : overdenkende ook , dat
de zondag altijd van de Christenen gevierd is geweest ,
wilde die mede onderhouden ; en verffond alzoo , dat men
twee heilige dagen in ééne week behoorde te hebben. Dit
gekomen zijnde voor den JTlalfchen Kerkeraad, werd hij
ontboden , en gevraagd zijnde , of zulks zijn gevoelen
was , antwoordt rondelijk ja ; waarop die van den Kerkeraad hem heftig beginnen te be[Irallen , en te zeggen , dat
het een heel fchadelijk , ja goddeloos gevoelen was , en ,
zoo hij daarin volhardde , dreigden zij hens te excommuniceren. De man, over zulk eene harde bejegening ver wonderd, antwoordt , dat hij niet zien konde, dat zijn
gevoelen valsch , veelmin goddeloos was , en, indien de
Kerkeraad hem konde onderrigten , dat dc Joodfche Sabbath afgefchaft was, hi wilde gaarne zijne doling verlaten ; maar,, indien de Kerkeraad zulks niet deed, dat dezelve hem dan niet kwaliik af moest nemen , dat hij twee
heilige dagen in ééne week hield. Uierop oenige disputen
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ten tusfchen den man en den Kerkeraad gevallen zijnde,
verf'cond de man , dat de redenen , van den Kerkeraad hem
voorgelteld, niet gewigtig genoeg waren, om hein van
zijn gevoelen af te doen (laan; verklaarde derhalve 't zelve niet te kunnen verlaten, of hij moest nog beter onderrigt worden : waarop de Kerkeraad hem dreigde , met
de excommunicatie voort te zullen gaan , en, zoo hij onder tusfchen zijne doling niet verwierp , hem t' eenemaal
af te füijden.. Den zondag daaraan werd het formulier van
den ban van den predikífoel afgelezen , en de man daarin genoemd, met verklaring van zijn gevoelen, en hoe
hij van den Kerkeraad vermaand zijnde , Hardnekkig gebleven was (*). 't Gebeurde, dat, op dien dab, een
Schepen in de Walfehe kerk was, en zulks aanhoorde,
die, hierover verwonderd, den Kerkeraad naar dezen perfoon vraagt , en wat 'eigenlijk zijn gevoelen was ; waar ,op de Kerkeraad hem heel leelijk voor den Schepen af=
ichildert, zeggende, dat hij een halve Jood was, die den'
Joodfchen Sabbath wilde onderhouden hebben , en begon
alles op het breedfle uit te meten. De Schepen , 's daags
daaraan , op het íladhuis gekomen , verhaalt aan zijne Mc=
defchepcncn , wat hij , 's daags te voren , gehoord had ;
en hierop , nadat men cén' Schepen , ( Fit A N K V A N
D i R m E r, .P,) die een moderaat man was , en die men
wist , dat den handel niet voor goed zoude keuren, had
laten afgaan, (WILLEM VAN RUYTENBURCH was
juist uit de ílad) laat men den man voor Schepenen ontbieden ; welke komende , wordt van den Prefident (die
een harde Contra-Remonftrant was) gevraagd, of hij ge
voelde , dat de Joodiche Sabbath niet afgefchaft was: hij
antwoordt , ja : gevraagd , of hij van zijn gevoelen wel
met den Kerkeraad gefproken had, antwoordt wederom ,
ja : ten laatfte gevraagd zijnde , of hij nog bij dat zijn geVoe,

,V

-

,(*) Flier heeft liet Latijn alleen, dat hij aan de gemeente,
met berigt wegens zijn wangevoelen , werd bekend gemaakt ,
met bijvoeging , dat , zoo hij van hetzelve geen aff:and deed,
men tot de affnijding komen zou.
Gz
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voelen bleef, antwoordde , dat hem van den Kerkeraad
geene redenen voorgeteld waren , die krachtig genoeg waren, om hem van gevoelen te doen .veranderen ; dat hij
derhalve zijn gevoelen niet verlaten kon: maar wist iemand hem beter te onderrigten , hij wilde zich gaarne laten onderwiizen , en , indien hij bevond , dat hij doolde ,
zijne doling verlaten. Hierop werd van de Schepenen
heftig op hem uitgevaren , en gezegd ; dat zijn gevoelen
goddeloos was , en werd met veel harde fcheldwoorden
bejegend, en op 't laatíle gezegd , dat hij , die zulk een
gevoelen had , niet waardig was nicer in het gezelfchap
van inenfchen te .komen. Hierop is belast, dat men hem
zoude wegleiden , tot dat befloten was , wat men met
hem doen zoude. De Schepenen ondertusfchen dit met
elkander overleggende , wordt goedgevonden , dat men
hein in eene eeuwige gevangenis zoude opsluiten. Daarop
wordt de man weder binnen ontboden. Inkomende ,
reckt hem de Prefident aldus aan : „ Alhoewel gij onwaardig waart langer het aardrijk te betreden , zoo is
't , dat wij , barmhartigheid jegens u gebruikende,, ons
„ laten vergenoegen niet eene eeuwige gevangenis : ver„ klaren di cshalve dat gij onwaardig zijt in 't gezelfchap
„ van mcnfchen te mogen komen, en bannen u , om ecu„ wig gevangen te zitten , zonder ooit van uw leven
losgelaten te worden." Dit gedaan zijnde , moest men
eene heimelijke plaats vinden , om daar den man in te
zetten : want , zoo men hem in de gewone gevangenis gefleld had , zoude zulks ligtelijk den Burgemeesteren
ter ooren gekomen zijn , waarvoor de Schepenen bevreesd
waren , die dat bedekt wilden houden : want zij wel wisten , dat de Burgemeesteren dat niet geleden zouden heb
eindelijk hem te brengen in het tucht--ben.Míluit
huis. Wanneer men voor liet tuchthuis komt, zoo ziet
men eene poort , waarop twee beelden (laan , die hout
raspen ; bij die poort , fchuins onder die beelden , werd
deze man gezet , in een heel klein kamertje , waarin een
klein vènliertje was , door 't welk de man de luiden , die
in 't tuchthuis kwamen , konde zien inkomen. De SchepC-
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penen , dit merkende , om hem toch alle gezigt van menfchen te benemen, laten dat vení}ertjc niet planken befchieten , zoodat de man altijd , nacht en dag, in het
duister zat; en hier bleef hij wel den tijd van zeven
maanden. Deze tijd veríireken zijnde , en liet jaar van
de regering dezer Schepenen bijna om zijnde , vreesden
zij , indien zij den man daar lieten zitten , dat zulks ter
ooren van de andere Schepenen mote komen, welke- het
jaar daaraan zouden regeren , die den man ontslaan , en
dit altemaal voor de Burgemeesteren brengen zouden , dat
hun dan zeer kwalijk afgenomen zoude worden; zoo lieten zij denAnan voor zich komen , waarop zij hein aldus
aanfpraken : „ Al is 't, dat gij onwaardig waart, meer
„ het gezigt van inenfchen te genieten , zoo willen wij
,, nogtans barmhartigheid over .0 gebruiken, en laten u
„ nu kiezen , of -ij liever wederom wilt in uw gevangen„ huis opgefloten , of voor al uw leven uit A,mafferd im
gebannen worden; doch onder conditie, dat gij van
„ dit ons vonnis nooit zult_ appelleren , of aan Burge,, meesteren verzoeken , om weder in de ftad te mogen
„ wonen." De man , die liever buiten 't land gewoond
zoude hebben, dan wederom daar te zitten, zeide, liever gebannen te willen zijn , en is daarop van zijne banden ontffagen, en voort naar Rotterdam bereisd, waar
hij ging wonen. Ondertusfchen , terwijl de man gevangen
zat, hadden de Schepenen over de bediening zijner goederen gefield een' grooten lichtmis , S AL 0 Al o N D E L A
v o v E genaamd, van welken, deze man , nu in vrijheid
herfleld zijnde , rekenfchap eischte .van zijne bedieninge ;
maar alzoo deze LA v o Y E daar niet toe te krijgen was ,
vond de man zich genoodzaakt, aan de Schepenen van
tlnz/1erdevn te fchrijven. Hij fchriift dan een' brief aan de
IH. H. Schepenen , waarin hij den gans hen handel ver
hij om zijn gevoelen gevangen gezet, en daar -halt,oe
uit de ftad gebannen is ; dat hij ook beloofd had,-na
nooit , zonder coníènt- der Schepenen, weder in de frad
te komen : verzoekt alleen maar , dat , naardemaal s AL o nI 0 N D r L A v o X 1* , die over de bediening zijner
goe
G3
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goederen ondertusfchen gefield was, aan hen! geen reI:enfchap wilde geven, de 1-I. H. Schepenen geliefden te
belasten ; (lat hij aan hen rekent hap van zijne bediening
zoude doen. Deze brief aan de Schepenen behandigd en
gelezen .zijnde , dacht hen altcmaal heel vreemd te lezen ,
dat zulks te .1mnfIerdam gefchicd zoude zijn : - zij vragen
hunnen Prciidcnt , (die eels van de allerhardfie Contra-R-emolTftranten was) war daarvan ware, en wat voor Berl
deze man was : dc ' Preíidei^t , ziende , dat Cr nu andere
Schepenen waren , als 't jaar te voren , wide , dat het
een overgegeven guit was: de anderen eichten oenige
opening van de zaak.; waarop de Prefident zeide : „Mijn.
„ heeren ; fpreckt daar niet af; ik altereer, als: ik om den
„ boef denk." De andere Schepenen , toen wachtende ,
tot dat de Prefident (Dr. <T tl L P) naar huis gegaan was ,
wilden dezen handel weten , ontboden derhalve den Secretaris , en lieten hem de fladsboeken brengen : die doorzoekende , vonden zij eene fententie , die ook naderhand
doorgehaald was , zoodat zij daar niet van konden lezen ; maar de tijd , wanneer ze betleid en wederom doorgedaan was , kwam 11 cel wel overeen niet deli tijd , dien
de man in zijnen brief íchreef, Eindelijk verftonden zij
uit den Secretaris , dat het de fentcntie was, die zij zochten , en van denzclfden iinhoud , als de man gefchreven
had. De Schepenen , ziende , dat de Schepenen van het
voorgaande = jaar hunne eigene fententié te niete gedaan
hadden , verfionden , dat het hun vrijhond , in deze zaak
naar hun believen te handelen : zonden derhalve oenen
brief naar Rotterdam aan denzelven 'man , waarin zij
fchreven , dat zij niet begeerden , dat S A L o ar 0 N D r
L A v o v E aan hen rekenfchap zoude doen , maar wil
dat hij (de man) weder te linflerdam zoude komen-den,
wonen , en dat ze s A L o M 0 N' zouden belasten , dat hij
aan heu^zelvcn rekeníchap zou doen, Hierop ko m t de
Haan weder te llrz^ s°dnsn , en L A v o Y E wordt gelast ,
hem rckenfcl,xp zijner bedieninge te doen: deze gedaan
zijnde , zoo was hij , in den tijd van zeven maanden , (die
s.ij over de goederen van dezen man geweest was , en die
,
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omtrent 15000 gulden bezat) ;000 gulden ten achtere
geraakt, zoodat de man een vijfde deel van zijn goed,
kwijt was; welke hierover niet wel te vreden zijnde, en
dit aan de Schepenen zeggende , zeiden hem de Schepenen , indien hij n A V o Y u voor 't regt wilde roepen
dat zij 't hem zouden toewijzen , en L A V o V E de 3000
gulden zouden doen opbrengen ; doch hij moest voor
hen ontboden worden: naar de man , de moeite fchuwende , heeft het laten rusten , en is , na dien tijd , ge
voortaan binnen Amnierdain blijven wonen.
-rustelijk
\Vat zegt gij , Lezers ! — Dunkt het u , niet de laatstgemelde Schepenen , mede niet vreemd , dat het verhaalde
if ilmJlerdam gefchied is? En echter dit is het ééni e
geval niet , dat door Schepenen dier {'cad een onregtvaardig , onbarmhartig en wgtteloos vonnis geflagen is. Wij
zouden er een ftaal van kunnen te berde brengen , dat
eene eeuw jonger , ja zelfs een , dat thans ílechts het
derde cener eeuw oud is , uit het beruchte jaar 1787.
Doch wij willen dit thans niet, en voegen hier alleen bij ,
dat de iIoogleeraar V A N L I M B 0 it C x', in liet hoofd
van zijn verhaal , nog meldt , dat de man zijn gevoelen
niet verbreidde , noch iemand tot hetzelve poogde over
te halen , en dat hij dat verhaal dus beluit : „ IIier was
„ been Godslasteraar , , peen Ketterhoof i , geen Volksver.
„ leider , maar een onkundig , onnoozel en vredelievend
„ man , die alleen voor zichzelven twee dagen in de week
„ heiligde. Zijne dwaling ontflond uit enkele onkunde
„ en er was niets (lechts mede gemengd. Men ziet er
„ uit, dat de leer der geoorloofdlheid van liet ketterftraf„ fen , als zij ééns is aangenomen , tot alle buitenfpori5
„ lleid leidt, en den mensch tot alles vervoert, waartoe
„ de drift hem drijft. Zij fchikt zich naar alle tijden en
„ omftandigheden. Zij huichelt gematigdheid, als het
„ haar aan magt ontbreekt ; maar zij holt , zij tiert , zij
„ woedt , waar zij van bedwang ontfiagen is." — Gave
God', dat zij alomme voor eeuwig wierd afgezworen !
Zij , die ze voorfiaan , zijn de éénige voorwerpen , wel
wettig vervolgen mag.
-kemn
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Door j. J. it It KHeel- en T/roedmeester te Koog aan de Zaan.

WAARNEMINGEN OVER DG CRoup.
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et thans hcerfchende jaargetijde geeft eerie bijzondere
aanleiding, tot rlieumatiekc ziekten. Onder deze bekleedt
de catharrale ontfleking der luchtpijp , bij kinderen ge,
woonlijk Croup genaamd , geene geringe plaats , eensdeels
door derzelver gevaarlijkheid , anderdeels door de oplet
welke zij van den Geneesheer vordert. In dc-tendhi,
laatfle jaren is dit toeval alhier zeer menigvuldig waargenomen , en heeft dikwerf de fchoonfle hoop der oude
hunne van gezondheid blocijende kinderen , doen-ren,j
ten grave dalen. Ik achte het, om deze redenen , niet
ondienfiig , oenige waarnemingen ten opzigte der goede
werking van het zoete kwik in c e Croup mede te dalen.
Vele mijner kunst cnooten zijn voorzeker niet de aan
dit middel ten volle belend;-wendightuva
voor dezelve zpllen waarfchijnlijk deze waarnem in gen
geen nieuws bevatten. Indien , echter , gelijk ik mij
vleije , hechts een enkele uit dezelve 'oenig nut mag trekken , acht ik mijne moeite toereikend beloond.
,

Den 9den December van het jaar 1816 werd ik geroepen bij het kind van D. I1. , oud omtrent 2 jaar , van
een zeer faprijk gefiel. Reeds eenigc dagen had liet zwaar
gehoest , hetgeen de ouders voor verkoudheid hadden
aangezien. Des avonds , toen men naij ter hulpe riep ,
was liet kind door eenen lievigen aanval van hoest en
benaauwdheid aangetast , die de ouders ontzette , en hen
voor verulikking of 4luip deed vrcezen. Bij mijne komst
was het kind wederom fchijnbaar wèl; echter verraadde
de moeijelijkheid en kortheid der inademing een werktui gelijk beletfel in de luchtpijp en derzelver takken. Terflood werd door mij voorgefchreven Marias hydraig.
o.xyd. gr. xir. Sulph. oxyd. fiib. hydr. gr..,vi. Str ak.
c.,'bi.. dr. iI , tot twaalf poeders , benevens een Line-
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?12ät. volst. c!im 'tmg. hyYlra g. on1 de twee uren i.]gewreven. (Den middel , dat , door deszelfs oplosfende en
prikkelende eigenfcliap , ter opwekking der onderdrukte
huidwerkzaamheid', van bijzondere nuttigheid is.) Drie
poeders waren binnen anderhalf uur gebruikt , toen, door
de werking der goudzwavel,, braking volgde , niet ontlasting van voedfel. (De verbinding van het' kwik .met
goudzwavel is wij altijd in deze gevallen wel bevallen :
door haar lan ;zaam werkend braakvermogen , zonder
prikkeling , en oplosfende werking , ontledigt zij, de nmaag,
veroorzaakt naderhand door dezelfde gifte , zeldzaam wederom eens braking, en geeft gelegenhieid ter betere wer
kwik.) Na deze braking fcheen echter el-.-kingvahet
ke aanval van hoest , met hoeveel moeite en infpannin;
van alle fpieren de inademing ook gefchicdcle , een' minder lchorren of blaffenden , maar daarentegen een' meer
toon te erlangen. De poeders waren nu bijna-derlosfn
verbruikt , als op eenmaal niet hevigheid zich fchijnvliezen met taai (lijm ontlastte. De toevallen verminderden
nu , en van tijd tot tijd werden nog brokkige vliesjes
ontlast. De poeders werden herhaald , en om de 2 uren
gebruikt. Den dab daaraan volgden ruime Ilijmige ontlastingen, die van, zelf verminderden. Een eenvoudig
Linst. etipector. voltooide de hcrflelling , en liet kind is
tot op dezen dag nog gezond en fi:erk.
,

;

Ilet kind van den Hcer P. K. , oud bijna 4 jaar,, van
een zwak doch prikkelbaar bedel, was reeds eenige maan
lijdende geweest aan tusfcheiipoozende koortien -den ,
doch was nu finds oenigen tijd van . dezelve bevrijd , en
had zich dus blootgefteld aan de invloeden .van het jaar
i Iden December i ó i9 , des avonds tegen-getijd.Dn
ure , werd ik bij hetzelve geroepen. Ik vond het kind
in de lievi fie benaauwdhcid, niet opgezet aangezigt,
uitpuilende oogen , opgetrolklkene fchouders, en cene korte , met medewerking van alle fpieren allcrmoeijelijkil=e ,
piepende inademing. De fclaorre , blaffende mopstoon
was ,anwczig. Bij mijne komst was de aanval in `het
G5
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afloopen ; en de ouders verzekerden mij , niet anders gedacht te hebben , dan het kind plotfeling te zullen zien
fterven. Nog dient aangemerkt, dat het kind des nachts
een weinig was beginnen te hoesten , des morgens eene
enkele maal , en des namiddags in het geheel niet , tot
aan mijne komst. (Zonderling is het , dat , in den a:invang dezer ziekte , de hevigtle aanvallen tegen den avond
worden waargenomen , en des daags de kinderen íchijnbaar wèl , zoo niet geheel van dezelve bevrijd zijn.) Ilet
was duidelijk , dat alhier eerie hevige ontfleking , met
krampachtige zamentrekking der luchtpijp en derzelver tak
aanwezig was. Ik befchouwde echter de ontfteking•-ken,
als de oorzaak der kramp , en ; wanneer de eeríle weggenomen was , moest de krampachtige zamentrehking van
zelf ophouden. Bloedzuigers waren alhier niet te bekomen ; en , door waarnemingen van anderen , en eigene
ondervinding , overtuigd van de ontílekingwerende kracht
van het zoete kwik bij kinderen , aarzelde ik niet , om
hetzelve alhier in de reeds opgegevene giften toe te dienen , benevens de uitwendige behandeling. Het voldeed
ook ten volle aan de verwachting. Na twee poeders in
ééns gegeven te hebben , volgde , oenigen tijd daarna ,
ontlasting van ingenomen voedfel. De :poeders werden
vervolgens in kortere of langere tusfchenpoozen , eerst
om het 14 , daarna en vervolgens om het geheele uur ,
toegediend. Des avonds 9 ure volgde wederons een ligte
aanval , met walging en opgeving van eenig flijm. De
hoest verkreeg nu eene losfere gedaante; de poeders
werden , echter in verminderde giften , gedurende den
nacht en volgenden dag voortgebruikt , cn het kind herRekle onder voorgemelde eenvoudige behandeling. Intus
verdient dit opmerking, dat, niettegenftaande he -fchen
gebruik van het kwik , geene ontlasting vóór den vierden dag volgde. De noodzakelijkheid eener verilerkende
behandeling , na het toeval , bewees dit zelfde kind. De,
hoest had een' geruimen tijd nog eene loste gedaante behouden ; en , ruim eene maand daarna , werd het door'
een' zelfden aanval aangetast , echter in veel ligteren
graad.
,
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graad. Wederom werd door mij van de vorige geneeswvijze gebruik gemaakt, en daarna van een Decoct. core. peruv. cum lichee Island.-, niet het beste gevolg,.
Dat jeugdige voorwerpen , voornamelijk kinderen , het
meest door deze ziekte worden aangetast, is door de ondervinding overvloedig bewezen. Nog niet genocgzaam
gehard tegen alle invloeden van het weder, zijn hunne
teelere werktuigen ook daarom ligter blootretleld aan alle
vreemde prikkels. De onder anderen zoo aandoenüike
ílijmhuid der luchtpijp en derzelvcr takken , als het or„aan der Cro :rp, wordt bij hen ook, om deze redenen,
door een' nceumatifchen prikkel geniakkeli;ker aange.Iaan.
De vermeerderde toevioed van bloed, naar mate van de
hevigheid des prikkels, met erne daarvan ona fcheidhare
vermeerderde werkzaamheid der fine afichciciende vaten
en opwekking der gevoelige zenuwen , oefenen , te zamen
genomen, hun verflerkt werkvermogen op de ípiervezelen der luchtpijp , en noodzaken haar tot Bene krampaclitige zamentrekkiing. Op deze wijze verklaar ik mij het
ontflaan, het ont_ftekings- of eerife tijdperk der Croup.
De benaming van vliesachtige keelont[c:ing doet voor
dat men het wezen der ziekte in een valsch-onder1lc,
gevormd vlies in dè luchtpijp helde. Verfcl,cidcine lijkopeningen van- aan Croup geworvene kinderen vcrtocinden.
intusichen geen het minfee fpoor van zulk een vlies ,
maar wel een witachtig fliim. Deze toefbincl is door onderfchcidene Schrijvers , voornamelijk door w I C t1 Ml A N N,
uitmuntend beCchreven • en niet den naam van Ast/lm r
periodicam Mailer beí1- e:mmpeld , en dus door hen zeer
onderfcheiden van de Cror'p opgegeven ; hebbende , naar
hun gevoelen , kramp tot oorzaak , waartegen de 7720 /chus
dan ook in het b jzonder wordt aangeprezen. De overeenkomst van kenteckenen in beide gevallen, en het reeds
door mij aan emerkte , doet , naar mijne gedachte , niet
het meeste regt , voorop jer lellen', dat men niet genoeg
tijdperken der ziekte gelet-zamopdencrfi
hebbe. Alle ontilekingen der ademhalingswerktuigen
heb-
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hebben cene frckking tot exfudatic. (B. V. het fIiitnvlies
van den neus , zoo dikwerf aan rheumatifche ontftekinl
onderhevig , heeft tot uitgang eene vermeerderde affèheiding van lijm.) Deze exfudatie is echter het gevolg of
de uitgang , geenszins het wezen , der ziekte : d:t laatlto
belcaat in de ontilekin; zelve , met geneigdheid ter uit
dit cerfie tijdperk reecjs doodelijk zijn-zwceting.flau
kan, heeft mij zelf een voorbeeld geleerd, en bevestigen
de bovengemelde ]ijkopeningen. De ondervinding , die
toch boven alles moet geraadpleegd worden , heeft mij
doen opmerken , dat prikkelbare, ligt aandoenlijke geftcllen , niet vaste vezelen , bij het ontfiaan der ziekte , ter
fond door de hevig fie toevallen werden aangedaan; zoo
als ook in onze tweede waarneming ten duidelijkfl:e liet
geval was. Daarentegen , bij minder gevoelige en meer•der faprijke kinderen , is het eerfre tijdperk minder ken.baar door gevaar dreigende toevallen , en houdt aldus
Benige dagen aan , tot dat eindelijk de vermeerderde a''
gef heidere plastifche lymph zich tot vliezen vormt
en aldus een werktuigelijk beletfel ter ademhaling wordt
daargef Éel,l , dat alsdan de hevigfie toevallen veroorzaakt ,
en dikwerf in dit tweede tijdperk met nog meerdere gewislieidd het lijdertje wegrukt. De meeste aan Cror'p geí}orveiie kinderen waren ook van dezen aard. Een treu
voorbeeld , ren bewijze van het gehelde , ]tan ik niet-rig
voorbig hier nog mede te deelen.
Den e4fcen December 1814 werd ik geroepen bij den
éénigen zoon van K. S. , oud 9 jaar. Bij mijne honst
was het kind welvarende , doch , volgens het verhaal van
aanverwanten , eenige dagen zwaar verkouden en hoestende : daar dit laatfile thans heviger werd , had men mij
geroepen. Dc hoest was hevig en blaffend, en, volgens
getuigenis van het lijdertje , raauuv en pijnlijk. De ouderdom van den zieke , de lange duur van den hoest , en
wel voornamelijk de weinige bekendheid met deszelfs waren aard (Croup) , deed mij denzelven miskennen. Len
gewone uitwafemende en verzachtende drank werd door
mij voorgefchreven. Het gevolg van dezen was wel uitwa--
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wafeming , maar geese vermindering van den hoest. Thans
werd dc gewone Geneesheer geroepen. Zijn Ed. -af een
dergelijk verzachtend en uitwafemend voorlèhrift ,, ordonrieerde erne pap , rijkelijk met Flor. frambuci bedeeld , op
dc keel te appliceren , en het lijdertje tevens bloot te frellen aan den damp van heet water op bovengemelde krui
Denlgenden dag , 26 December , was nog alles-den.
in denzelfden toef{and; het voorièhrift werd herhaald,
en , in ítede der emolliórende pap, eene í'paanfchevliegpleister geappliceerd. Des avonds werd ik wederom geroepen ; de aanvallen dreigden verflihking; het aangezigt
was opgezet , de inademing mocijch k , en liet ganfch.e
ligchaam in eene onbegrijpelijke krampachtige fpanning,
Thans eerst herkende ik den dood dreigenden vijand.
.Meergemelde poeders werden door mij voorgefchreven ,
(echter moet ik aanmerken , dat het kwik met meerdere
bbefchroomdhcid door mij werd aangewend, en dus niet
in die gifte , als ik hetzelve . naderhand heb toegediend)
doch gebruikt zonder eenig gunftig gevolg. Des morgens
werd door mij een braakmiddel gegeven , waardoor,, met
een' hevigen verliikkingsaanval , zwartachtige verdikte
ilijmvliezen ontlast werden. Nicttegenflaande dit , volte
den dc aanvallen korter en heviger op elkander. Thans
werden, door den Geneesheer,, bovengemelde poeders
rijkelijk met mofchus bedeeld, bevolen een' wollen lap
om den hals te flaan niet U7g. mercur. et liu. vol. , en
bij herhaling clvsinata's te appliceren. De ganfche nacht
werd door het lijdertje in onbefchrijfelijken angst doo ge
morgens i i ure van den aften , als wan--bragt,odes
neer een laatfee íhuipachtige aanval een einde maakte aan
een tooneel , dat ik nimmer verfcln•iklcelijker heb bijgewoond , en altijd , bij de behandeling dezer ziekte , in
nlijn geheugen een droevig aandenken zal behouden.
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at alle n aatfchappclijke inrigtingen , zoowel die ,welke
eerie burgerlijke en zedekundige , als die ecne godsdicne
flige ftrekking hebben , voor gchecle maatfchappijen , bij
huisgezinnen, en zelfs voor elk individu , van-zordec
het uiterfle aanbeland zijn , is cent ontwijfelbare waars
heil; ecne waarheid, te algemeen erkend, en door gefchiedenis en ondervinding van vroegere en latere eeuwel1
geílaafd , dan dat ik , in dezen letterkundigen kring , zoo
danig betoog tot mijne taak zoude gekozen hebben.
heil liever der veelvuldige inflellingen van allerlei aard ,
waarop ons vaderland met zoovicel regt zich mag heroemen ; allen zod vele iniiel.lingen , (lie ten oogmerk heb
burgerlijke welvaart te vergrooten , ' s n;enfchcn-ben,
geest te befchaven , zeden en deugden , wetenfchap en
kunst te verbeteren , in één woord , 's nienfclhcn eetuk
te vermeerderen.
%lebben de maatfchappelijke inflellingen zulk een edel
doel , zoo als ik haar hetzelve toekenne , dan immers zijn
wij allen , leden eener welgeordende zamenleving , ten
duurfte er toe ver;pligt, zulke edelaardige en Iteilhcoogcndc.
in.rigtingen , niet al onze kracht en al ons vermogen , te
helpen onderiicunen en bevorderen. En zoude er onder
alle deze wel édne zijn , welke aller medewerking gcbiedender vordert en meerder belang moet wekken, dan die ,
welke het nut onzer verarmde medemenfchen ten oogmerk
heeft V
(*) Gefchetst en voorgelezen, op den )offen November
in het Letterkundig Gcnootichap te Gorinc'zem, onder
de zinfpreuk : BESCHEIDENHEID EN VERLICHTING,
i82o,
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heeft ? Ta , onze medewerking moet in dezen zoo veel te
krachtdadiger zijn , en onze bclangftelling des te hooger
klimmen , naar Irate het ons zelven , de plaats onzer inwoning , of de belangen onzer landgenooten raakt.
Bij niemand kan onopgemerkt blijven , dat in alle Raten
van Eisropa , en dus ook in den onzen , in ons anders
zoo gezegend en welhebbendl vaderland , ja zelfs onder
ons oog , in onze fled., de gef'cadig toenemende armoede
eene zeer aanmerkelijke hoogte , gedurende de laatfle jaren , bereikt heeft.
Laat ik flechts , alvorens ik tot bijzonderheden kome,
dan algemeen voorbeeld aanlialen , om mine Itching , aan
vermeerderende armoede , met daadza ken te ila--gande
ven. Werpen wij daartoe eenen blik op het naburige
zoo rijke , en in vele opzitten zoo prachti ;e , Britt ai je.
Zeggen ons niet alle berigten uit deze , onder ,de .Eirropefche staten , zoo vermogende eilanden , dat dc ellende des
zoogenoemden gemeenen mans er tot het niterfic geftegen
is ? Hunne zoo milde armen - tax is ontoereikend ; hunne
talrijke fabrijkeíl en trafijken kunnen de duizende behoef
tigen , die, dikwijls op eenen , voor het Gouvernement
zelfs verontrustenden , toon , brood of werk eiièl;en , niet
¢neer voeden, niet meer Rillen; en in dezen ongunfligcn
toeíland zijn de redenen te vinden , waarom deze staat op
Nïerltiv - f/olland , in de binnenlanden van de K V de
Goede Hoop , te Sierra Lconcr , in Krnada en elders hulp
zoekt , om zijne tallooze verarmden , door hinnen eigen'
handen arbeid, in het mildelijk gevende aardrijk, voeding
en kleeding en woning te doen zoeken ; om niet te fprcken van die veelvuldige landverhuizers , die zich uit andere E%iropefche hiaten naar Amerika begeven , in hope
van hunnen , in hun vaderland verarmden toef { and , door
hunne vlijt en nijverheid, aldaar te verbeteren.
In ons vaderland .... ook dtíár zijn duizende bij duizende armen en hulpbehoevenden.
Wien is het onbekend , dat in verfcheidene van onze
lieden , in dezulke zelfs , die, welligt vóór een vijftig- of
vijfentwintigtal jaren , bijkans ;eerie armoede op hare liraten
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ten zagen rondwaren , thans , in fo urige een vierde , in
enkele bijna de helft harer bewóners , gedurende den ar
hulp hunner meergegoede-beidfcrulmnwt,e
medeburgers moeten affineeken?
Wiens hart zoude niet van wecdont aangedaan worden , bij de gedachte aan zoo vele lijdenden ? --- \Volk
een oni oed toch , arm te zijn ! ja , de armoede is een
ware on{ oed , meestal zelfs een w ezenlijk ong ei gil:. lit
beken , dat, als men met een wijsgeerig oog den Haat der
armoede be;choutivt , deze den mensch van den adeldom
zijner ziele noch moet , noch geheel kern beroovcn : niet
maar al te waar , dat zij dengenen , die door-teminsh
dezeivc wordt geprangd , in zijne eigene oogen verlaagt ,
en 13cin in de verkeering met anderen (flaat hij eenen blik
op zijne meer gezegende medemenfchen) onder het peil
van dc waarde eens menfehen doet dalen.
Niet zelden toch we •pt de een of andere ongevoelige
cn verflandelooze trotschaard een verachtend oog op zij
lompen omhangen natuurgenoot. Deze , menig-nemt
onverdiende , verachting maakt eenen allerfchadelijk--mal
í}en indruk op den zedelijken toefland des nooddruftigen.
Niet zelden ontaardt hij daardoor van zijnen anders ede
aanleg. De voortdurende (laat van minachting of ver -ien
onzalige bron , waaruit zoo vaak ondcagcicn-ac4ltinsde
en huiten{}Koiiheden vloeijeu. Moet de mensch den last
der armoede , en even daardoor dien des levens torichen ,
dan wellen alras onzedelijke gewaarwordingen , verkeerde
neigingen en 1chuldige bedoelingen in zijnen boezem op
tctwfi deze heil aanfporen tot het bedrijven van daden
die hem onteeren , en niet zelden hem tot eene fchande
„finer aanvertivanten , en tot eenen ondragelijken last voor
cie maatfchappij maken.
In één woord , al is de armoede geen zedelijk kwaad
miins bedunkens is en bli i't zij altijd Bene der voornaaniite
bronnen , waaruit zedelijke en maatfchappelijke rampen
voortkomen. Raadpleegden wij hieromtrent de g efehiede-•
nis der menschheid , deze zoude , ik twijfel er niet aan ,
mijne meening volkomen bevestigen. Konden wij daarbij
tot.
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tot de innï,,ite drijfveren der harten doordringen , dan
zouden wij vaak ontdekken , dat eene overmaat van behoefte heeft gekweekt bedriegers , dieven , rustvcrftoorders , volksberoerdcrs en .....
-Deze telling; als cede waarheid aangenomen , -- en rust
zij niet op de ondervinding van jaren , tijden en eeuwen ?van welk een overgroot aasbelang is het dan niet , dat
elk lid der maatfchappij , liet zij clan meer of minder ver
zich hemoeije en werkzaam zi; , om den ver-mogend,
zijner natuurgenooten tc helpen verbete--armdentof
ren , — verbeteren niet alleen in de uiterlijke geclaante ,
maar ook in de wezenlijke , zedelijlke en godsdienftige gcftelcihcid ! En zouden wij allen dit niet willen , niet dadelijk behartigen , daar hiertoe ons het vermogen gegeven
en de weg gebaand is ? De weg gebaand , zeg ik ; want
gewis , dat is hij. Verblijden wij ons , M. II. ! daartoe
hebben wil ruime ftofFe. .1Vccierlr;ad , ons vaderland , het
land onzer inwoning , mag zich beroemen op een Eredart I°soord , een TL'illemsoojucl en andere reeds ontgonnen
koloniën. In Beene overzeefchc gewesten , zoo menig
bedrog of geweld ontroofd,-maldenwroz
behoeven wij nieuwe volkplantingen te gaan aanleggen.
Neen , in ons land , bij ons , op den vaderlandfchen bodem , vinden wij die. Daar is de bron geopend, waaraan
de dorftige zich kan laven; de disch is er bereid , waar
hongerige zich kan fpijzigen ; de aarde is er ge--ande
ploegd; de onvruchtbare grond wordt vruchtbaar ge
om , bij voortduring , voeding , klecding en wo -makt,
aan duizende hulpbehoevenden te bezorgen. AVat-nig
daarenboven nog veel , zeer veel zegt , dat is : befchaving , zedelijkheid en godsdienstgevoel worden in deze
uitmuntende inrigtingen op de krachtdadigfle wijze bevor
c1k een geluk voor ons , en welk eene eer voor-der.Wk
den Nederinrider ! Vreemden ílrekken wij in dezen ten
voorbeeld en ter navolging. Heil dien braven , dien. menfchenvrienden , die liet eerst liet denkbeeld opvatteden ,
om zulke ftotite en tevens weldadige pogingen ten nutte
hunner verarmde niedemenfchcn aan te wenden ! Heil en
NENGELW. 1821. tio. 3.
lof
H
ü

7

11 4

lof zij a ll en , die' hetzij door bijdragen , hetzij door hunne bemocijingen , zich beijvercn , om tcnen te droogcn
te helpen te verbeteren , te bclhhaven en daardoor Ve1varen onder hunne medemenfehen te bcrdee
gevoelt niet , dat iie hier cle 1l 1/c/l'7p iJ i'rlti
eid, aan vier hoofd zich een koninkijke telg van oizr;
jn bevindt, op het oog hebbe? iaïerhriksoord, door deze loffelijke Maatliehappij gefticht , befleat , en biedt onvergelijkelijke , duurzame hulpmiddelen aan, om dc ormoe3.e • dien geefhi der mindere volksklasie , moedig het
hoofd te bieden.
Onder mijne veelvuldige en meestal afmattende bcroepbezigheden valt mij toch het geluk ten deel , dat ik eenmaal in den loop van het jaar eeoc uitipanning msg en
kan riemen • die clan (dc ondervinding heeft het mij meermalen geleerd) op mijn ligchaarn en geest een' gunfbgen
invloed heeft , en als 't ware aan dezelve eene nieuwe
veerkracht geeft om opvolgende werkzaamheden weder
biijmoedig tegen te treden.
Bezocht ik in vorige jaren Wei eens onze naburen , de
Gnllen en C ;aoinvi , of onze broeders de JJelge1 , ditmaal heb ik mijne fchreden naar Fredçriluoord gerigt
Vergunt mij dan , dat ik , op mijne wijze , u iets van
mijn reisic verbale , en wei voornamelijk van datgene
fpreke , wet ik in Frederiiesoord zag.
Na mg in de vruchtbare dalen , heuvel- en valeiachtige theken van Utrec/, Gelderland en 0 rng7sfeleenekorte, doch zeer aangename, verpoozing verfchaft te hebben , begaf ik mij , van het fraaije , vrolijke , en uiterlijk
zoo welvarende Zool, naar de pinata van mijn voorgenomen doel , - naar het landfehap Dre;inJe, en de daar
in en bij gelegene kolonlln. Door cone heldere lucht en
eeneii weldadigc-n zonneFchijn hegimfcigd , van S'reeno'7k
afrijdende , (het was in de eerfce lielfc der maand Julij IL)
gevoelde ik, naar mate ik de plaats mijner befcemming
naderde , al meer en meer mijn verlangen rijzen , om den
grond te betreden , waarop ik den nieuwen en zoo vernoftigen aanleg van den edelen v A N U E N 13 0 S C I -i efl
WI-
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anddere, met hem in vlijt en ijver voor het algemeen g'eluk werkzame, mènfchenvrienden zoude aanfehoowenn
Het bosch van IJesterbecl floot , in walks onmiddellijke
nabijheid de nieuwe volkpiantingen zijn aangelegd, bines
ncnkomende , zag ik al aanftonds het bekende opfchrift
der jagt van Fi-cderi,^soor;ds Verfchillende denkbeelden
deed dit ; over het ontwerpen , het daarflellen en de werk
Weldadigheid , in mijnen-zamhednrMtfcpijva
boezem opwellen; terwijl het mij tevens aankondigde,
dat ik zoo, zoo zoude zien, wat ik boo verlangend té
gernocte zag. Al 1 oedig werd mijn wensch vervuld,
daar ik mij reeds , eer ik uit mijne mijmering was Ont®
waakt, voor de plaats bevond; waar ik zoude verwijlen
en waar tegenover de moeder - kolonie van Fr°ederiksoorg
Iigto Een vlugtige blik op dezelve deed mij al aanfconds
de netgebouwde huisjes ti de breede wegen , langs welke
zij gebouwd zijn , de regelmatig afgeflokene akkers , met
greppels of tlooten omgeven , met welgevallen ontwaren.
Orale in_ zaken is toch zoo aangenaam , en treft bij den
eertien aanblik eiken geest , die orde bemint.
Had ik ten verleden jare te vergeefs gewenscht, de
nieuwe kolonien te bezoeken ; nu — nu dan zag ik eint
delijk mijnen wensch vervuld : ik was er , en moest zien ,
hooren , onderzoeken. Ik trad dezelve, met andere
nieuwsgierigen en belangftellenden , door een eenvoudig
maar bevallig hek binnen. Mijne aandacht werd al aan fonds geboeid door de netgebouwde huisjes , die zich aan
wederzijden van , het hek vertoonden , en , omgeven door
bloemrijke tuintjes en welig tierende groenten, vervrolij^
kend uitkwamen: Uit een van deze trad mij een man ,
reeds met de kroone der grijsheid verfierd, in den weg,
die zich met een' beleefden groet aanbood , mijn Mentor
té zijn. Van dit aanbod maakte ik eerst den tweeden dag
gebruik , terwijl de ecríle mij het genoegen bezorgde , het
geheel niet eenen algcmmieencn blik te overziend En (vet.
z 1jge ik het niet j min hart klopte van vreugde , naar
mete mijne nieuwsgierigheid en belangflelling , bij een na
-d.eronzk,
meck° en inéer „ etdëln bei ezigcj,
V e»
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,
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Verbeeldt u , M. H. , eene uitgeflrekte oppervlakte ,
cenigzins heuvelachtig , van , naar mijne Ichatting , teinn
honderd morgens land, waarop een getal van vijFtig runingen , op gelijken aftand van elkander geplaatst , zicii
zeer ordelijk aan het oog opdoen. Deze aanblik werd aan
verfraaid door dc akkers , tasfchen deze lau -merklij
Iijïcc verblijven gelegen , alle met welig koren cl roeija de
aardappelen of blocijende klaver prijkende , waaraan ixet
oog zachtkens werd geboeid , en al ftarende zich ruinueliik
verlustigde. Hoc eenvoudig deze aanblik ook zij , fchilderde dezelve in mijnen geest een lustig , zelfs een regt
romanesk tooncel. Wel is waar , het was geen flrkczdisc/i landfchap , in vroegere eeuwen bij dc Griefien zoo
vermaard : neen , het was een vaderlandsch , een Neder
landsela landfel:ap , eene vóór weinig tijds nog barre hei
de , nu een vruchtbaar , veelbelovend oord ! eene onlangs
ve ,fetene , onbeduidende plek gronds , nu reeds de voor
voor honderden, voor duizenden, waarop... -adichur
Dan , kome ik in Beene befpiegelingen. Laat ik mijne
verbeelding niet botvieren. Evenmin , echter , wil ik in
langwijlige bijzonderheden over Fr edcuiksoord treden. Deze toch kan men , uitgebreid , juist en naar waarheid gefchetst , in het geacht en thans alom bekend tijdfchrift
de Starr , lezen. Niettemin íík1 ik mij tot taak , u zoo
veel er van te verhalen , als ih ten regten verbande der
zaak noodig achte. Ik heb dan op liet oog , ti kortelijk
te zeggen , wat ik gezien , gehoord , ondervonden heb ,
en wat ik van deze nieuwe kolonifatie denk , geloof en
verwacht.
In de kolonie Frederiksoord, No. i en a, met [T711enasoord , of No. 3 , heb ik de verfchillende inrigtingen , zoo
naauwkeurig , als mij mogelijk was , gadegeflagen. Alles
is er ordelijk , regelmatig , naar regte lijnen en met finaak
zelfs niet eenen hiefchen finaak , aangelegd. Breeds en
regte wegen , met fparren en andere boompjes beplant,
doorkruifen dit bevallig oord. Langs deze wegen vertoonen zich de woningen der kolonisten , op zoodanigen affiand , dat ongeveer 2 à 3 morgens land , te hunner bebou
,
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bouwing , de tusfcbenruim]]te uitmaken. Bedenken wij ,
dat , vóór ruim _> , i of jaar,, deze nu zoo welbebouwde
of daartoe ont tonnen grond niet anders vertoonde , dan
ecne Lars e , woeste , bijkans . onafzienbare heide , waarop
liet oog zich vervelend vermoeide, en zwaarvan geen ander nut
werd getrokken , dan dat de bewoners der omflreken er ,
of cone minbed uliden(de fchaapslcuddc , of cell mager hoe beest lieten weiden , of wel ceni;e plaggen haken , ter
vermeerdering van een' altijd fchralen en ontoereikenden
mest , of tot cene kortfLolldige verwarming hunner haard
er , als door eerre nieuwe fehepping-iedn.Nufla
voortbebragt , min kostbare , tot gemak en gerljf wehnggerigte gebouwen, bewoond door vergenoe;dc alen
anders in holen , kluizen of kel--f:_hen;icl],d
Cers een kwijnend leven leidden , verzonken in dc diepfie armoede , en die hier tot een eigell bci'=_ean en zel!flan(dighleid , onder een v eriean(1ig en zacht bef:lur , a!ICngSkCL'S 7,1Cí1 C17llCLIïCll, en aldus zich weder ïei'hCiFCi1
iot den ftaat van mcnlihelliklieid, waar beneden Zij ZOO
diep gedaald waren.
Trad -ik eerre der woningen binnen , waarvan de mees
ouders of 1illusvaders eil Íltli: -?c-dor6ipeln,
moeders, met hunne eigene` of bij hen ingedeelde lkinderen , bewoond worden , dan ontwaarde ih cene mindere
of meerdere orde en zindelijkheid in dezelve , naar mate
van de geaardheid en vlijt of de traagheid der bewoners.
Rion] zag ik werkzaamheid , waartoe zij door liet fcherpzicnde oog van opper- en oncderopzieners worden aangeipoord. Gerne lediggangers noch bedelaars ontinoet neen
hier : alles is er leven en werkzaamheid. Naauwelijks
neemt men er Celle kleine gift aan , die men toch zoo
gaarne voor Benig dienstbetoon uitreikt. Zoo zeer is alreeds bet zedelijk gevoel, gevoegd bij cene uiterlijke befcheidenheid , in deze lieden opgewekt , dat , van het
knaapje tot den bejaarden toe , de vreemdeling nooit zon
eerren vriendelijken groet wordt voorbijgegaan. IIet-der
fpinnewiel en de klos filorren bijkans in alle huizen. Niet
alleen kleine kinderen , voor den veldarbeid nog te krachteH3
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teloos , houden zich daarmede onledig ; maar ook maa
bedaagden , voor zoo verre hunne akkers hun handen
piet behoeven. Ixet was , zoo als ik reeds gezegd-werk
heb , in Juli , toen ik mij daar bevond , en dus waren
al hunne landen bezaaid. Elk huisgezin is door de CommisIie van Weldadigheid van het noodige huisraad, als
tafel , ftoelen , potten , borden enz. , alsmede van kleedings{'cukken , matrasfç-n , dekens , kosteloos verzorgd geworden : even zoo ten opzigte van de werktuigen , tot
den veldarbeid benoodigd. Het nabijgelegene bosch van
WesterbeeLfioo t levert den kolonisten verfchillende winst
werkzaamheden op , tevens met eenen goeden-gevnd
voorraad van brand- en zelfs timmerhout. Bij het ontvinnen der gronden , bij het graven van greppels , ílooten en kanalen, delven zij eene groote hoeveelheid bouts
pp , bij ons bekend onder den naam van grondhout : dit
gevoegd bij den turf , welken zij tevens door dit werk bekomen , voorzien zij zich van eene menigte brandflo{fen.
Een der kolonisten verzekerde, dat hij op deze wijze,
voor ten nmin_fte twee jaren , brandiloffen genoeg voor
zijn gezin had opgezameld. Welig tierde er het koren in
verfchillende foorten , voornamelijk in Frederiksoord , No.
z. Noeme ik vooral den 'aardappel , dat geliefd en teyens zoo gezond voedfel , hetwelk , op de tafels der rij
niet meer verihiaad , den armen tot het weldadigfce-ken
onderhoud verfi:rekt. Deze beloofden eenen ruimen oogst.
Bevallig vertoonden zich , voor of naast de huizen , fomtnige tuintjes of grasplaatfen , met boompjes beplant , of
met den rijken tooi van Flora verfierd; terwijl verfèheidene groenten verkwikking en voeding aanboden. Ook
vleze , even als de binnendeelen der huizen , getuigden van
den minderen of meerderen fmaak, van de meer vlijtige
of tragere werkzaamheid der bewoners. In de moeder kolonie van Frederiksoord was elk huisgezin reeds bezit t r. van cane ]roe. Door de gifte van deze , en van hetgene Minne lan?ién ten verleden jare hadden opgeleverd,
had oenigeen een varken gemest, waarop zij , in den vozigetl whiter, met lzmme vrolijke kleinen, zich fmakelijk
Ver-
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veriast hadden. Deze koeijen zag ik op cene
weide grazen : de melk derzelven bezigen dc koloistcn
voor eigen gebruik , of kamen en verkoopen ze te hunnen
voordeele.
Ecn voornaam artikel , om deze anders nutteloos 1ig
gende en onvruchtbare gronden ter kultuur te breiIgen
IS de meSt. Om dezen te vemnicerderen , is door liet , in
de landbouwkunde zoo ervaren , bcfcuur op eerie allczins
doclmatige wijze gezorgd. In of achter dc fiehuor van
elke woning , welke oimiddellijk onder hetzelfde dak met
bet woonhuis verbonden is is daartoe een gemetfelde
put voorhanden , waarin alles , wat maar eenigzins mest
kon opleveren , wordt verzameld , zoo als alle vuilnis
roet kalk , asch en andere froufen meer : merken wij daar
bi aan , dat , op cenen grond grooten Icels uit pltmntaardj g; a vecnfof beflaande, door verbranding , dc asch naar
welgevallen kan vermeerderd worden. 11 iervan heb ik
verfdteidene voorbeelden g ezien. Daarenboven is er nog
een g roote gierbak, of put , achter liet magazijn , een
groot ruim en bij nititek wl ingerigt gebouw , waarin
zijn grootc flailing, ruime bcrgplaatfen , kelder,kamen.
molen , wasch- en wringuiaciiincs , zelfs een winkel van
kleine behoeften , alles ten algemeeiìen nutte en ten gc
bruilee voor het groom huigezin der geilecie kolonie.
Voomnoemde algemeene gerbak client ter bereiding wm
mest , doch voornamelijk voor kunfcig gemaakte gier
waaruit elk Ituk lands op eene fplerzame wijze , zoo als
ik daarvan getuige was , door mddcl van eenen grooten
irakwagen , met twee fterke paarden befannen , naar bel:uefte hcfproeid wordt , hetgene de groeijende kracht der

landen ongemeen bevordert.
Ziet daar , M. i i. eenige hoofdtrekken , voornamelijk
de kolonie No. a. betreffende u geichetst.
Werpen vij nu eon oog in de ichainele verblijven v
1er ftadhe\voliers ; zouden wij ook ddiir zoo veel gerijf,
zoo veel gemak, zoo veel voorraad aantreffen Neen
hiervan getuige de verarmde menigte , die , vooral gedn
rende een guur winterfàizoen , door hrc angotvallige blik-en 9
III 4.
-

I20

ERN REISJE NAAR FREDERIKSOORD.

ken , welke honger en kommer uitdrukken , den meer oegoeden ecnen penning aftroggelen , om hunne ledige magen te bevredigen , of hunne verkleumde ledematen voor
cent geheelc verftijving te behoeden.
(Met yeri;oL eíl 1q0G h er9iaa.)

OVER EENIGi? LdTFPC EN IIEDE"vPA?.c' CIE ITALIAA^SCHLT
IMPROVISAfOtIEN, ( 5 )

l

et dichten voor de vuist over allerlei onderwerpen is cent
gave, met welke de Natuur de Italianen boven andere befchaafde volken fchijnt begunfiigd te hebben. De Toskanen ,
Romeinen en Napolitancn munten echter boven anderen daarin
uit. Den lieden dezer kunst (de Improvifatoren) worden allerlei onderwerpen ter behandeling opgegeven. Na zich weinige oogenblikken bedacht te hebben, barhen zij als in geest
eens zingende , dan declamerende , uit. Heeft zoo--drift,nu
danige Inprot'ifator eene melodieuze gem, dan zingt hij
gewoonlijk ouder accornpagnenlent van eenig infirument, en
verhoogt daardoor het vermaak van degenen, die hem hooren. In het tegengeftelde geval is hij genoodzaakt , dit ge
zang door declameren te vergoeden , en zegt dan zij--misvan

ne verzen zonder behulp van eenige muzijk op. Hierdoor

wordt, wel is waar,, de inoeijelrkheid zijner kunst, maar
ook de verbazing zijner toehoorderen vermeerderd.
Een der uitliekendile Iirrproeifatoren van lateren tijd was de
ongelukkige L U Do VI C 0 SE nz i o , die , tot aan her einde
zijns levens het vermaak en de bewondering van in- en bui
te Napels , in 1 799 , in de bekende katafleopkke -tenladrs,
die aan zoo vele voortres olijke mannen het leven kostte
snede omkwam. Van eenen anderen aard, dan bij de meeste
zijner tijdgenooten, was de geestdrift, die hem bezielde. Hij bleef
op den duur, zelfs ditn, wanneer zijne verbeelding hetlneest
in vuur was , althans naar den uiterlijhen fehijn, buitengemeen
kalm.
( 1°) Ter gele, enheid. dit de Vertaler zeer onlangs, te telij ;lierdain , liet
hoogst zeldzaam voorbeeld van een' A'edeeThn<dfchei; Improvifatar, wiens naam
de befcheidenheid alleen hens verbiedt te noemen, bijwoonde, vond hij zieh
opgewekt ter mededeelieg van een kort verfing van beroemde voorgaugeis in
he vaderland der ira revifratorcn.
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kalm. Zeer bedaard las hij de opgaven, welke men hem
voorleide, en bleef een oogenblik als in zich zelven verdiept
haan ; nu gaf de muzijk, in zachte , roerende toonen , die
harmonifcl.e rliytmcn aan, welke door de bekwame hand van
P A I S Ii L L o gecomponeerd zijn ; en dan eerst begon de
dichter zijn gezang. Hij wisfelde dikwerf van versmaat af,
al naar dat de aard van her behandelde onderwerp zulks ver
Alles fcheen bij hem natuurlijk en een> gevolg z ij--eischt.
ner willekeur te zijn. Hij fcheen die dichterlijke woede,
welke zich in dergelijke gevallen van de andere L: pea^'i,/etoren meester maakt, geheel in zi?n bedwang te hebben. Zijn
ligchaam was ijskoud , en de hevige gemoedsbeweginggen in zijn
binnenfle deden zich alleen keimen door groom zweetdrop
zijn voorhoofd nedery cle . Met deze voor--pels,divan
regten paarde hij eene kunst , die hem bijzonder eigen was ;
hij wist , namelijk, alle onderwerpen, die hem gclij tijdig
opgegeven waren, ook tot een geheel te'verbinden, zoodat
zijne voorileiling niets anders fcheen dan een enkel gedicht
w, aarin cle onderfcheidene opgaven als zoo vele epifoden voor
Eenmaal werden hem de volgende onderwerpen,-kwamen.
de E r fzonde , ale Kometen , de Ebbe en fled, ter behandeling
opgegeven. Ilij verbond dezelve op de volgende wijze :
A n r, yI , midden in het Paradijs , en iii het volle bezit der
menigvuldige vreugde , befchouwt dee pracht en grootheid der
natutu. Bovenal trekt echter het flelfel der planeten zijne
aandacht. Onder het veelvuldig wonderbare , daar op te
merken, flaat hij ook den loop der kometen gade , en meent,
daar hij wijsgeerige , dichterlijke denkbeelden en volks:<mceningen bijeenvoegt, dat in deze ligchamen de eankondigingec
van onheilen zijn aan te tre>ren, die hein en zijn gedacht
trefba zullen. HIij wordt echter , nietregenftaande zijn voor
zijne profetifche inzigten, door dwaling en zonde-gevoln
overmeesterd , daarop uit het Paradijs verdreven, en veroordeeld om firaf te lijden en zijnen val te beweenen. In zijne
radeloosheid neunt hij de vlugt , en verdwaalt. De lucht , de
aarde , en alle levende wezens , net één woord , alles , wat
hem omringt , fchijnt hein te vervolgen. H ij komt eindelijk
aan liet firand der zee , juist op net tijcii{ip van de eb • ivaardoor liet hem toefchiint , dat zij op zijge nat{ering terug
Daar hij volflrekt geene reden van dit verfchijnfel-deinst_.
weet te geven , ziet hij zulks voor een onttvijfeibaar bewijs
aam dat de geheele natuur hein niet afgrijzen befchouwt ,
omII5
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omdat hij met den Goddelijken toorn beladen is 9 en, daar
hem volftl•ekt Beene fchuilplaa t s op de gelzeelc aar:cic mac*
overgebleven is , geeft hij zich aan de wroegin e i Gijns ge
wetens over, en bejammert zijn ongeluk.
Zoodanige talenten bezat s n RI o. Een tijd- en L-iiiisig-,1300 t, met name ANTON10 j1:P,oCAil S, [lezaat ;:1c„r tnatlkundige geleerdheid en wijsgeertc, gelijk hij ook eenige ver talingen van Grielfcht' en LCa;infc' e diciicers v ervaa.rdig i', en
zelfs eenige oorfpronkelijke gedichten in die talen geleverd
heelt. L U D O VI C O R O S S I Zon het in dele kunst zeer
verre gebragt hebben , daar hij de vlugizeid van s r. r.1 o tuet
ale kundigheden van j í; R 0 C A D li s vereenigde ; maar hij
kwam , in Genen jeugdigen leeftijd , bij dezelfde gelcge=üleid
om als s n mi o, en oefende , reeds ter dood veroordeeld ,
zijne kunst nog, tot weinige oogelibli';l:en vóór zijn einde,
tut. En de Heer G IA N ra 1 heefr evenzeer zijne t'jd cnooteu
als zijne Voorgangers in deze kunst , als 't wall , doen Ver •

geten.

Bij deze berigten, ontleend uit eere Verhandeling van den
Heer s A L F 1: Diu genie des Italiens et de l'etat actual de deer
literature, willen wij nob voegen , wat de heer ;v. zei U LL E r van twee dezer lieden zegt , die hij in 1813 te ko,ec

hoorde.
De cerfte was een meisje van 17 jaren , R OS A T A D') r
geheeten, maar meer bekend onder den naam van I. s C 0 h t
P A RT E N O P E A; de andere heette TOMMASO S G R I C C I,
van zIrezw, en bekend onder dell naam Van T E R P A N D it 0,
R 0 s A 'r A D n F, 1 gaf verfcheidelle voorftellingen in 11CC
iicatro delta ['alle, waarbij het gewoonlijk aldus toegie
Aan den ingang van het parterre hond eerre zilveren vaas ,
tu welke het aan ieder , die binnenkwam , vrijhond , een brier
je te werpen, behelzende een onderwerp , dat hij tcensehte
behandeld te zien. I'ie:•op lno„dit acne zeer eenvoudige muzijk de opkomst der dichtereafe aan ; met haar VetICIUijOt te
gelijk de zilveren ,ins up het too re','.i , en een onbekend pera n trekt flit dezelve een ba_: nalid getal onderwerpen , dir
iftj
I
.• ter
hand
i3.1;d i^ei^. In7
CMGe
er d_t^h"^i'.'git
eild!^Cr
s,,) luide G3iee°^C,
Akademie (voorlielling) , op den eg Febr. I8,8 gehouden,

4 erden de volgende onderwer :;en getrokken: in mrzo:•te (let
-

-

orate Uai/ rzo, Saijb c , 1c malte d'Ifigenia , in morte
_'f:, ('O, il riots di [‚'acre i".' lala°zo. Vóór zij aan liet eerc gedicht begon, ging Gij oenige malen in cdachtell op Cll

f
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tztiz^ r , en noetnde voor het orkest een nommer. Hetzelve
(peelde hierop een zangiluk eenige malen , en nu viel zij itn
tiet hare klagten over den dood van Graaf u G o I. IN 0 , terw ijl zij nu eens zong, dan weder declameerde , en wei op
eene wijze , die aan Italianaen, in hunne Opera's aan een
parlando en recitative fecco gewoon, vrij harmonisch moest
voorkomene Bij ieder nieuw onderwerp vorderde zij ook
nieuwe muzijk fomtijds vroeg zij van het publiek eindrij
liet ook wel den vorn bepalen bij-mentusfcl.rg;
fommige van deze gedichten. Op het einde van ieder ftuk
viel zij geheel afgemat op eenen doel neêr , en de heilige
wvoede, (dat ik het zoo noeme) die haar gedurende het gezang vermeesterd had , bragt gewoonlijk eene flaauwte te
lveeg, die alleen door de luidruchtige toejuichingen der Ine
gebruik van een glas ijs weder een einde nano. -nigteh
T o M aI A s o SGRICCS trad het eerst. in Florence en n:dere Toskannfche lieden , vervolgens te Venetië en te JUi7an
op , en gaf gedurende de groot Vaste van i818 te Rowe vier
Akademien in het L'coetiiannfchie p :leis, lIij draagt zijne verzen
zonder muzijk voor, en bezit zulken rijkdom en vlugheid
van gedachten , zooveel tegenwoordigheid van geest , en is
zoo vaardig in dramatifche daarlielling , dat hij niet Ilechtz
enkele romancen , waarvan hem onderwerp en versmaat is
voorgefchreverl, op het oogenblik voordraagt, maar zelfs,
onder de opgaven , onderwerpen voor treurfpelen vraagt , die
hij al dichtende zelf uitvoert. De verfchiliende handelende
perfonen weet hij , door verfcheidenheid van item, fand en
gebaren , naauwkeurig genoeg aan te wijzen ; zoodat hij her
onmogelijke fchijnt te verrigten. In eene dezer Akadetniën
werden door hem de volgende onderwerpen behandeld Ie
nozse di .(I;,zore e Pfce , In moste di Snftó , in morse di Socs°ete , een treurfpel in drie bedrijven , niet koren. De JIcatlen,iu Tibes•isra gaf, ter etre van dezen dichter, een feest,
cp hetwelk hem giere gouden medalje zou worden ter hand
e Bid. 111) 'beloo)fde dus te dezer gelegenheid eenige niets--

we p:ne v en van zijne kunst. Een lid der Akademie trok nit
de verzamelde opgaven de volgende twee: Cor•ioiauso, en l4
piornte di I ucretirn , een treurfpel in drie bedrijven , niet ko,
ren. Fier , waar hij vu vuor dc eerfte maal als getroonde
dichter zou optreden, fpande hij alle krachten in, om ziel;
zelven te overtreken. Eu hoezeer het tt•aar moge wezen,

(lat zijne Vei'zefl, wanneer mee ze leest, ?wat
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zijn , zoo zijn , bij de uitvoering, die.b ^eiden en kleurc^I
zoo aangenaam en tre[l=end, dat hij in 't al em een voor den
grootften meester in deze kunst in Italië gehhohclen wordt.
Zoo verbazingwekkend deze kunst ook zijn moge , kan
men echter niet beweren, dat de dichtku.Inst door haar eeooe
enkele fchrcde is voortiigegaan; veeleer kan mien harr als
eenen teruggang der dichtkunst befchou,ven: want, gelijk
het eigenaardig middel der dichtkunst , oen ].arc gew aa ;vo_-•
dingen en gedachten nit te drukken, cie woorden zijn, zoo
overfchrijdt de Improrifvto• het gebied der dicli_':tlnst, c:1
begeeft zich , door zang en declamatie , in dat der muziï ). ,
waar toonen het eigenlijk middel ter uiting der g;ewa:sr,ordingen zijn ; Irraar deze kunnen nooit dnideïijise denkbeelden
(die de dichtkunst vereischt) voortbrengen.
Het zou volftrekt onmogelijk zijn, te begrijpen hoe deze
Zynpsovijrato en zoo terftond , zonder oenige vom bereiding,i^'dere opgave konden behalndelen , zoo Tuen niet wist , dat zij
te voren de voornaalnfte ftukken (loci conamriiaes) der C:ri:k
fche en Roraeiotfche fabelkunde en gefchiedenis reeds voor
zich zelven behandeld hadden ; welke ftukken zij dan bij
voorkomende gelegenheden te pas brengen en inviechten.
Als gevolg daarvan hoort men ook wel eens hed•enn uit den
mond van s o c r.. A TE s dezelfde redeneringen , die gisteren
door s uNi.
uteri. C A op het einde zijtas levens werden vol. tgm
bragt; gelijk men het zich ook op elk tooneel moet ]aten
welgevallen, tusfeben de wanden , die heden de kamer der
Prinfes r ii o t. i verfierden , morgen de Testale te vinden. SigOur s c R i cc I onderfcheidt zich echter , door zijne grondige
en wetenfchappelijke kunde , op eerie voordeelige wijze , van
al zijne andere kunstgenooten.
-
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D e beoefening der vaderlandfche gefcl:iedenis was te allen
tijde bij onze landgenooten eene geliefde en aangename be
zigheid. Vandaar dat dit land , meer dan eenig ander, op een
aantal fchrijvers , die deszelfs lotgevallen opteekenden , mag
bogen. Iiet getal van kronijken, fpiegelhistorialen, jaarboeken , gefchiedverhalen enz. is niet gering, vooral wanneer
in en

TE'iS
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>nen de weinige uitgefnektheid van dit land in aanmerking
neemt , en bedenkt , dat deze gefehriften meestal Hechts betrekhiaf hebben op de zeven, eertijds vereenigde , thans
noordeb ke provinciën. Geene fend , ja bijna geen dorp, of
het heft zijnen bijzonderen gefchiedfchrijver, die deszelfs
ocrinrong en lotgevallen der vergetelheid poogde te ontruk!íi1 '.

is deze zucht , deze ijver, om als gefchiedfchrijver op te
treden , altijd even nuttig voor de echte kennis van de gefbhiedenis van ons land geweest ? — Niet ,gaarne zou ik deze vraag volmondig met ja beantwoorden. floe velen toch
waren er , die , zonder de miefte roeping tot deze zoo moei- jelijlte taak, alles ontbrekende, wat een goed historief hrijver onmogelijk kan misten , zonder oordeel , zonder Bank ,
ongerijmde volksverhalen als waarheden nederfcLreven, en
laffe familiefprookjes als orakeltaal boekftaafden ! Anderen ,
ontbloot van echte wijsgeerte , van de kennis van het menfebelijk hart, van de drijfveren, die de daden der menfehen
b efturen, zagen zich bij eiken voetftap omrin d door nevelen, welke zij niet wisten op te klaren; en de tege_7ftrijdigheden, waarmede hunne fchriften zijn opgevuld, getuigen
inn den donkeren nacht, waarin zij hebben rondgetest. Weder anderen , weggefleept door ijver voor de partü , welke
zij waren toegedaan, zagen alles nit een verkeerd oogpunt,
lenkten al wat hu nne ee`fenpnrtij Mogt verrigten , terwf zij
de daden van hunne vrienden hemelhoog verhieven, Anderen , eindelijk , meenden door het overfehrijven van deze tegenfer itdigheden , of door dezelve, nit onkunde , nog te vergrooten, zich den naam van gefchiedfehrijve-s weardig ge tnnakt te hebben. -- Vandaar, dat de beoefcning van onze
zoo fchoone vaderlandfcbe gefchiedenis in latere dagen mee
zoo vele hinderpalen te worf.elen bad; dat er een geoefend
oc ; , een, verlichte geest , een juist oordeel , eene onpartijdige befchouwing en Bene wijsgeerige toetfing vereischt wordt,
om niet in de flingerpaden van vlezen doolhof den weg bijster
te geraken. Doch, heil zij onze eeuw ! het ontbrak federt
een vijfdgtai jaren geenszins aan mannen , die, alle de bekwaamheden tot dit werk in zich vereenigende, de handen
uwedig aan den ploeg focgen , en van wier akkers reeds zoo
vele fehoore, fin.aa ve le vruchten zijn ter markt gebragt.
De zocht tot zelf onderzoeken, tot opfporen der verouderde
ftulk-
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tukken , die échte bronnen , waaruit men dutten moet (^)
wordt dagelijks grooter, en doet ons de fchoonfte hoop opa
tenen rijken oogst koesteren (**)s Namen te noemen, zal
liier overbodig zijn. Wie kent de namen niet dier noeste iet
Hunne bekende befeheidenheid duldt geene open--terplogs?
lz_ike hulde,
Maar niet alle de bronnen , waaruit men de gefchiedenis
kan putten, zijn reeds even gretig bij ons geopend geworden, dne vooral houdt , ik weet niet welk vooroordeel
hetgeen bijzonderlijk bij onzen landaird heerscht , tot nog
toe bijna geheel gefloten. Ik heb hier het oog op de Gteffrchiregisters (Gene&logiën); Wat men er ook tegen in moge
brengen, derzelver gepaste beoefening kan door een vijsgeerig historiefchrijvcr niet gemist worden; daar hi? ; zonder
dezelve, meermalen in verlegenheid geraakt, hoe deze of
gene gebeurtenis , gedrag of hou ding van cenig perfoon te
verklaren , ja zich dikwerf blootftelt , de zotfte inisfteliingcu
te begaan. Hoe menigmaal ziet men , in de gefchiedenis
van eenig volk , een' man optreden ; hem , fchoon ontbloot
van alle verdienften of bekwaaimheden , eene glansrijke rol
fpel_en, en zijnen nakomelingen aanzien en raagt nalaten. Wij
verwonderen ons hierover , en weten van deze plotfelinge
verheffing geene reden te geven. Doch nu zien wij uit zijne
gefachtlijst, dat hij aan den een' of anderen alvermogenden
man vermaagfchapt is , en het raadfel wordt opgelost; Hoe
niet'
C') Te regt zegt derhalve de I-loogleernar j. P. v n IT c n P r r L t, to, in zi.jnc^
4erlijka redevoering, over het oogport, waaruit in den tegenivoordigen tijd
de beoefening der vaderlandfc?ie gefchiedeteis moet be/'chouwd worden: „ to
oorlpronkelijke hukken ligt de waarheid verborgen; door beradenheid, wijs„ held, en hartelijke vaderlandsliefde, kan men deze aan den dag brengen. Ik
„ zie den ijver hir.toe in de borat van velen ontwaken , kracht niet ervaring
zieh verceni,gen, en vreugde blinken op het gelaat der welgezinden , bij de
oprigtieg dier grootfche eerzuil voor onze historie." Zie bi. sc enz.
C') Alïcrbe:aagrijkst is te dezen opzigte het voorftel van den Hoogleeraar
g. W. D eR!.v», om, ter volmaking der vaderlandfehe gefchiedenis, door
alle de voormalige provinciin kundige liefhebbers op te wekken en aan to
fporen, om, uit oorfpronkelijke !lakkeu en eciste beisheiden, eene Ilnackundige
gcfchiedenis, van ieder gewest afzonderlijk, te leveren, zoo wel in betrekking
tot de algemeens belangen van her geheele gemeenebest, als ook ret opzigt
tot den inivendigen toefrand van, ieder gewest afzo:osierlijk. Zie het eerf'rd
fluk der ilZnesnoflne. liet ware te wenfchen , dat door velen het voetfpoor
van den ijverigen en bekwamen Mr. G. v A v Si A S CE LT *evo!gd werd , die,
door het vlijtig doorsnuffelen van oude archiveu, -eke°rn-en enz., reeds veel
etettswaartligs aan date dag beeft gebraZt, en nog gedurig aan den dag brengr
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menig cell toch werd f aarsman, omdat hij een' oom had, di;,
zich aan Haarzaken had toegeiviyd ! hoe menig een werd ge.
leerde , omdat zijn bloedverwant een hoogleeraarsanibt be
kIecdc.c ! Seins ziet men een geneel geflacht van het tooneel

verLil++iji':en; men fpoort te vcr oefs hiervan de oorzaken op;
einc?eii^k ontdekt men, dat dit gelacht met can ander was
vcrmaagfchapt , hetwelk 'bij den ondergang van deze of gene
hartij tuimelde , en in dezen val zijne bloedverwanten met
210h Inedeflecpte. En waar nu kan dit alles gereeder van toe-

11asf)ng zijn, dan in ons vaderland, hetweili, helaas Ce allen
t:ída niet part jí'chappen te worftelen heeft gehad ? Do beoefcni7ig der geflache egisters most der'halve door den wijsgee igen hoeefeiiaar der gefcliiedenis niet verwaarloosd wordcii : en evennavel is dit bij ons veelal het geval. Wij bezitten
f echts weinige fchrij vers , welke dezen tak der historic opzetmiijl; behandeld hebben; en nog de meesten dier weinigen
zijn hierin zoodanig te werk gegaan , slat zij n;ecr na- dan
vooJrdeeI aan deze beoefening toegebragt hebben. De meeste
o, ih der gedrukte geflachtlijsten, ors door G 0 U D ti o E'k !_ -.? , V n_ N 1, EE U w E N en hunne nafcihrijvers overgeleverd,
;,i losfe , onvolledige fragmenten , waarin waarheid en loj^ eil dooreengemengd zijn : het zijn veelal opgaven , door hioiïliëu aan die fchrijvers gedaan; maar z66 gedaan , (lat zij
er datgene aflieten , wat hun onaangenaam was , en meermnallen
b jvoegden, wat zij er gaarne bij zagen. De fehrijvers ha,idelden hierin veelal ter goeder trouw; die op hen volgden,
fchreven insgelijks ter goeder trouw, hetgeen zij vonden,
over , en dus kreeg Bene misttelling eindelijk de kracht van
waar heid (*). Het is mijn oogmerk niet, hier oenige van
die misfteliingen op te tellen; mijn oogmerk is alleen, om,
door het volgend voorbeeld aan te toongin, tot uclke mis
beoefening der gelacht--fteli:gnhvrwaozde
registers aanl iding krau gaven , en hoe wij door deze beoefe
ning in Raat gcftelci worden, onbekende waarheden te owdelcken,
-

('i Ik wil d t eebter niet ol, eile ; ;eeiegi ,e toeacpest hzbhcn : men
er ook eeni ., die met ;!:isthcict cat nier waarheid zijn opgeftelci. De zoo
enanrflige orclheidondcrrockers U. VAN WIT en J. W. TE WATE hebben,

onder a;n!cree , t;cl toegebragt,

ein

dit vak op te helderen en re hefkzha,vee.

(Ilat ec oIe ein h®e kiicrtzi.)
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AANMEREINGEN OP DE PROEVE ECIER TAALKUNDIGE Vr.RELA
RING VAN DE BETEEICENIS DER Bf_NAMINGEN VAN EE;aIGL
NEDEICLAINDSCi1E PLAATSEN , TE VINDEN IN DEN ItECENSENT, 00K DER RECENSFNTE,N, VOOR I820.
No. 9 EN I0.

.t4biioiede wordt hier gezegd zoo veel te zijn als des Abts
fclluilplaats , en afgeleid van het Angelfakfifehe Cote , fpelonk. Indien dir woord wezenlijk in den uitgang van dien
naam fchuïit, zoude ik hier liever om hetzelve in eenc an(lore beteekenis denken , te weten in die van eerre mindere
tot de Abdij behoorende , bouwmaas- of arbeiders - woning
even als men door zlbtswoude oorfpronkelijk niet dan het
bcsch der Abdij te verftaan heeft ; welke plaats (om dit in
liet voorbijgaan te zeggen) mij voorkont eerder het oude
/bbekewizldn te zijn , dan flbkoude , gelijk A L T I N G meent ,
liotit. Gernzoni c Iz,fe, ioz. p. 2 , nlisfchien op het Oog heb
Coed, Colt , Bretonsch Co/id, Coëd ,-bendhtWalifc
well;, door de zeer l emeenzame verwisfeling der voor eens
IK geldende C , opa hout gevormd heeft, en , even als lictzelve, en li wuo en fylro beteekent. Dan , om tot 4bkozrde
weder te keeren , liet is bekend, dat geringe huizingen dik
niet alleen van dorpen , Irraar ook van -wijsdeorf,png,
zelfs groote , fteden zijn geweest ; en het zoude dus niet te
verwonderen zijn, dat des Abts Kote, hetwelk en in het A„.gcl r 1kfisch , en in het Nederlandsch , zoo wel eerre lint , of
uen huisje , als eerie fpelonk , beteekende , tien naam aan
íbtskozude gegeven hadde. Voor het overige ontken ik niet ,
dat Koten in fomniige naamsuitgangen de beteekenis van ecke
fpeíonl, , of van een hol , gehad hebe. Men denk e Ilccl.•_^
om Uilenkoten in her land van Breda, of om de JJrirelc n1 e
in Oostvriesland , waarvan men zien kan CL u v R r, I us , de
tribes Rheni alms, cap. 25, in fine. Zie wijders over Kotc1„
den Heer is U F r T , in deszelfs Neznnzszaitgan;en men eelziye,
;veest Nederhndfche , plaatfen; Breda, bij w. v.1 N B E F.M

GEN

en Connp. 1316, bl. Tao en III.

4anersfoort wordt , in deze Proeve , genomen voor een Fort
aan de Eems. Dan, deze afleiding is reeds lange verworpen
door de Schrijvers van den Tebemo'oor•digen feet der Nederlanden , I2de D. bl. 6 , die , naar mijn oordeel , de ware aanvoe-
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oeren , reeds aangevoerd door ALT I N G , Net/t. GermanLe
Inferior. p. 9.
4ppeldoorn. Ik lees wel van cane Kapel , aan den heiligen
A NN T 0 N 1 U S , bij Appeldoorn , maar niet van een gef}icht ,
in die ftreeh , aan de heilige A P 0 L L ON IA gewild. Oolr
fchijnt de Schrijver zelf hieromtrent te weifelen. Wijlen de
Burgemeester A LT 1 N G, Notit. German. Infer. p. 11, tneende, dat Apveldoorn het oude dpplent,'aea,arti was. Zie over
Tern het aangehaalde werkje van den lieer Ii ee U F F •r , bi. 121.
Baamhrugge. De afleiding van het Angelfakfifche barn , van
wederzijde , is niet boven alle twijfeling , te sneer, daar dit
woord in onze taal niet is opgenomen. Wilde men zich in
gisfingen toegeven , zonde men kunnen denken aan het oude
Baer, well, niet alleen een' wezenlij ken boom , inane ook
een' draaiboom, een' flagboom, een' tolboom beteekent.
Baambreeggc zal dus cene brug zijn, met zoodanigen boom
voorzien.
Benncn-ab;•oek. In cane 1 -l andvest , door JAN VAN ii i, rJ nR E N , aan die I- all Naarden en Gooiiand verleend , den i5den
Maart 1407, te vi,ldcn bij VAN ni.rIex.is,4de D. bl.49, lees
ik van bee2n zie;a tiara water. 1\Zogelijk heeft de naam van
Bennenbroek daarop wel betrekking. Bend was , in de oude
taal , hetzelfde als Bernd, Beernd , eerre lage weide , die,
€±oorgaanns , alle jaren onderloopt. Dat de verwisfeling van
ND in NN in het meervoud van een zelfdanclig naa;nwoord
niets on;gemecns zij , weten alle , ook flechts oppervlakkige ,
taalkenners.
Bijlernaea - tineer. Dat dit sneer van liet A. S. Bijle den natint
zoude ozntleend hebben, als ware hetzelve het flinkende meer-,
komt mij des te onwaarfchijnlijker voor, daar hetzelve flechts
Bene za?nentrekhing is van Bijelelcl -meer. Zie W AG E N A A r.'s
4;:;jicr-da,ra, zode Stuk des Sao. druks, bl. 318 —320, en M.
AL TI N G , Not/t. Germ. Juf. p. 21 , alwaar Bendelmerbr ock
voorkomt.
Breukeïen wordt, zoo wel als Brusfel, te regt van Broek
afgeleid , wat het eerfle gedeelte van het woord betreft. Dan,
voor urinkundigen, had men wel gedaan er bij te voegel,
dat Br•eukelen eigenlijk is Bi oelclede, zatnengefteld uit Broek,
en lede , leije, welk nog iniet onbekend is, en dat I3rnsfet
oorfpronkelijk heette Broekfle, oulings ook gefchreven
Bruocfele, Brukfele, zameiigef}eld uit Broek en feie, bij
lt IL IA A N overgezet feiles.
CohnI
IJSNCELW. 1821. No. 3.
-
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Col,rtfchpte wordt hier zamengeíteld uit Col;ie, het meerv,
van het A. S. Col (Carlo) en Stead, woud. Doch , daar
het laatstgenoemde woord , in die beteekenis , in de Neder
zelfs in de Engelfclie, taal niet is overgeno--landfc'.h,e
men, zoude ik mij liever aan de gewone beteekenis van
Schute in namen van plaatfen honden. Wrat de eerfte lettergreep aangaat , van dezelve weet ik niets anders te zeggen ,
dan dat dezelve, in oude befcheiden , ool. , met twee ':etter
Co//em gefpeld wordt , en dus n?ishcdien zoo veel zal-grepn,
ziln als Col- hem; zijnde het overbekend, dat Isem , in namen van pleatfen, door weglating der II, veeiti^ds tot en
overgaat , of tot um , blijkens , onder anderen , in het Vriefehe Col/tint.
Dc Diener - sneer heeft, even als het Diemen - ambacht,
de Dicmer - bean , de Dienier - bezug, de Diemer-dam , de Die
seer -eiijk enz. , deel naam ontvangen van het dorp Diemen
welhs naa ntsoorfpron , gelijk van vele andere piaatfen, in de
oudheid bedolven ligt.
Deli/cu. Niet onmogelijk komt het mij voor , dat deze
Lanai , door Benen zachteren uitgang , het meervoud zij van
ons oude De/te, hetzelfde , als liet A. S. tell, bij BE N s 0 N
overigezet limes , terwijl Ic i I. IA A N het eerstgenoemde uitlegt
door meta. I Iet is insgelijks hetzelfde , als het Duitfche Ziel,
-

-

terminus temporis uni Joel.
Diepeur'seini. Over ons Heim zie , onder anderen , j u N i u s,
Giosfar. Goth. , op Hains. Bij u t. P n I L A s wordt het laatst -
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genoemde woord meest gebruikt in de beteekenis van een
dorp , doch bij ons in het genieen voor eene zitplaats , eene
woonplaats. Diepestheirz is dus eenvoudig eene in de diepte, in de laagte , gelegene plaats , zonder dat men, met den
Schrijver der Proeve , tot het diepen , of irret turffteken , en
het Duitfche Hinz, te huis, de toevlugt behoeve te nemen.
Eiafc'aedc. De eerfte der in de Proeve aangevoerde afleidingen , als beteekenende de naam Eedfc'ieidii' , is niet nieuw.
Zie , onder anderen, M. A LT I N G, Not. Germ. Lef. p. 5I ,
en het J'trderh mdsc /i froordenboek van u o it • op liet woord.
De tweede , van End, en het A. S. Seeuri, wond , komt mij
min aannemelijk voor , te meer , omdat het laatstgenoemde
woord geen burgerregt in Nederland verkregen heeft.
Goor. Denzelfdeu oorfprong geeft aan den naaam van dit
leedje dc Heer H m u F F r, bi. 46 en 47.
-

fire,=de Prij, . De Schrijver der Proeve was, in deze
eiaam S.
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naamsafeidin"g , voorgegaan door A I. T I N G , NOtit. Ger1rnnir
ii /n io7. p. 8i. Hurde , Herde, was , in de oude taal , zelfs
in het oud Fransch , eene kudde; en van het hoeden eener
kudde fchi;nt imuden de algeineene beteekenis van Tao -den ver
te hebben. Men zeide , b. v. , zoo wel boedel order,-kregn
als bock-eider. Te MATTilJl I /Jnaiecta, T. z, p. Ios.
Hnzers;cozede. Indien de naam dezer plaats ook niet Adursrtsivoude gefpeld wierd, zonde men kunnen denken, dat
iI,znrssvoude, of Hnzer•swaude, (want beide vindt men) zoo
veel ware als Hazelrxars- of HRzelers - woede , te meer,, daar
de Rederijkers - kamer van die plaats de Hazelieren heette,
en ook hazelieren in haar blazoen voerde. Deze afleiding
Zoude althans minder gezocht zijn, den die, welke in de
Proeve voorkomt.
Heem/lede. Waarom moet ons Heerra (waarvan in'seeinsch ,
vitiieemsc,'a , Iiec;i-mr rad , enz.) naeer van het A. S. Hcm , dan
van het Gottifche Main, of het Duitfche H°/eu, konen?
WWat Heemficed zij , kon men zien in de euntec7H,. up de Ozude Priejche IPI'tte a , II. 295. Aan zoodanige Heemfede heb
dorpen van dien naam tvaarfchijnlijk, en hunnen-bend
en
hunnen oorrpro.ig te danken.
naam
Hohen. De naam dezer plaats is dezelfde als die van het
dorp Houten , in welken , zoo wel als bier, en flechts een
Haar*.uitgang is, even als in Elter, en dergelijke namen van
dezelfde beteekenis , als Ifs/ten ; Zie M. A LTI N C , Notit.
Cermmn. frf trior. p. 79 en elders • alsmede den Heer
n n; U F F T, bi. 56. Dat , voor het overige , Heim wel eens
in de verkorting en kan ontaarden , blijkt , onder anderen
tlit den naam van het dorp Ahizen in de Baronie van Breda ,
welk , in oude befcheiden , ylhp,hei n heet.
Loo. Zie, over dit woord, den Heer iJ P E iJ , Vervolg der
tin's/kundige /?rnnzerkingen op verouderde woorden en plaatfen
vin den Statenbijbel, bl. 3o en volg.
;

(Het vervolg en fiel hierna.)
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, anneer men aan ieder volk eene bijzondere geaardheid als
lieerfchend volkskarakter wil toekennen , en in dien zin de
ifelanderrs phlegmatiek, de Enselfchen choleriek en de Spnnia
jRar-
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Jaarden melancholiek wil noemen , dan kan men de Rusten
fanguinisch , of van een bloedrijk gefiel , heeten. Aan dit
temperament , hetwelk misfchien het gelukkigile is , dat de
Hemel eenig mensch kan geven, heeft het R7..;ffc?ae volk het
grootfie gedeelte dier voorregten te danken , die hetzelve boven andare volken vooruit heeft , en die hetzelve misfchien
eenmaal tot eene hoogte zullen verheffen , tot welke no
geen volk gekomen is.
Hieruit laat zich dan nu ook deszelfs bijna onverfloorbare
vrolijkheid afleiden. Met eerie vlugheid zonder wederga weet
dc Rus iedere kleine omil.ndigheid te geb_uiken, om de hoeveelneic zijner aangenaiüe g e waarw ordingcn te vermeerderen.
Een algemeen middel , om alles , zelfs zijnen arbeid en zijne
bezwaren , te veraangen: men , is voor hem het gezang. Den
vreemdeling komt dit hun nationaal gezang , hetgeen men
reeds bij de eerfle toonen van elk lied herkent , treurig en
klagend voor; b_j den Rus brengen deze fineltende halve toonen eerie zachte aandoening te weeg. In ieder dorp vereenigt
zich gewoonlijk , in de heerlijke en lange zomeravonden, de
vrolijke jeugd in eenen kring ; en alsdan weergainit de lucht
van de liefelijkíie meiodicn , uit de zuiver ie kelen gezongen,
welker inhoud dikwerf in zijne eenvoudigheid zoo betooverend fchoon is , dat , bijaldien hij van de Grieken tot ons gekomen ware , geen van onze $juproevende Oordee'.kundigen
zou geaarzeld hebben , dien- eerier S A r r n o of eenen A ry ACRE 0 N toe te fchrijven. Zelfs in den winter, als de ge pluimde zangers des woods reeds lang ve ftomd, en dikwerf,
van koude verkleurnd , dood ter aarde gevallen zijn, hoort
men reeds in dG verte het geluid der fchcllen van de fledepaarden, maar tevens het -nog liooger geftemd gezang der
voerlieden. Wanneer de wecke vreemdeling , in zeven pelzen
gewikkeld , ijlings uit het posthuis in de ffede kruipt , en
aldaar van kusfens en dekens een bolwerk regen de felle koude rondom zich oprigt , fpringt de vrolijke voerman , in zijnen koren pels , zonder halsdoek en met ongedekte borst
met de vlugheid eens huppelenden Fransc/imuns, op de arrebank , die hein ten zetel dient , en verheft vandaar zijn helder klinkend gezang, terwijl de paarden als pijlen over de
fneeuw heenvliegen. Bulderende winden fnijden hein door
liet aangezigt ; zijne haren liaan ftrak van den rijm , en zijn
liroeve baard , door den vochtiger adem bedauwd, is tot eene
ijskorst zaumengevroren P terwijl digte, groote fnceuwvlokken
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ken zijne naakte borst bedekken en hem in den geopenden
nlond vliegen. Dit alles beteekent niets ; hij zingt heeds
lustig voort, totdat hij aan de naaste pleisterplaats komt,
waar hij terftond in de warme kamer gaat ; daar blijft hij
echter aan de deur ß^an, neemt de ijskorst weg, die zijn
aangezi t bedekt, maakt zijn kruis voor den berookten heilig , die in den hoek 11-aat , groet alle aan;vezigen met den
eiaam van Matesc,rr.'rs en Botosc, Av , (want ieder , die hens
ontmoet , noemt líij vadertje en moedertje) drinkt zijn glas
brandewijn, en haast zich dan weder naar buiten, om op
nieuws , onder vrolijk gezang , zijne met ijs bedekte paarden
naar zijne woning terug te voeren.
Over het geheel heeft inRuslzcnd liet gezang op alle , zelfs
de ernfligfle , bezigheden cenen grooten invloed. Wanneer
er, bij voorbeeld, iets moeijelijks, dat de gemeenfchappelijice
zamenfpanning van vele menfchen vereischt , verrigt moet
worden , zoo als , wanïseer een (chip door eerre branding of
andere gevaarlijke plaats moet getrokken , of zware lasten
met cenen rule opgeligt moeten worden , dan heilen allen een
eigenaardig gezang aan , op welks klemtoonen fleeds de vcnieuwde gemeenfchappelijke poging volgt. Zelfs bij het ontfiann van brand , 'hetgene aldaar , helaas ! onder de dagelijkfche v erfchijnfelen behoort, moet het gezang tot de voor
geteld worden. Gedurende mijn ver -namilebuschd
UiFa, in het Gouvernement van Orenburg, ontth)nd-blijfn
er brand in het huis naast de Apotheek , die met hetzelve
door Gene hooge, fcevige, doch houten tuinfchutting vereenigd was; deze moest derhalve weggenomen worden, om de
Apotheek te kunnen redden. Daar er geese bijlen in genoegzamen voorraad bij de hand waren , zoo helden zich , bijna
zonder eenige affpraak , terfl_ond Co a 30 men_nfcheli op twee
fcln•eden a!uiands van de fchutting in het gelid , begonnen
het bluschgezang, en bij iederen hoofdtoon flor:nden zij ,
naar den takt , niet voorwaarts gefli rekte armen , tegen de
fchutting aan , die in weinige flooten omviel ; en nu was het
gemakkelijk , dezelve bij gedeelten weg te brengen. Hetzij
mij geoorloofd, uit dankbaarheid voor eenen onbeltenden,
braven , Rraffchen boer , hier te verhalen, hoedanig liet mij
bij die gelegenheid ging, Ik was juist op dien dag met eenige der voornaamfien' van de üad tot een gastmaat gcnoodigd.
Op het berigt , dat er brand in de buurt was , verlieten wij
allen (ik geloof echter naeer uit nieuwsgierigheid , dan wel
13
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met oogmerk om te helpen) den disch , en het geheele gezelfehap begaf zich naar de plaats van den brand. Daar fuonden wij nu, in onze pelzen gewikkeld , in denzelfden tuin,
die aan cie Apotheek gre„,sde , werkeloos den brand aan te
gapen ; terwijl de boeren, even als mieren, bij het brandende
dak opklauterden. Ik herinner mij nog zeer duidelijk de opwelling van fciiaamte , die ik hierbij evoelde; doch gemak ,
en het denkbeeld des gevaars , hield ?nij terug, Toen ik echter de rij zich voor de fchutting zag vormen , placctfte ik mij
ook in dezelve , en zong en fprong niede. Doch reeds hij
de eerfte ftooten rukte zich een der bovenfte balken aan de
cc- ne zijde los , en viel mij op het hoofd. Ik zeeg bewuste loos ter aarde , en alles,, wat ik mij verder weet te herinneren , zijn de woorden : ,, Wat deert u , vadertje ?" Den uit
de rij , een boer uit liet aangrenzende dorp 1Flagowefchenas4:oi ,
nam mij op , bragt mij op eene veilige plaats , wiesch mijne
wonden met brandewijn , en toonde eene hartelijke vreugde,
toen hij mij weder tot bewustzijn zag komen, vlijne mede gasten , die zich intusfchen weder , met de banden in den zak,
(want het was koud , en zij ook te verheven ter hulpbetooning) rondom mij verzameld hadden , verhaalden ir_ij nu , Knet
welke vriendfchappelijke bezorgdheid de boor met mij bezig
was geweest , tot dat de Apotheker m j in zijn huis had opgenom en. Toen ik van hem fcheidde , wilde ik hem voor
zijne moeite beloonen; doch hij wilde volftrekt niets aauncmen, dan alleen het verlof, om zijne paarden, wanneer hij
weder in de ftad trogt komen , bij mij op ftal te ze t ten. 1-lij
drukte snij aan zijne borst en kuste mij user landsgewoonte s
terwijl hij gedurig de woorden: „ God zij dank ! God zij
lank!" herhaalde. Ik vroeg hein naderhand, waarom zijn
dorp TJ'7abo efclzenskoi (het dorp der gelukkige vrouwen )
heette. Hij wist het mij niet te zeggen ; maar :nisfeiiicn is
het wel, omdat de moeders aldaar zulke zonen voer_breng _,i
Een tweede trek in het Rusfisc,`z ndltionaaI karakter is hunne
needs vaardige vlugheid bij alle eigenlijk werktuigelijke ver rigtingen. De vreemdeling flaat verbaasd over do eenvoudige
middelen, met welke, zonder alle kunstmatige werktuigen,
de grootfie lasten getild en bewogen worden. De waarlijk
fehoone bouten huizen der gegoeden , die , als ware het,
ílechts uit één fiuk bouts fchijnon te beftaan, vervaardigt de
Riss met een enkel werktuig, namelijk de bijl, die hem te
gelijk tot zaag, fchsaf en Paslood die en moet. De vingers
of
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of de tanden zijn de tang, waarmede lioeffhnid en floteniaker
de fpijkers uittrekken, en tivaarmede de glazenmaker dc rujten
afbreekt; ja de gevaarlijkfle verci tin,,;en worden zonder óuitengewotien toeftel of voorbereiding heeds gelukkig volvoerd.
De olibefchaafde rekruut wordt , binnen weinige weken na
zijne aankomst bij he regenvent, niet alleen ee n knap foldaat, maar bovendien, al naar dat het zijnen Overfien behaagt , tevens een fchocn- of kleermaker , of zelfs wel een
muzikant; en niets bewijst nii,fchicil meer de werktuigelijke
bekwaamheid der RusJies, en teat zij door onderwijs worden
kunnen , dan hunne , ook buitenlands zoo beroemde , hoorn
welke in de verte , en vooral in de ftïlte van den nacht,-inuzjl.,
zoo betooverend liefelijk klinkt , bij welke ieder man g•edllrende zijn geheelc leven íl_echts eenen enkelen toon blaast,
eil in welke llo?tans de zwaarfte pasfases, tril?eïs cal. tot
ieders verbazing worden uirge'o• ;cl, ]3ezw aarlij;r zou voor
ander volk tot deze echt nationale en ooïf _" 0I1--zekrnig
keiïjk° muz 5ji: kunnen opgeleid worden. Wel ;s waar, dat
tot zoodaníg concert even zoo vele men chen vereischt worden , als er tonnen zij n, Cwaaroill hetzelve ook alleen bij de
Grooten kan plaats vinden ;) maar 'net gemis van Cellen e :kelen Inulzikant veroorzaakt nu ook niet liet verlies van liet geheele iii trament ; het is Hechts alsof op het klavier eene diaar
gefl)rongen of een toets uitgenollmcn is.

IIUWCLIJISSVEr,3

ftDAG.

I s het waarheid? .. is liet fehijn ?
; eenlei 1 kan het InOosliji, zijn ,
Dat reeds tweemaal zeven jaren
Vlug en fuel ons zijn omvaren
Sinds den onvergeethren fond,
Toen ons 't eehtfnoer zamenbond ?
reen , onmooglij k ! 't is bedrog :
Gistren ! . . dierbre , 'It zie het nog,
I-loo gij ftaamlend , rail mijn zijde ,
Mij door 't hartlijk „ ja " verblijdde
Dat uw lippen zacht ontvloot,
Toen Gods priester d' echtknoop foot
14
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I.Joe gij toen, met zuivre borst
Die haar' gloed naauw uiten dorst ,
Spraakloos zijt mc aan 't hart gezonken_
Dat , van zoeten weemoed dronken,
Andermaal den duren eed
Van onbreekbre liefde u deed.
'k Zie haar nog , die vriendenfchaar,
Knielende om ons echtaltaar,
Met ons 't reinst genoege n finakend ,
En de vrooínite beden flaked
Voor het heil van man en vrouw,
Pas vereenigd door de trouw.
Neen ! het kan onmooglijk zijn !
't Is geen waarheid ; 't is flechts fchijn.
Neen ! geen veertien lange jaren
Zijn ons log en loon, ontvaren,
Sinds den heugelijken dag,
Die ons echtfeest vieren zag.
'k Zie hem nog , den eigen lach ,
Als op d' eeroen huwlijksdag,
Met de rozen op uw kaken :
'k Voel nog de eigen vlam mij blaken,
Als bij 't zalig echtaltaar :
En dat duurt fchaars veertien jaar.
Ja, het is nog de eigen gloed,
Die mij omwoelt door het bloed,
Schoon niet meer zoo woest en kokend,
Kwelling foms en onrust (rokend ;
Nee.i, het is een zachter vuur,
Meer bedaard , maar vast van duur :
Niet als 't meer, door fiorm ontrust,
Dat , zich brijzlend op de kust ,
Onder dondrend golvenk!otfen,
Schuimend kookt op klip en rotfcn,
Doch , wanneer de windviaag luwt,
Zelfs de flaauwfle golving fchuwt;
Alaar
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Maar gelijk de bergrivier,
Die , met edlen gang en zwier .,
Schoon uit kleine bron gefproten,
Eeuwen reeds is voortgevloten ,
En , of 't noorden zwijgt of loeit,
Altijd rustig zeewaarts fpoeit.
Neen ! die vlam zal nooit vergaan:
Amor blaast haar telkens sum,
(Zoo ze ooit dreigen mogt te mindren)
Als ik u van 't viertal kindren ,
Dat zoo vrolijk lacht en fpringt,
Blijde moeder! zie omringd.
'I, Zie dan , trotsch , op goud en eer,
Als op nietig f ijk , ter neêr.
Kostbrer fchat omvat mijn woning.
'k Acht mij rijker dan de Koning :
1=1ij telt , fchoon de kroon hein fier',
Slechts drie telgen , en ik vier
God ! wat zegen! — Neen ! dat heil
Heb ik voor geen' rijkdom veil.
Als ik 't kroost , van U ontvangen
Vast en digt aan 't harte prangen,
En 't bij beurten kusfen mag,
Dan valt me elke week een' dag.
'k Vat nu al , hoe Kronos loog,
En ons zoet, maar valsch, bedroog:
Stil en zachtjes , op de teenen,
Sloop hij ongemerkt daar henen
Zie het aan onz' oudlien gast ,
1-be hij loos ons heeft verrast.
Wee , wien hij , met tragen loop ,
In zijn' echt te langzaam kroop
En die pijnlijk de uren telde,
Sinds cene ijzren boei hem knelde
Die , voor vrouw en kinders koel,
't Leven doorbrengt zonder doel!
15
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Heil ons , dierbre ! vierwerf heil 1
Zalig boven maat ei peil !
Hoeveel jaren nog vervlieten,
Nooit zal ons een uur verdrieten
Min, gekruid net kinderlach ,
Maakt van elke week een' dag.
A. N. v. P.

T R A N E I\T,
1 ilte traan , die uit het harte
Naar de kwijnende oogen fchiet !
Trouwe tolk der boezemfinarte
Altijd bitter zijt ge riet.
In de naauwe borst befloten ,
Gloeit gij als verterend vuur;
Maar,, die oogen uitgevloten ,
Zijt ge een zegen van natuur.
Als gij op het bol gezigtje
Van den zwakken zuigling druipt
Is het de angst voor 't fchreijend Wicht,c
Die in 't hart der moeder fluipt
Maar, wanneer, na korte poozen,
't Lachje door den nevel breekt,
Staart zij juichend op zijn rozen ,
Voelt geen doren , die haar fieekt,
't Pareldropje , dat in de oogen
Van eene eerbre fchoone gloeit ,
Heeft, o liefde! uw alvermogen
Haar aan 's jonglings hart geboeid ,
o ! Dat zalig traantje plengt zij ,
Als het jawoord haar ontglijdt;
En dit heilig offer brengt zij ,
Liefde en onfchuld ! u gewijd.

Zoeter dan het zoetst der aarde ,
Vader ! is uw warme traan ,
Lacht in 't fpruitje, dat zij baarde,
LJ het beeld der moeder aan;
Moog;
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MILoogt gij 't in uwe armen drukken
En, aan d' avond van uw' dag ,
Vruchten van het bloempje plukken,

Dat uw oog ontluiken zag.
Balfern in de wond te gieten,
Diep gelagen door het leed ,
Is een zaligheid genieten,
Die ge op 't fterfbed niet vergeet.
0 ! 't herdenken aan de tranen ,
Die toen 't Christlijk hart vergoot,
Helpen dan den weg ons banen
Tot in de armen van den dood.

Snijdt hij door de fterkile banden;
Maait hij dierbare ouders af;
Sleept hij , reine liefde ! uw panden ,
Oaverbidlijk, naar het graf;
IMMoet gij fclhciden , echtgeno.oten
Nog op 't fchoonfie van uw baan ,
Heete tranen dan vergoten
En de zoete troost fnelt aan.
Ze is de zon , wier guide ítralen
Vallen op het nevlig oog ;
Voor den geest, als voor de dalen
Rijst de fclioone regenboog.
Godsdienst ! 't is uw zachte balfeta.
Voor het grievend harteleed ,
Daar gij uit der rampen alfeni
Zoet voor ons te (loken weet.
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)aar frond de diepbedrukte vrouw
Cewikkeld in den zwaarflen rouw,
Met losgercten haren
Op 't graf haars kinds te ftaren.
o Liefe !" zuchtte zij bezwaard,
Zoo vroeg reeds weggerukt van de aard',

„ Zoo
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„ Zoo bloeijend reeds bezweken,
„ En moeders oog ontweken ! .. .
'k Bewaar den Ileütel van uw graf,
En fm dien nimmer, nimmer af:
Niets zal u mij ontvoeren
„ Uw kluis zal men niet roeren,
Tot dat de dood mijn tranen fruit,
„ En ook voor mij dit graf ontfluit ! ".... .
Thans voelde ze, uit den hoogen ,
Zich als aan de aarde onttogen ,
En hoorde , op zoeten kindertoon ,
Een ftem , als van den hemeltroon
En hoorde deze reden:
, Leg , bid ik , lieve moeder ; leg
„ Het rouwkleed af, den fleutel weg:
„ 'k Ben boven , niet beneden !
Naar J EAN PAUL s Geflechten.

V. D. C.. , .

DE DOOVE ORGELTRAPPEE.

In zeker dorp , ik weet niet waar,
Maar 't feit is toch waarachtig ,
Was eens een man van tachtig jaar,
1\laar toch nog knap en krachtig ,
Hij hielp niet vlijt, jaar in jaar uit,
De boeren bij het maatgeluid
Van hunnen fchellen gorgel,
En trapte , met een' houten gang ,
Altoos , bij 't vrome kerkgezang ,
Den wind in 't hang orgel.
Maar eens is hem , 't was vinnig koud,
In gure winterdagen,
De kerk daarbij ondigt en oud,
Een koti op 't hoofd gellagen :
Eerst deed hein hals en keel zoo zeer;
Toen viel het op zijn kiezen ne @r,
En eindlijk op zijne ooren;
En wat men fpuit, en hoe men papt,

Dc
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De man, die flout het orgel trapt,
Heeft zijn gehoor verloren.

Zoo ras dit bitter ongeval
Aan ieder openbaar is ,
Vergaart der fcheepnen zevental,
Met fchout en fecretaris.
Men overweegt niet veel beleid ;
hefluit dan , met eenparigheid
Een ander te engageren
Ei om den ouden , dooven man
Die nu toch niet meer trappen kan
Eervol te penfonneren.
Maar toen de fchout hem dit befluit
In fcriptis kwam vertellen ,
Roept hij terflond weemoedig uit
„ Waarom mij dus te kwellen ?
„ Ik hoor wel zang noch orgelklank,
„ Maar ben flechts aan mijne ooren krank,
„ En kan nog wakker flappen;
Mijn beenen zijn nog even goed ,
Mijnheer de fchout! en daarmeê moer
,, Ik immers toch maar trappen ?"

Nu laat de fchout het fchependo.n
Op nieuw bijeen befchrijven;
liet geeft den man zijn' post weêrom,
En laat hein trapper blijven:
Ook had men niét zoo ras bedacht,
Dat wel op 't ba dget was gebragt
Een post van tractementen;
Maar dat men, voor 's mans penfloen
Moest op de huur een' omslag doen
Van twee of drie percenten.
Nn trapt hij weêr, met nieuwen moed,
Den wind in de orgelpijpen;
Het ging, gelijk voorheen , ook goed,
En 't laat zich ligt begrijpen
Want, fchoon hij 't (pelen was gewend,
Was de organist een domme vent,
Een
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Een doodeenvoudig wezen;
Hij fpeelde , alleen maar op 't gehoor
De boeren al hun pfalmen voor,
En kon geen noten lezen,
Hij laat altoos , jaar in jaar uit ,
Op d' eigen trant zich hooren :
Geen enkel nootje tot beluit,
Geene enkle noot te voren :
Is de Bene regel afgedaan,

Dan vangt hij aaníionds d' andren aan
Hij houdt niet van dat talmen
En dus weet onze doove bloed
Ook fteeds , hoe lang hij trappen moet
Voor ieder van de pfalnzen.
Zoo ging het fteeds op d' eigen trant,
En ieder was tevreden,
Tot laatst een reizend muzikant
Het dorp kwarn binnentreden.
't Was zondag , en de kerk ging aan
Het boerenvolk kwam aangegaan
Langswegen en langs velden.
Hij wandelt meê ; verwondert hoort
Hij van een orgeifpel 't akkoord;
Dat hoort me op 't land toch zelden.
Hij gaat op 't orgel , hoort een poos
De kunftelooze klanken
En merkt alras , wat virtuoos
Men dat geluid mag danken
Het orgel was een meesterfttuk
De fpeler, als gezegd, een krik,
Zoo fchoon een werk niet waardig;
En echter was , hoe vreemd het fchij n',
(Dat thans maar zeiden waar zal zijn !)
Hij op zijn fpel hoovaardig.
De vreemdeling, een andre vent,
Een baas in 't orgelfpelen
Maakt onzen man zijn coiaplimezrt,
En weet zijn hart te fielen;
^

lij

DE DOOVE ORGE.TRAPPER.

143

Hij prijst zijn fpel en roemt zijn kunst,
Beveelt zich nedrig in zijn gunst,
En noemt hein zijn pr•ofesfre;
En op zijn vraag, om 't volgend lied
Voor d' organist te fpelen, biedt
1 íem deze de eer der f size.
-

Nu rukt hij elk register uit
En maakt een vreeslijk leven ,
En fpeelt het lied met vol geluid,
Dat ieder zit te beven.
Geen boer, die ooit geweten had,
Dat zulk een kracht in 't orgel zat.
't Kon d' organist niet wezen.
Wen waant, dat ligt de duivel zelf
Dus dreunen doet het kerkgewelf,
En is in duizend vreezen.
De vreemdeling fpeelt rustig voort
En , 't geen nog nooit gebeurde
Nu overfchreeuwt men geen akkoord,
Dat elk de long fchier fcheurde:
Want , finds het orgel had geftaan ,
glad nooit een pijp zoo aangegaan,
A ls zij nu alle fpeelden.
Stokftijf en ftü aanfchouwt men 't werk;
E,ti 't fcheen , als waar' de ganfche kerk
Vervuld met zvasfen beelden.
illaer eensklaps zwijgt het orgel ftil,
In 'i midden van een' regel ... .
De vreemdling krijgt een koude gril,
En de organist zegt : „ Vlegel !
„ Wat knoeit gij hier? gij , vreemde guit
„ Ik fileel nu zelf het lied wel uit" ...
Maar, wat hij ook mag grijpen,
En wat hij vat en wat hij treedt
Geen toon meer, die zich hooren deed:
De wind was uit de pijpen.
De vreemdling echter , bleek van fpijt ,
Vermoedt, waar 't aan mogt fchelei2,
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En waant, de trapper Iigt, uit nijd,
Hem eens een pots wou fpelen.
IIij vliegt er heen, en
mat en moe
Zit daar de man , met de oogen toe
En met de handen zamen ;
En , daar hij , met een barsch gelaat ,
Schier fpraakloos voor den ouden ftaat,
Zegt juist de trapper : „ Amen ! "
„ Wat bidt gij ?" zegt hij , „ onglukskind
„ 't Is hier nog tijd van zingen.
„ Ter balken op , en geef mij wind
„ Pas beter op uw dingen."
En de oude ziet verbaasd hein aan;
Hij kan zijn woorden niet verftaan,
Maar ze in zijn wenken lezen
En zegt : „ Wat wt oudc gij , goede vrind
„ Mij nu nog leeren , hoeveel wind
„ Bij elk gezang moet wezen ?" --

De vreemdling gaat , en loost een' zucht ,
Eu wandelt wear naar buiten ;
Maar hoort antira , wat vreemde klucht
Hem in zijn werk kwam ftuiten.
„ Ach ! " zegt hij , „ k zie Inaar al te wel
„ IIet gaat , ook bij het kunftigst feel ,
„ Als in de meeste zaken
„ Men kan , met alle vlijt , gewis
Als ons de wind ongnnftig is ,
„ Niet in de haven raken l"
N. J. STORM VAN 'S GRAVESANDE.
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Teen ! geen OVID I U S kan 71 liet minnen leeren :
Het minnen is geen kunst; doch, wilt ge 't zoo, welaan
Gij kunt zijn Minnekunst, lief ineisje ! liga ontberen
Die kunst ligt in uw hart... o , Inogt het mij verdaan
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1V`_ .ij blaakt een heilig vuur,, het fpeeltuig grootsch te dwingen;
Ik wil uw waarde , o Tijd! ik wil uw' zeere i zingen:
1MIijn zang , aan 't hart ontvloeid, is telg van 't rein gevoel;
Eerwaardig is mijn taak, verheven is mijn doe!.
Van hier , wiens trage geest , geboeid aan 't tijk der aarde ,
Geen' andren werkkring kent , noch flaart op hco er waarde ;
Voor hem is mijn gezang Hechts wanklank , en z..ä;r lied
.Klinkt vruchtloos in zijn oar en treft zijn' boezem niet.
Maar gij , wier edle ziel de waarde voelt van 't leven
Gij , die iets hoogers zoekt, dan Hechts aai; 't flof te kleven,
Gij , die don Tijd waardéert , en , tredende aan zijn hand
Uw' blik ten Hemel heft en !aart op 't Vaderlied,
Gij zult met heel uw ziel , gij zult met luistrende ooren,
Met wellust , in mijn' zang, de taal der waarheid hooren
Die taal , verhoogd door 't fehoon der edle poëzij ,
Klinkt meer harmonisch en vol kracht en nlelodij.
Penfeelkunst woog' den Tijd gelijk een Godheid malen,
Die van zijn grijze kruin een' zilvren gloed doet oralen ,
Die op 't eerwaardig hoofd een trits van eeuwen torscht
Eli. op zijn' rijkstroon heerscht als algebiedend Vorst ;
Wij zien , in jeugdig fchoon , hein , lagchende om ons fpelcn
't Vervlogen ooges blik , tot duizendwerf, hertelen ;
De toekomst biedt hem Heeds een keur van fchatten aan;
liet heden dankt aan hem het aanzijn en 't heftgar.:
Dan dekt geen zilvren lok den fieren jonglingsfchedel;
Neen , kranfen van gebloemte , en rozen , versch en edel
;fijn herfels van een hoofd , door rimpels niet geplooid;
In 't los gewaad der jeugd, bevallig opgetooid,
Spoedt hij , al dartlend , voort , op 's levens kronkelpaden
En i'chijnt zich in 't genot van eeuwge jeugd te baden.
IVlaar hoe ! teelt nooit die jeugd het zaad van d' ouderdom?
Tuig , marmer van Atheen ! fchoon levenloos en ílom :
Eens zaagt ook gij den Tijd, in 't fchoon der jonglingsjaren,
Langs tempeltrans en muur , door heilge bosichen waren ;
T hanss
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Thans vlijt hij , op uw puin , zich , als een grijsaard , neer ;
De Ientetijd heeft uit; de roos herbloeit niet weer.
o Tijd ! waartoe dan dus den ftervling wreed bedrogen ?
Waarom verfchij tt ge ons, hier, als dartlend wicht voor de oogen,
En lonkt en lacht ons toe, als de argelooze jeugd ,
Wier oog 't genot getuigt der warmIle zielevreugd ?
Waarom verfchij nt ge ons , dá:ír,, met de onverbidbre blikkeg
Eens grijsaards , wiens gelaat de zetel fchijnt der fchrikken ?
Waartoe dat wapentuig, met vaste hand gezwaaid ?
't Gelijkt de zicht des doods , als hij zijne oog lien maat :
Gáj treedt , niet vasten gang, op 't puin der wereldtrconen ,
En fchopt niet uwen voet en flavenboei en kroonen.
,

Maar , neen ; nooit heeft de Tijd den flerveling m isleid
't Bedrog ligt bij den mensch ; het fpel der zinlijkheid
Doet , aan 't verdoofd verftand, den gang des Tijds niet merken,
Maar fluit het oog der ziel voor al zijn wondre werken :
De Tijd verzelt den mensch op 's levens kronkelpaän,
En regelt eiken tred op de onafzienbre baan:
De mensch verandert Hechts; de Tijd blijft onveranderx';
Wat immer bukken moog', hij zwaait den glorieftanderd,
Als albeheerfehend Vorst , en blijft , in 't duurzaam riik,
Grootsch door zichzelf geßïcht , zichzelven Reeds gelijk.
De zucht tot zingenot , die 't hart houdt opgetogen ,
Verbergt den ga:ig des Tijds voor immer fluimrencle oogen ea.
In 't einde ontwaakt de mensch , en de afgelegde haan
Ziet hij, met wrevlen blik en pijnlijke onrust , aan;
H Iij fiddert bij 't Bezigt der doorgebeuzelde uren ,
Maar kan dit dróef tafreel geen' enklen fiond verduren
Hij voelt zich fchuldig, ja; maar, door 't genot gelirecid,
Wischt hij de trekken uit van 't juistgelijkend beeld :
Nu felt hij zich den Tijd geluk een God voor oogen,
Die 't alles bukken doet voor zijn geducht vermogen,
Des menfchen vreugd verwoest, zijn jeugd en krachten rooft,
En , als tiran , in 't eind , het vuur des levens. dooft :
Dit denkbeeld streelt den mensch , door lage drift verbasterd
En wat hem heil befchikt, wordt fnood door hem gelasterd.
-

}Iij Hechts , die 't broos beflaan aan deugd en kennis wijdt,
De wijze, en hij alleen gevoelt uw waarde , o Ti, d !
hij
,
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blij zamelt, aan uw hand, liet fehoonst gebloemt' des levens„
Door u geniet hij 't zoet van liefde en vriendfchap tevens
Of treedt hij , op uw fpoor, door nacht en rampwoestijn,
Zijn oog flaart , onverwrikt , op 't zedlijk doel van 't zijn
Waardeert den grooten fchat , hem , hier, door u gegeven,
En leeft, reeds hier in 't ftof, voor onverganklijk leven.
Natuur fchonk aan den mensch het fchoon van vorm en leest ;
Maar aan den Tijd behoort de vorming van den geest
Hij voert den jongen mensch, fchoon langzaam en bij trappen,
Door 't onbegrensd gebied van kunst en wetenfchappen,
Ontwikkelt elké kiem en prikkelt elke kracht,
En 't knaapje wordt, eenmaal , de roem van zijn geflacht.

'k Ilerken, in d' edlen trek van 's jongen Cato's wezen,
De groote heidenziel , die Ceflr zal doen vreezen ;
'k Zie reeds in Nieuwland's blik , in 't vuur van 't jeugdig oog,
't Genie , dat zich verheft tot zon - en ftàrrenboog;
En Ruiter's kindfche moed is mij 't onfeilbaar teeken ,
Dat hij , bij Chattams brand, het vaderland zal wreken.
o Tijd ! dit was uw werk; gij hebt die heldenteelt
Met zoo veel goeds en groots , met zoo veel roems bedeeld..
't Is billijk , dat men treurt om telgen , vroeg verloren,
Bij 't onverbidlijk lot, haar door den dood befchoren;
't Voegt ons , dat dan in 't oog de traan der droefheid zweit
Bij 't knakken van den knop, die 't fchoonfte bloempje fielt
ja , telgen ! 't ouderhart beweent dat aklig feheiden ;
De Tijd zal dan uw' voet niet naar den tempel leiden,
Waar de eerkroon praalt en blinkt ,verdienfteendeugdbereid;
Helaas ! in 't £omber graf, de hut der fterflijkheid,
Verzonk die zoete hoop; de fagbooni is gefloten;
Neen, nimmer fchenkt de dood een kroonaangrafgenooten! —^
Maar dan , wanneer ce knop , die 't fchoonfle bloempje fpelt,
in 't eind geheel ontluikt ; als 't seeder vruchtje zweit
Doorvoed met geurig fap , en wast en rijpt voor de oogen,
Dan wordt ons hart tot vreugde en dankbaarheid bewogen.
Dit , ouders ! is het beeld van 't heil , dat gij geniet
Als ge in uw kroost het zaad der kennis rijpen ziet;
De Tijd brengt wasdom aan ; gij voelt uw vreugd vergrooten
liet ftekje wordt een boom, gefierd met frisfche loten;
't Wordt eens een vaste ftam , die 't woên van 't lot we@rftaat %
En, fteruend , grootsch hei bloeit in onverganklijk zaad
Niit
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Niet in een oogenblik , maar als in vaste perken ,
Verrigt de had des Tijds die floate wonderwerken
Ziet wich tje wordt een knaap ; de knaap wordt jongeling;
De jongeling wordt man : de Tijd verbreedt den kring ,
Voor eiken Rand beftemd , ontwikkelt , f}erkt de krachten,
En w jst op hooger doel, oin naar dat doel te trachten,
De Tijd deelt de uren uit, als hcofdfoni , die hij gaf,
Maar vordert van den mensch de heogße regten af;
Niet om , als gierigaard, voor zich , die winst te fielen,
Maar om 't vermeerderd goed den ffervling toe te deelen
be Tijd deelt de uren uit ; maar niet , opdat de mensch
De zucht naar blinkend fl of ten doel fell' van ziín' wensch;
Niet om , in 't fl4jk der aarde, als mijnfaaf, om te zwerven,
En dan, bij al dien fchat, in 't eind , toch arm te fterven.
Neen , ftervling I fla uw' blik in 't diepst van uw gemoed;
Dáár, dáár ontkiemt de zucht tot hooger, edler goed.
Ilan 't fchijngenot der aarde u Hechts thin' dag bekoren,
Roep dan, niet Titus , uit: „Ik heb een' dag verloren!"
Befef dat zwaar verlies ; 't wordt nimmer weer herfteld ;
a`dooit keert de Tijd terug , eenmaal daarheen gefneld.
-

Volmaking van den mensch in kennis , deugd en zeden!
Zijt gij de fchoonífe vrucht van 't nuttig tijdbefteden;
Zijt gij het deel van hem, die de uren hoog waardeert,
En aan haar' vruchtbren fchoot een' fchat van wijsheid leert, —
Wat dwaasheid dan , den Tijd gering en laag te fchatten
Te beuzien met een goed , dat alles moet bevatten
Eik uur fel ienkt zeker vrucht : wèl hem , die haar verwerft
We hem , voor wren het zaad , nog vóór 't ontluiken , fterft;
Die nimmer vruchten oogst van takken , gansch ontbladerd ,
Maar feehts een fchamel deel van dorre fprokkels gadert
-

Uoog , op den top eens bergs , omglansd door 't eeuwig licht
hIeeft :Vijsheid, voor heel de aard', haar tempelkoor gefcichtLaar praalt haar Godlijk fchoon, met onbevlekte klaarheid,
En 't kleed , dat haar vertiert, is rein, gelijk de Waarheid;
De aartspriester van de Deugd bedient het hoog altaar;
I -let edel kroost der kunst ftemt harp- en citerfnaar,
vereert haar als_ Godesfe, en doet de tempelgangen
t,'c^.,;almen van den toon der hooge lofgezangen
Maar 't (poor, dat tempelwaarts den wandlaar henenleidt,
Is inoeilijlc, fled ei] futil; niets , wat de zinlijkheid,

Of
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Of lage driften , ftreelt, is op dat (poor te vinden;
't Heeft hechts hekoorlijkheid voor ware dcugdgezinden
Voor hein , die , onvermoeid , naar 't groote doelwit jaagt,
En d' adel van den mensch in d' edlen boezem draagt
Maar hij , die , vadzig, traag , aan 't fcof der aard' blijft kleven,
Die de uren hechts misbruikt om in dat ftof te leven,
Hij is liet dier gelijk , 't welk leeft , zich voedt en fterft ,
,Maar nimmer voorwaarts ftreeft, noch hoover' rang verwerft.
't Is dwaasheid in den mensch , tot edler doel gefchapen,
Op 's levens korte reis , in 't voertuig in te slapen ;
Het droombeeld , dat hem ftreelt , is louter guichelfpel,
Vermoeit en fchokt den geest en 't doffe breingeftel
Intusfchen fpoedt de mensch door welige landouwen;
-iïMaar ftage fluimering berooft hem van 't aanfchouwen;
Hij melt het fchoonfte dal, in dollen ren , voorbij ,
En 't zielverrukkend oord heeft voor hem geen waardij
De wildzang , die, in 't woud , we"rgalmt uït duizend kelen,
En fchatert over 't veld , kan hein het hart niet ftreelen ;
Zelfs t bruifen van den ftroom , die dondrend nederftort ,
Niets wekt hem , dat zijn geest volkomen wakker wordt,
Volmaking van zichzelf is pligt en heilftaat tevens ;
Volmaking van zichzelf is 't hooge doel des levens
En echter dwaalt de mensch , helaas ! door waan misleid,
Van t waar en éénig pad , op 't fpoor der zinlijkheid ,
En beuzelt de uren door in wufte fchijnvermaken.
Rampzaalgen ! wie zal eens uw fchrikbre banden Haken
Vat waarde heeft , voor n , dit kort en broos beftaan ?
Wat winst voor de eeuwigheid bragt u dit leven aan ?
Beeft ! fchoon verbeeldingskracht , fpoorbijster en verwilderd,
In s afgronds jammernacht , u paradijzen fchildert ;
Ja, beeft ! als ge uit een droom , zoo vreeslijk , ééns ontwaakt:
De ftorm loeit om u heen; het ranke vaartuig kraakt
Door golven overftort , gellingerd op de klippen ;
I-let ankertouw der Hoop voelt ge aan uw hand ontglippen
Vertwijfling grijpt ti aan, en -- raadloos in den nood,
Vindt ge aan 't noodlottig ftrand , dat u verbeidt , den dood,
Slechts hij , die wijslijk zorgt het vaartuig wèl te fturen,
En woekert niet den febat der hem gefchonkeile, uren,
Hij,
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Hij, die de gift des Tijds alleen tot winst befreedt ,
Hij is voor eiken ftorm , die 't hulkje fchokt , gereed
Hij kavelt wind en tij ; hij merkt op peil en vloeden ;
Hij mindert gang en zeil , wanneer de ftormen woeden ;
Hij ftaart de pooi tar aan , die, als hem 't all ontzinkt,
Voor 't edel kroost der deugd met zachten luister blinkt;
Zijn rede ftuurt het roer, bij 't fel geblaas der winden;
Zijn wijsheid doet hem 't fpoor langs woeste ftranden vinden;
Maar, als de orkaan genaakt, zoekt hij een veilge reê,
],,n ankert in 't gezigt der felberoerde zee.
De wijze waakt on werkt; het kan zijn' geest verkwikken,,
Te woekren niet den fchat van weinige oogenblikken :
De geestdrift , die hein bïaakt , maakt eiken arbeid ligt ,
En 't zedlijk doel van -'t zij ftaat fteeds voor zijn gezigt.
Zijn leeftijd zij Hechts kort; hij telt dien niet bij jaren,
Neen, bij den rijken oogst, dien hier de geest mogt garen;
Hij werkt, zoo lang het licht nog voor zijn treden ftraalt,
Eer de ingang van den nacht hem in zijn' loop bepaalt:
De kunst, en 't zoet genot, dat zij den mensch kan geven,
Biedt hem het fchoonst gebloemte op 't doornig pad van 't leven;
Hij treedt haar' tempel in , met nedrig eerbetoon ,
En baadt zich in 't genot van aller kuaften fchoon :
Door Newton's geest geleid, aanfchouwt hij 't ftargewemel;
Een Vondel voert zijn ziel , van de a.arde , grootsch ten hemel ;
Een I3aydn verrukt zijn hart , door klanken , gaadloos fchoon;
En dankbaar biedt zijn hand aan Rafael de kroon:
't Werkt zwam tot één geheel, beftuurd door één bedoelen,
En doet der kunften fcihat hein kennen en gevoelen.
„;

Driewerf gelukkig hij , die , met zichzelf voldaan
:En zonder wroeging , ftaart op de afgelegde baan!
Den beker, door den Tijd hem vriendlijk ingefchonken,
Heeft hij niet leeggezwelgd , maar matig leeggedronken ;
Voor hein was elke teug gemengd met honigzoet;
:De naf•.naak is hein nog tot balfem voor 't gemoed;
Door 't edel vocht gefterkt , maar ooit verzadigd tevens,
Praalt hij , in d' ouderdom , nog met den bloei des levens ,
En bluft de vreugd van elk, die naar zijn voorbeeld leeft,
De gift des Tijds waardeert , en naar volmaking fereeft.
Staar
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Staar tian, met dankbren blik, o ftervlingl op dit leven;
Waardeer, gebruik het goed, u door den Tijd gegeven:
Steeds zcegnend ftaat hij daar , en fcbcnkt,als weldoc«d God,
U , pelgrims op deze aard' ! den kelk van 't reinst genot.
ja, broeders! waarheid is de fpreuk: De Tijd baart rozen.
Hij fchept, na duistren nacht, het vrolijk ochtendblozen;
it Is hij , die 't fpruitje kweekt , det voor de vriendfchap bloeit ä
't Is hij , die de edle vonk der reinfle liefde ontgloeit,

En bloei en gloed bewaart , en krachten fchenkt en leven,
Niet roofbaar door het lot , rrmaar boven 't lot verheven.

Bedriegt on dan de fehijn? is bliidfchap en geneugt'
Ons erfgoed? is dan de aard' verblijf van rust en vreugd?
Hoe ! kronkelt zich ons fpoor altoos langs bloemwaran;den? -^
Neen, pelgrims op deze aard' ! vaak ziet g?j't hulkje flranden,
Dat al uw vreugd bevat. Ons aller lot, de dood,
Ontrooft u 't dierbaarst kind , een' vriend , een' echtgenoot.
Ach! bij hun laatst vaarwel , bij 't hartverplettrend feheiden s
Ziet ge ook uw levensvreugd naar 't fomber graf geleiden;
En wat u overblijft , zijn tranen , droef geweend ,
Bij d' aanblik van het graf en 't koude lijkgefleent'.
Maar hoe ! wie nadert daar en durft het rouwfloers fcheuren ?
Bedroefden ! wie P„aat daar,, gereed u op te beuren ?
\,Vie biedt u balfem aan, die 't all' verzacht en heelt?
Wie is 't , die zelfs uit fmart een' zoeten wellust teelt?
Wie doet het grievendst leed , in 't eind , geheel verdwijnen,
De poolítar van 't geluk weer troostvol voor u fthijnen?
Bedrukten , 't is de Tijd !
hij flaakt de boei der fmart;
Hij brengt de rust weerom , en kalmte keert in 't hart
Hij komt, en dood en graf en lijkbaar zijn verdwenen;
Hij droogt de tranen af, die 't feheiden ons deed weenen;
lij ftelt een grens aan 't leed, eil 't lang betreurd gemis
Blijft nu geen bronwel meer van finge droef nis..
Ziin hand biedt, vriendlijk , ons den beker der verkwikking;
Wij zijn ons lot getroost , en zeegnen Gods befchikking.
Wanneer , in 't bar faizoen , de ftrenge wintervorst
Der Alpen hooge kruin met fneeuw en ijs omfchorst,
Als t aaklig windgehuil zich op t gebergt laat hooren ,
ratuur haar fehoonheid derft , haar' luister heeft verloren,
Dan waart het beeld des doods langs heuvel , berg en dal ,
En 't fchijnt of 's winters dwang hier eeuwig duren zal,
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De nacht is treurig lang , de dab is zonder luister,
En fneeuw en hagelvlaag herfcheppen 't licht in duister:
MMMaar, - als de lentezon de boei des winters flankt,
Als zij vast hooger klimt , en klinlnlerd fterker blaakt ,
Dan wordt ht ijs hervormd in heldervlietend water,
Dat van de rotíén ftroomt met donderend gekïater
Dan finelt de fnecuwklomp weg en drenkt de ontluikende aard,
En 't nieuwe fcheppingsunr wordt voor natuur gebaard
Wat woestheid 's winners nacht op de Alpen deed verfchijnen,
De lentezon brak door en deed dien nacht verdwijnen ;
Nu praalt de bergkruin vedr, omhuld niet nieuwen dos,
En 't loflied der natuur weérgalmt door 't groenend Bosch,
Ook ~:6ó fchenkt eens de Tijd, aan diepgewonde harten,
In 't eind de zielrust weer ; de winternacht der fmarten
Verdwijnt voor 't vrolijk licht ; de tnorgenftond breekt aan
Bedrukten ! juicht van vreugd ; liet leed is doo.'beftaan
't Verleden vlugt daarheen , met al zijn moeite en plagen;
De plant der zoete hoop begint weir vrucht te dragen
Geen fpoor van woestheid zelfs vertoont het levensfpoor,
En vrolijk ftapt de mensch zijn lustwaranden door;
't I-lerdenken aan de fmart fchijnt zelfs zijn' geest ontnomen-,
En, blikt hij eens terug , die blik is zonder Ichromen;
Iïij ftaa rt alleen op 't heil, dat hem de ziel verblijdt ,
En vrolijk dankt hij dit aait d' invloed van den Tijd,
Tuigt, droeven ! fel gefchokt door 't lijden van deze aarde,
Wie was 't , die in uw hart die kalme ziclrust baarde,
Die 't nokkend leed trotfeert , verduurt en overwint ?
Tuigt , droeven ! 't was de Tijd h j trad , als liefdrijk vrind,
Met u het treurdal door, en , zorgende als een vader,
tragt hij , door trouw geleide, u `t uur der roste nader;
U , pelgrims op deze aarde ! u fchonk h j ambrozijn ,
Tot laafnis , op don weg door 's levens r a npwoestijn.
fehoren)
Maar ach ! (zoo klaagt (?e mensch, om 't lot , den mensch be'k Zal Uns aan 't eind der baan , de doffe doodklok booten
'Èdns wordt, voor mij, de Tijd in vollen ren gefluit;
Al wat op aarde leeft, wordt eenmaal 't graf ten buit:
'k Zal Cdns mijn laatst vaarwel met doodfche lippen Ilaamlen
De Tijd , die de eeuwen floopt , zal &éns m j n slof verzaamlen."
't Is waarheid : niets ontkomt den boogfcheut van den dood;
De heediaar en de Vorst zijn hierin lotgenoot
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De Tijd geleidt den mensch naar d' eindpaal van dit leven ,
En kwijt zich van de taak, hein hier door God gegeven;
Hij ligt de grafzerk op , opdat ons 't [lof ontvang',
Bij droevig rouwmisbaar en foinber lijkgezang.
Maar hoe ! is dan bij 't graf, waar vriend en magen weenen
De Tijd den mensch ontfneld en voor altoos verdwenen?
Verzinkt dan 't naamloos heil , dat hij den flervling gaf,
Voor immer in den nacht van 't eeuwig zwijgend graf?
Neen: 't ligchaam moog' vergaan ; de geest is onverderflijk:
Gij zijt aan God gelijk, o mensch ! gij zijt oniterflujk
Wanneer de band des Tijds uw ftof naar 't graf geleidt,
Schenkt hij uw ziel 't bezit der eindlooze eeuwigheid;
Hij rukt u 't lijkkleed af, en dit, o mensch ! heet flerven;
Uw geest verlaat deze aarde, om eeuwig heilgoed te erven.
Waarom dan toch getreurd bij 's levens jongf}en nood ?
De Tijd trotfeert het graf; de Tijd verwint don dood.
Nooit kunt ge , o Tijd ! vergaan : neen, gij zult altoos duren;
Bij u zijn eeuwen hechts een klein getal van uren:
Gij zijt en blijft beflaan, door hooger magi geleid:
Uw eindelooze gang, dit , dit is — eeuwigheid ! —
Ik duizel... Neen, geen zwier van flerfelijke talen
Kan hier , in 't ftof, o Tijd ! uw' eeuwgen luister malen.
Terug , mijn geest , terug! cen nevel dekt mijn oog:
Ik waagde een _heile vlugt; die vlugt werd mij te hoog.
o Dag der eeuwigheid! 'k zal ééns dien wellust fmaken ,
Als gij me, aan 't ftof ontboeid , voor eeuwig vrij zult maken.
Waarom dan bang getreurd in 's levens woestenij ?
De Tijd verlaat ons nooit ; hij blijft ons eeuwig bij :
Doet hier de rampfpoed, vaak , het hart van weedom bloeden,
De Tijd zal eenmaal dáár het wreedst gemis vergoede n ;
Dáár vindt de ga haar ga, de vriend zijn' vriend weerom
Ons kroost verbeidt ons dáár in 't hemelsch heiligdom:
Zoo zeker 't fcheiden is , zoo zeker is 't hereenen
Léns kommt de T d gewis, waarin geen oog zal weenen ^.
Waarin geen drocfi.cid duurt ; hij komt, die Tijd , hij naakt ,
En 't menschdom knielt voor God, onfterflijir en volmaakt.
Is ons 't aanzijn hier gegeven
Om naar hooger doel te ftreven,
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Waarom dan den Tijd verfpild ?
Waarom dan zijn fchat verfineten,
En zijn lesfen fteeds vergeten,
En de wroeging van t geweten
Met een goochelfpel geftild?
Wacht ons eenmaal hooger waarde,
Bij 't verdwijnen van deze aarde ;
Wacht ons eenmaal loon naar ftrijd;
Waarom dan dat hooger leven
Hier geen voedfel reeds gegeven?
Waarom dan aan 't ftof te kleven,
't Hart aan wuft genot gewijd'
Wijsheid heeft haar milde gunften ,
In het heiligdom der kunften,
Voor haar priesterfchap bewaard:
Hij mag op die gunften wachten ,
Die , bij 't ijvrig pligtbetrachten,
En 't gebruiken van zijn krachten,
Op het edelst doelwit ftaart.
Op dan, broeders! ftrijdgenooten
't Roemrijk fpoor is ons ontfoten ;
Op dan, moed en kracht getoond I
Niets moet onzen wil verwrikken;
Woekren wij met de oogenblikken;
Laat het denkbeeld ons verk,vikken
Dat liet einde ons werk bekroont.
't Einde.., ja, het kroont ons pogen,
En met onbenevelde oogen
Zien wij 't eerloon, ons bereid.
Op dan , vrienden ! lotgenooten !
Laat de hoop den moed vergrooten :
't Spoor , ons door den Tijd ontfloten ,
Leidt ons ter onfterílijkheid.
Duistre nacht moge ons omhullen ,
Donders klaatren , frormen brullen ,
Alverwoestend , om ons heen :
Wcérftand moet geen kracht vermindre;
-

Niets

I5j

DE TIJD.

Niets het vrolijk uitzigt hindren :
Want de wijsheid fchenkt haar kindreu
Licht , waar alles donker fcheen.

Broeders ! pelgrims op deze aarde!
Toeft, wat hier de Tijd u baarde,
Toeft op 't blozend morgenrood!
Dá ir , waar nieuwe zonnen blinken,
Dáár , waar eeuwge citers klinken ,
Zullen ramp en finart verzinken
In de grafplaats van den dood.
W. H. êt% A R N S I N C It , E SZ.

W E N K E N.
V.
Ojai fit — ut sse;no quam fzbi forten
Sec ratio dederit fec fors objecerit , illy
Contentus vivat ? (*)
,
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li et antwoord is : omdat zij allen te veel van het leven verwachten , op die verwachting teren , en daarop}
fcheef uitkomen ; gelijk een koopman, die, zonder voldoenden grond , op een kapitaal winst rekent , zich alvast op een' grooten voet zet , en , bij flot van rekening,
geen eigen roggebrood in zijn' mond kan fleken. In 't
bijzonder maakt de jeugd, het groote veld des levens
voor zich ziende , op lange dagen en duurzame gezond
lierop gerust, en niet ter{Iond bemerkende,-heidfta.I
dat hunne uitfpattingen nadeelige gevolgen naar zich 11epen, Iagchcn zij wat om den wijzen (maar ook dikwijls
wat al te wijt n) raad van de grijzen van haren , en
draven voort.
-

Als
(*) .Hoe kont het toch , tJat nier <:ad ant z•i ja' fact tevrcden is, het zij Lij dien zelf, na rijp beraad, gek-gaen, of
de Fortuin hem dien heefi toe, warpe;,
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Als ik hier van uitfpattingen fpreck , denk ik niet alleen op weelde en welkist, Gij , die daar , het hoo{U
niet doeken omwonden, op uwe nagels zit te bijten , om
Bene bedorvene plaats uit PR 1 Sc IAN u S of N ON I us
te verbeteren ; — gij , die n dc herfens fuf peinst, ona
uit te vinden, hoe de laatfte Dier-mensch het heeft aan
zijn {pruitje een Mensch- mensch te ma--geld,onmva
ken; -- gij, die dagen en nachten rekent en fpeculeert,
en u krom zit aan uwen fchrijflesfenaar, om ééns regt te
zitten in eenen vergulden wagen ; — gij , eindelijk , die,
in alle Antichambres en op alle Asfemblées , it zoo dun
maakt als een wezel , om overal door heen te íluipen ,
tot gij, cone eer fle plaats innemende , u opgeblazen ver
als een pad : — gij - alien gaat aan hetzelfde euvel-ton
mank , en hebt hetzelfde geneesmiddel noodig.
Zoodra de eerfle jeugd voorbij en de bedwelming over
is , welke de bonte kring des levens in liet nieuw gem oed deed ontflaan , meet- elk , .niet zijn oog, het pad ,
lietwelk voor hem ligt , en rigt er zijnen flap naar in.
1 ct welk Gene vaart loopt nu ieder naar het punt , dat
hij zieh als liet ;lansrijk eindperk zijns moei.ieiij ken tots
^voorfielt ! In dien algemecnen weiloop houdt niemand
raad Irret zijne krachten , en de duizendfle bereidt zich ,
als de Engelfche wedlooper , tot die groote infpanrin
voor. A 'at is liet gevolg ? Dat hun de milt fl eert
-wanneer zij naauwelijks beginnen , en zij bezwijken , eer
eij half-web zijn. Zeer zelden wordt daarenboven de
opvoeding der jeugd ingerigt naar den (land, liet beroep
en de levenswijze , waarin de omftandigheden , of vrije
keuze , den jongeling en den wan naderhand plaatfen.
Ietzelfde flag van paarden , heb ik wel eens hooren ze,gen , deugt niet voor werkpaarden en voor koetspaarden
en voor rijpaar den. Ook weet il: niet , dat een boer zijn
jon- beest naar de manege zendt , om het den ploeg te
leeren trekken. Met de menfchenkinderen moet het anders gelegen zijn : want , als men een' vader over zijne
zes zonen ziet befchikken , moet men wel be luiten , dat
hetzelfde flag van inenfchen gefchikt is, oil de wereld
door
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door -geleerdheid te fichten , en een regenvent huzaren
aan te voeren; en dat dezelfde foort van vingers gelchapen is , om dubbcltes tot dukaten te tellen , en om uit
het ruwe marmer een' Apollo te halen , of de opgaande
zon op liet doek te tooveren. Evenwel , van een mensch
is veel te maken ; en ik wil dus toegeven , dat men , bij
teds beginnende en met allen ernst voortgaande , uit een'
tnoleníleen een kostbaar tafelblad zal Rijpen. Doch men
moet liet daartoe anders aanleggen , clan uien gemeenlijk
doet. Men laat doorgaans in zijne jonge knapen de krachen van het ligchaaui zich zoo ontwikkelen , als het toeval wil , en de krachten van den geest , zoo als de mees
leermethode , welke hij volt , het willen. En-ternd
dan vindt men liet nog vreemd , wanneer de uitkomst
niet aan de verwachting beantwoordt ! Van de eerife in'ruki,eza hangt zoo veel af; en de aanflaande arts wordt
echter op dezelfde wijze geleerd als de aandaande fchoolinonarci: , íchoon er nog al Benig onderfelheid bellaat tusf^hèn de kunst om de ziekten der menfchen te behandelen en die om de jongens de beginfelen der talen in te
prenten. Elk van die twee beroepen vordert ook een
bijzonder ligchaam. Een ziekelijk dokter is bijna zoo be lagchelijk , als een dansmeester, die aan beide zijden trank
gaat. Hij is erger; hij is een kruis voor zichzelven en
vijne zieken. Maar wat zullen wij zeggen van den geEeerde , die geen half uur tusfichen zijne boeken kan zitrela zonier hoofdpijn , en die , wil hij niet verteren van
her zuur, of barilen van de winden, eiken dag, dien de
1-Iemel geeft , als ware hij een geboren tuinman • moet
fpitten en poten , en opbinden , en fchoffelen , en harken? Hij moge zijne vrouw keurige peterfelie bezorgen
fehraal zal het er uitzien met de voortbrengfelen van zij
geest. Men mogt derhalve wel raadplegen niet zijn-ne
ligchaamsgeilel, eer men zich bepaalde tot een beroep;
en daar dit nu bijna nooit gefch.iedt , behoeft men niet te
vra-en , waarom bijna niemand zich in zijn beroep geheel
gelukkig gevoelt.
Gelukkig kau men toc}t niet wezen , dan met eerie ta271 e-
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melijke mate van gezondheid. Wie zich , in zijn doen
en laten, onophoudelijk belemmerd gevoelt, nu eens
door zijne borst , dan eens door zijne maag , dan wederom door zijne ingewanden , is zoo gelukkig , als T R E N Kt
in zijnen kerker. Hij is inderdaad een flaaf en in harde
boeijen geklonken. Vat blijft hem derhalve over' Dat
lij er zich uitredde, of er zich in íchikke.
Uitredde! Daartoe behoort moed, kracht , beleid en
geluk. Het is elkeen niet gegeven , zijn bedorven lig
te regt te brengen. Ik vooronderflel, gi;i hebt eerie-cham
zwakke maag. Nu is de vraag niet, of gij moeds ge
hebt om eene finerige pleister te dragen, of vier--noeg
maal 's daags vijf pillen te fikken , of een paar dagen te
vasten; maar uw geheele leven , uw zitten en opulaan ,
weken, maanden, jaren lang , in te rigten naar het voor
uwen geneesheer,, ook dan , wanneer dit ti-fchritvan
groote opofferingen kost , wanneer het u voor uzelven ,
voor anderen lastig , zeer lastig, ja wanneer het u , in
de oogen uwer bekenden, en bijna in uwe eigene , belagchelijk, beipottelijk maakt. Men moet waarlijk eene
zeer lastige en zeer gevaarlijke kwaal hebben , om zich
zulk een leven te getroosten! Niet dat het zulk een fchrikkelijk ongeluk is, alleen van worteltjes uit het water te
moeten leven ; maar omdat het verdrietig is voor elk, die
niet bijster met zichzelven is ingenomen , ja bijna ondragelijk, bijzonder te moeten wezen, en als een uil in
doodsnood te zitten kijken, wanneer het gezelfchap een
oogenblik over het klokje zit, of wanneer Wien, bij ongeluk, een' flok gedronken heeft, voordat de í'pijs genoegzaam gezakt is.
Nog erger, wanneer het lijntje, waaraan Eskulaap ons
loopen laat, ons belemmert in het waarnemen van ons
beroep , of in het vervallen van huisfelijke of maatfchappelijke pligten. Dit gaat , bij Bene ziekte , zoo als het
hoort, welke het regt geeft eene flaapmuts op te zetten,
ten' fchoudermantel om te slaan , geen geluid te geven
en geen vinger uit te freiten. Maar anders heeft men veel
'an een' ouden hond , die ieder oogenhlik ílof geeft tot
kla-
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klagen en beklagen. Welk een leven ! Gelukkig , dat men ,
zonder mijne hulp , of die mijner gildebroeders , met een
ziekelijk lijf ten minfie een half - gelukkig leven kan leiden,
ten miníle zonder eene plaag te zijn voor zichtelven of
voor anderen. Verlangt gij het te weten , hoe dit zij aan
te legen , í1a het leven van G E L L E P. T op , en bij zult
vinden, wat geduld en werkzaamheid vermogen. Geduld
moet men zeker hebben, wanneer men met een paar
ilramme paarden over den weg moet , en nog meer geduld, wanneer amen met een fukkelend lichaam door het
leven moet. Maar moet liet zoo , dan is het best , niet veel
meer ornflandigheden met uw ziekelijk ligchaam te maken ,
dan de voerman met zijne oude knollen : gelijk deze door
kracht van woorden en zweepflagen zijn fpan voórtkrijgt,
moet men ook gee middelen verzuimen , om het weigerend vleesch tot een' gehoorzamen en vluggen dienaar
van onze betrekkingen en pligten te maken. Er is geen
zekerder middel , wanneer men begint te krukken , oin
geheel lam te worden , dan zijn gemak te nemen. Als er
een knoopsgat van rok of jas is uitgefcheurd , of een
knoop wat los zit, zoeken wij, door dezelven zoo m';
neogelijk te gebruiken , zoo lang mogelijk buiten 's fni
fiers handen te blijven. Met onzen zielcmantel moeten
wij geheel anders leven : die flijt , volgens het puntig ge zegde van een fchrander Geneeskundige der Oudheid (*) .,
door f#illiggen , en wordt fterker door het gebruik. En
dit is waar van elk deel des ligchaams , zoowel als van
het geheel. Zie het aan de oogen van jagers en visfclhers ! De geleerde , die zwak van zenuwen is en dc
botchtzucht (t) heeft, moet op zijne kamer en bij zijne boeken
blijven,, om dezelfde reden , waarom wij den waterzuch.
tige verbieden veel te drinken , offchoon hij dorst heeft.
eil hij voor het overige oranjebladeren drinken, in plaats
van
(*) Ignavi corpus hebetat , saber firmat. CEL S. de me.
die. I. i.
(f) .Luchtzuckt is eerie foort van ziekte , waarbij men, een
bijzonder verlangen heef; om op firaat te- zijn.
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van thee , nooit punch of bisfchop of koffij proeven , hij
zal er zich te beter om bevinden. Maar anders kan ik
iemand, die in oorlog leeft met zijne maag , of borst , of
lever , of wat het ook wezen mag, niet aanraden , ook
die (lukken van onzen tabberd , hoe noodig wij ze heb
te veel te ontzien. Zij zijn als dwingende hinde -ben,
meer willen , hoe meer men ze toegeeft. Als-ren,cli
gij , om uwe maag te vieren , begint met alle vette faulen
te vermijden , zoo zal zij u eindelijk dwingen droog brood
te eten en tot al wat de medicinale keuken verder fc` raals
oplevert. Als gij , even als de burgers van Ojje1ibrc7 ,
uit vrees voor zinpingen , den hoed vreest af te nemen ,
dan zult gij weldra vreezcn iemand de bloote hand te geven , uit vrees voor de jicht , en eindelijk genoodzaakt
zijn , neus en ooren , en wat gij verder uitífchends aan
.w lijf hebt , niet zeemleêr of gewascht taf te overtrekken. Beter is liet , een weinig pijn of benaauwdheid te
lijden , of den Benen ochtend wat loomer op te fï-aan dan
den anderen, dan met denzelfden ernst , waarmede gij
over de teederfie belangen van uwe ziel denkt , te overleggen , of gij een (luk gerookten zalm zult eten , zoo
groot als uw hand, of zoo groot als een lid van uw'
vinger. Geloof mij : er leven meer menfchen te lang dan
te kort, zoo wel voor hunzelven als voor anderen! lIct
lang leven van de meesten , die lang leven , heeft vee$
van Gene foep , waartoe men een klein ílukje vleesch en
een' grooten emmer water genomen heeft , en waarin ,
voor een fchcrpziend oog , hier en daar een vezeltje fel
een korreltje rijst drijft. Aan een' enkelen lepel-derijof
krachtig vleeschnat heeft men meer. En het teckent det
Tneaasch beter,, met kromgetrokkene leden , holle oogeit
en ingevallene kaken voor de maatfchappij en de zijnen
tien jaren nuttig te leven , dan dertig met al de voorregten eener welbewaarde gezondheid , en het groote voorregt er bij , dat niemand u noodig heeft.
De timmerman , die zijn gcreedfchap bedorven heeft
moet zich redden zoo goed hij kan, en, zoo hij zijne
kunst verftag,t, zal hij nog ligt een goed (luk leveren. Als
man
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titan in de maatCchappij getreden , is doorgaans (en niet
zeï,len , helaas ! door eigene fchuld !) ons beste gereed
ons ligchaani , namelijk , en onze gezondheid ,-fchap,
bijster wrak. AVat zullen wi dan ? Meten en pasfen , en
overleg gen , en niets ter hand nemen ? Daarmede zullen
wij iet vorderen. W _=j zuilen , in 's hemels naam , han
aan 't werk f]aan ; maar Hechts niet verwachten -den ,
dat alles in den haak zal zijn.

EEN REISJE DAAR FREDERIRSOORD.

(Vervolg n' Jiot vim i2 b1. I20.)
aar ik dusverre mijne op:l erkingen voornamelijk tot de
moeder - kolonie bepaald heb , laten wij nu verder eenen
kleinen ui *_flap doen naar No. i , om vervolgens No. 3
te bezoeken.
Ong in Beene hcrhaionde bijzonderheden te vervallen,
durf ik. al , wat ik van No. i gezegd heb , op liste zus
,, No. 2 , in het algemeen , veilig toepasfen. Deze is-ter
achter het bosch van LVesterbeekfloot gelegen, eerst dit jaar
ter bebouwing gebragt, en bevat, even als de eerstnenoemde , een groot vijfti ;tal huizen. Alles is hier , zoo
kwam liet mij voor, naar eeneü eenigzins grooteren maat
aan elegd , en de woningen fchenen hechter en fier--ílaf
te
her zijn. Daarbij merkte ik op , hoewel geen landbouw kundige zijnde , dat dc „rond ter vruchtbaarmaking zich
L of jigger voordoet , en daardoor welligt meerder uitzigt
on cone voordeelige bebouwing aanbiedt. - Een ander
voordeel voor de ïvlaatfchappij van Weldadigheid, aandezen aanleg verbonden, en dat mijne aandacht bijzonderlijk
tot zich trok, was cone nieuwaangelegde fleenbakkerij,
door m ddel van veldovens , en welke ik in volle werking
heb gezien. Deze kan een onfchatbaar voordeel aan de
geheele kolonifbtie aanbrengen , zoowel door den voor do
kolonisten winstgevenden arbeid , die alleen door hen , onder het beheer van ddeskundigen, van elders daartoe geroepen , wordt verrig-;t , als door Iiet flehen van den turf,
L
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onmiddellijk in derzelver nabijheid te vinden , en wellen
Then voor zoodanig ecl.e fitbrijk in menigte noo'_lig 1?eeft.
Door deze nieuwe ileetnbereiding op de plaats zelve , waar
de ftecnen noodig zijn , wordt , zoo als men van zelve hcgriipt , het vestigen van nieuwe koloniën in het vervolveel minder kostbaar gemaakt.
Ten beteren verflan-Ie van het produkt van turf, vindc
Ik niet ongepast aan te merken , dat wij ons niet moeten
voor,Lellen , dat het malen van turf in de provincie Ds•e7at/ae,
als ooh in G;o7zivlgerho ;2d, op fomumige plaatfan, op dezelfde wijze zonde verrigt worden , als in onze provinci e (1/el/eend). IIier wordt onze turf, zoo als overbekend is , uit lage , ffioerasfige oorden getrokken ; ginds
zijn het heuvelaclitige hoogten , die afgei oben worden
dear veenachtige hoogten eens weggenomen zijnde, biedt
de tweede laag of bedding eenen meer vruchtbaren frond
aan , die zich gemakkelijk ter bebouwing laat brengen.
Z u lks bewijzen onvvederíprekelijk de koloniën de Peel-la ,
de Sm/ide, het Hoogeveen en andere , waar, 'voor fechts
cene geheele of halve eeuw, zich eene turfheidevertoonde , en nu groom , welvarende dorpen , met prachtige
gebouwen , door bouwlanden , weide en boschrijke fIreken omgeven , gevonden worden , aan welke de vreemdelino thans eene verfchuldigde fchatting van verwondering
en bewon sering willig betaalt.
Gewage il, hier nog , alvorens Ik mijn verhaal vervolge , van een ander , niet minder belangrijk , voordeel voor
de koloni{átie , en ter in tanciorenging en uitvoering van
wellt plan ik , in den omtrek van Steen w fk , reeds aanitalte heb gezien. ik bedoel het bevaarbaar maken van
het kleine riviertje de .4a , en het graven van een kanaal ,
van Groei ;i5e72 af,, langs Frederic soo•d en Steenwik , naar
Blokt ii, waar men hetzelve met de Zuiderzee in gemeenfchap wilde brengen. Onberekenbaar gerijf en winst kata
deze vaart opleveren , zoowel tot aanvoer van mestifofen en
andere materialen, als ter afvoering van produkten en andere voorwerpen , nit de koloniën herkoomílig. En niet
alleen moet meth liet voordeel , daarin gelegen , der kolo-
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niën toedenken , maar eveneens den bewoneren dier ftreken , de , niet alle gemak en zeer onkostbaar , alsdan
hunne goederen naar Ilollca^id en elders konden verzen
hierdoor in het vervolg een zeer groot voordeel-den,
zouden genieten ; terwijl het delven van zoodanig kanaal
de uitbreiding der kolonifàtie gemakkelijker zal maken , en
teven$ aan honderde handen tenen winstgevenden arbeid
bezorgen.

Dit ontwerp komt mij voor van het uiterfle aanbelang
te zijn , om den bloei en de welvaart der volkplantingen
in Dre/ltlae en Over jsrel te bevorderen.
Bij uitnemendlieid voldaan over al hetgene ik in No. i
en 2 gezien , gehoord en vernomen had , nam ik mijnen
weg , door een klein gedeelte van het flatige Bosch van
I^esteu1uek/loot , nit het oog op de reeds afgebakende
koloniën No. 4 en 5 , door de T7ricfche dorpen Voord
Steg ereva en de Elesfe , naar No. 3 , Willcnasoorrd-wolde,
genoemd , gelegen op den noordelijken uithoek van Overj'sfel. Treffend werd ik hier verrast door den ruimen ,
bijkans onafzienbaren aanblik op deze nieuwe volkplanting. Van eene kleine hoogte uit TVriesT-rds zuidwestelijke ftreek afdalende , en cenen nieuwen , fraai aangelegden weer , even als in de andere koloniën , niet jonge fpar.reboomen beplant , langs ziende , tuurde ik vol verwon
deze , als 't ware , eupkorende flad aan. Inder -dering
deze , vóór weinige maanden , barre , fchrale heide ,-da,
nu door Benen langen regten weg en vele dwarswegen,
doorfileden , bebouwd en bewoond door honderde en duizende (mag ik wel haast zeggen) redelijke wezens , die
er leven en zich bewegen en voeden , vertoont , mijns
achtens , den gevoeligen en denkenden mensch een grootsch
en treffelijk tooneel van menfchelijke vlijt , van inenfchelijk vernuft. Verbazing beving mij nog meer, toen ik
vernam , dat deze kolonie 350 morgens oppervlakte bevatte , en eerst omtrent half Maart 11. was ontgonnen.
Het honderdfle huis , juist het honderdfee , zeg ik , was
men bezig te bouwen. Welk eene grootfche ondernemin ! Welk eenn verbazend werk was er verrigt ! Zulk
!

,
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eengin woesten grond, als het heideveld van Steenlvijker4
wo/!de, in zoo weinig tijJs vercffknd, afgegraven, ter

bebouwing gereed gemaakt, ,.clfs meestandeels bezaaid,
en daarenboven een honderdtal wonie en veer dc kolonistcn , behalve Ilet Onderdircetetirsht?ds , dat van don Directeur der fpinnerile'.1, eenti ïí)11: aai, CPï1 ichoOi iS,

alles in een zoo gering tijdsbelleb, tot zulk eeioe amu1erkelijke hoogte voltooid ! En nog nicer moet onze ach
voor de Directie rijzen , eil te minder ooze aoedkcu--ting
ring op haar onvermoeid pogen haar of tzCg'd worden
als men bedenkt , dat en mest , en bo:n :^ ereel chappcn ,
en al het overige tot dit groote werk benoodigde , op
verre aflianden , per as moesten aangevoerd worden.
Mi) dunkt , hier ontwaarde ik al weder Cie aiieïi gskens

verbeterende wijze van koloniiàtic; en zulks laat zich eipakkelük be g rijpen , daar ondervinding leert verbeteren
en de Directe , door rujn ere bi dragen , meerdere hullp
en medewerking , te beter in ffiiat geiteILi wordt , om ]aar
uitmuntend plan , op eenti onbekrompenner vi ze , tell uit
te brengen.
-voer

Even als in de andere koloniën , onderzocht ik o^ik in
deze alles, wat mij belangrijk en wet_enswaardi g voorkwam.
De nieuwe kolonisten waren bereids vleestal aangekomen,
en daardoor bijkans alle huizen , waarop men de I.anien
der huisvaders las , bewoond. Een en ander derzelven
trad ik binnen , en word overal on cene 11ell.èhe • zeids beleefde wijze ontvangen. Met ouderen van jaren, jongelingen en kinderen onderhield ii: mi; over hon CO hunnen
tegenwoordigen {laat. Velen van lien wezen m j met een

innig genoegen , en als 't ware met cell lkinderliik vree—
debetoon, op hunne woningen , hunne legcriteien , hun
huisraad, hunne tot den landbouw benoodigde werktuigen , en allen waren zij (de een of andere welligt nooit
tevredene uitgezonderd) niet hunne ftandverwisfeling voldaan. Vooral trokken hier mijne opmerkzaamhei_1 de pas
aangekomene wees- en armenkinderen uit tómmige Hol1 tm^/c /ie fleden , zoo als van het naburig Dordrecht , EnkIwiz-en , kotterdam. enn andere. Deze allen , van eenti
goe-
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goede woning , kleecling en het noodige voedfel verzorgd ,
juichten in hun lot. ,, Nu toch ," zehre mij een onder

hen , terwijl hij met eenel fcilallk{bheii lach , der jeugd
zoo eigen , 1111) laí?litial'_'.0 , „ zijn \vij net fileer in groote

gebouwen opgcfoten ; neen : hier is a ll es ruim en hich„ tig, hier ademen wij Celle vrije lucht in; hier eten wij

goed brood, lekkere aardappelen en ibep met vleesc11
„ er in , of anders krijgen wij ook wei eels fick; en als
„ onze tuintjes" (follmmige daaronder waren inderdaad
naar wiskunclige liinen of in bevallige bogten aangelegd)
„ ons groenten zullen opleveren , dan eten wij ook fla ,
,, w orteten en knollen. Ooh hebben wij a1 geleerd op
„ het land te werken , en dit doen wij allen zeer gaarne."
Dit gezegde in den n and van een kind kan , wel is
waar , als van welmg waard hefchotiSv-1 worden ; maar
niet t emin getuigt liet , volgens m:;ine neen in g, op eens
vGldoe11le wijze, van hunne tevrideilheli. Nog anderen
gezegden, door mij Fan de kolonisten a a 'ngeboord, zollde ík kunnen verhalen ; clan , laat ih mij bepalen tot Hechts
nog één , (lat almede dezer lieden welzijn en genoegen
zal bevestigen, liet betref, ors van nabij : het is van
een' onzer voor - tin i f a'Ige-nooten, feiert omtrent twee
jare1 in ale kolonien No. i gevestigd, en wiens naaili
,

-

met 1i. gcihcldl tvor.lt. Velen onder ons kennen den
man , deszclfs huisgezin , en den beklagelijken toehand ,
waa,rin zij bier verkeer en. Hen wilde ik dus zien , en,
naar lien en hinnen veranderden f'aat vernemen. Met
tranen werd ik door hen ontvangen ; maar liet waren
^ lclh n h, cue zij plengden , over de onvertranen van t^li ;^_..IC
wac h te ontmoeting eens bewoners van /1rkeIjlad. Zij
waren tevreden , voldaan , hadden cene goede woning ,
daarbij de noodige klee_ling en voeding , hadden zelfs den
verleden winter een vet varkentje geflagt , dat , met behulp hunner koe , door henzeiven geniest was geworden ; daarenboven , zoo hoorde ik van lien , konden zij
niet hunne linderen , beha,lve hunnen veldarbeid, door
wol en vlas te ffpinnen, van vijf tot negen gulden weheL;
.
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Lelijks verdienen. Dit hun verhaal werd snij daarna door
een' der opzigters bevesti d.
Vergelijken wij , die deze lieden gekend hebben , toen
zij nog onder ons woonden , hunnen voormaligen niet
hunnen tegenwoordigen (tand , en gewis zullen wij ons
over der kolonisten lot evenzeer mogen verblijden , als
de bemoeijingen der edele Maatfcliappij van Weldadigheid

toejuichen.
Ik verliet I 'idlcrn coos d, om naar Frecler isoord terug te
Leeren. Ik deel dit met een hart vol erkentelijk gevoel
voor al net goede en nuttige, dat ik gezien had.
lM-Íijne terugreis was niet zeer verblijdende, daar noch
ik , noch mijn geleider met liet eenzame oord , de bijna
geheel on gebaande wegen en boschachtige preken , die
wij moesten doortrekken , bekendl waren. Niettemin l:wani
ik weder wèl te WLcsterbeehfloot aan, en dus in de eerstaangelegde koloniën. Na hier mijnen weetlust nader bevredigd te hebben , togen wij langs de llizo;aebedde;
die onverklaarbare bijzonderheid van vroegere eeuwen ,
over de Ila^'clter - heide , door bet weh arende Me loci ,
het volkrijke Zwart/luis en andere plaation , weder naar
Zwol, vanwaar ik over het Koninklijke Loo , 11;; er sfoort
en Utrecht, met Bene groote mate van voldoening, welke dit reisje mij heeft bezorgd , huiswaarts hen gekeerd.
Nog jammert het mij , (laat ik dit hier bijvoegen ) dat
de beperktheid van mijnen tijd mil het genoegen ontzegd
heeft , om het etablisfement , almede door de Maatlehappij van Weldadigheid in dc 0,r efc7rnns gevestigd , om,
verder te volmallen onbezocht heb moeten laten,
M. I1. ! konde ik. , welfprehend genoeg en naar waarde ,
het nut , welk deze nieuwe infiellin; liet fbatsbefluur ,
der beschaving en zedelijkheid , den Godsdienst zelfs ,
en , door dezen , het algemeen belang onmisbaar zal aan
ik vreeze niet , dat ik daartoe geene-breng,to
genoegzame gronden en redenen zoude vinden. Maar ik
moet ten einde fpoeden. Vergunt mij echter , dat ik alvorens nog eenen algemeenen blik op deze nuttige en der
menschheid verterende nieuwe fchepping terugEV crpe.
Niet
-

-

,
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Niet alleen afzonderlijicc huisgezinnen , maar ook dc
algemeene hirigtinge.1 tell natte van allen , heb ih be-

zaacllt , en wel met name de leertchool in No. i , (in deze en andere worden reeds omnftrecks de Soo kinderen ,
j píi Wielingen en jonge loc hers , op ce ne verf1,111Qige en
doelmatige wijze , onderwezen) de fpinzaal , de magaziinen , de waterputten en pompcel , den winkel , waarin
de kolonisten zich van kleine huisYciike behoeften kun
voorzien ; deze alla hebben mijne aandacht geboeid ,-nea
cn dáár, waar ini_jn oordeel of weening faalde , ben ik door
de beleefdheid der beambten genoegzaam inigelicht geworden.
ik hail, met de volkol enfce overtuiging voor m)zeiven,
bevonden , dat dc voortreilelij?,e'vIa atièhappij van WeldaClIgheici alles , alles aanweiidt , Zvat menlCile1ij?;C krach ten.
vermogen , zooviel ten aanzien in het eerde kinder - onder« ijs , als het zedekundige eil r o,lsdientligc vorn• meer gevorder(len , om het lokvaar iige doel , ?'^J ?eei'rl J'i; ^ r
vorn albemeeoe we7twor6 , op cle estmog-clüke wijze te
bereiken. I1:aar werk is niet voltooid , . flechts in de
hcginlelen. 1\Iaar ik ?joude mij ten volle verzekerd , eist
zij , aldus voor tvverkende , binnen weinige jaren de heer-

,

11^kile vruch`en vroor het Inaat:C?oanpelijk belang Zal in0 0 tien. Zij zat brate eil werkzame burgers veredele ,
die voor han elan heielan zuilen willen en weten te
zorgen , liever dan tot ist der natie te vcr,firelrken. En ,
de ledigheid en i,_Ido : l eens tot ever?,raamheil gebra t
zinde, zou den haard or die droïn van vreemdelingen
I11Ct l'Cr1llt nd Cï::11 , F,'C^ke aal'llj_.S , v001' een :;root g C d eelte, de nijverhei_1 onzer velden, of die onzer fabrij?;cn en
tra ijken , tell koste der natie , komen inoogllen , terwijl
r
zij elders dc tvInat van urnen arbeid gaan verteren ? Ja
zij , deze geze gende iQ1.1[lt1Chappi) , zal en kan een groot
getal onzer verarmde laügloopers tot werkende wezens
enormen , die dan van den vaderlandfchen bodem de vreemtien zullen weren , om den door hen gewonnen penning
der natie met winst weder ter Leg te Seven.
Hoc men ook over deze nieuwe kolonifatic nloge denken , men werke haar toch niet teen ! Dat men Beene
L 4egoïs.
,
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cgoïstifclle denkbeelden, vooroordeelen , kleingeestigheid,
familiebetrekkingen of andere onedele gedachten, gevoegd
bij meerdere bezwaren , tegen haar inbrengc ! Deze alle
acht ik of ongepast of ten cenemale ongegrond ; terwijl
ik geloove , dat er geen ander middel meer heflaat , om
de hand over hand toenemende armoede te beteugelen ,
dan de ontginning en bebouwing van ledig en nutteloos
liggende landen , waarvan er in oils land, al bepaalden
wij ons Hechts tot de Noordelijke provinciën , nog duizerade bij duizende morgens voorhanden zijn. Deze ge
(ik koude er mij van verzekerd) is ook die van-dachte
ccne menigte onzer landgenooten , zelfs onder onze Zuidelijke medebroeders. Ook zij werken aan een plan , (iIr
ben daarmede bekend) zoo als thans onder ons tot ecne
aanmerkelijke hoogte is tot thud gekomen. Maar zal
men ooit het ware doel treffen , den moet er vocrtgcwerht worden ; anders ziet men zoo vaak de beste onrwerpen verijdeld, cn dc weldadigfte inrigtingen, die voor
eenigen tijd met eerren helderen glans zieh vertoon?en,
in liet duistere rrict , waaruit zij getogen waren , tertgkeeren.
Dat wij dan medewerken , hetzij in onze gefprehken
hetzij door onze bijdra en , of door ander dadelijk hulhbetoon , om het edele ontwerp van den edelen v N n it N
B O S C H, op wiens geboorte , zoo 1i mij niet bedriege,
otlze omtrek roem mag dragen , in thud te houden , ': erder te vergrooten , meer en aleer uit te breiden en vol
te malen ! Dit doende , zullen wij den liest, der-komen
zedelijkheid , den Godsdienst op Celle allezins IoPïelijhc
wijze helpen bevorderen.
IETS, OVER SUSANNA VAN li'J:I;LE, ECIITGENOOTE VAN CONSTANTIJN UIUIGENS , EN hUNiNE KINDEREN.

(T er volg en Plot van bl.

127.)

l

eder kent den grooten CONSTANT IJ N JIUIGENS; ieder
kent dien edelen ítaatsluan, dien warnen beminnaar van zijl]
vaderland, dien finaakvollen, geestigen dreihter; en evenwel
feiiijUt

IETS, OVER SUSANNA VAN &AERIE.
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fchijnt aan geen onzer fchrijvers de beminnelijke echtgenoote
van dezen zoo algemeen geachten man bekend te zij..; en,
wat nog meer te verwonderen is , niet éénen vond ik , di-het getal en de namen van de kinderen van c ezca herecmdcn
vader naar wensch opgaf. Over de Bene en d- anderen iets
in 't midden te brengen , is thans mijne bedoeliik .
Alle fchrijvers , die over C. Ii Ut c it NS handelen, geven
hem tot Vrouwe s U S A N N A V A N B A L R L it C11 n7CCS: allen

noemen haar Gene nabeí`Iaande va n den beroemdon x;' d a;fc/aen Hoogleeraar CA S P A r, u S B A it L itt u s; fchoo z z e het
onderling niet é ans zijn , in welken graad van bloadvcr;vantfchap zij elkander beflonden , daar oenigen haar als de dochter, anderen als de zuster van voorooeinden liao;leeaaar opgeven. Tot de centen behoort order anderen het ,"M le;•ameld door J. It 0 It,
dtznrisch Tyàordes;boek, oorfproniieelijk verz
waar zij , in het XXlfie Deel , bl. 115 , genoemd wordt „ s uS A 1v1 N A B A R L 2r u s , dochter van den eerma .r on I-Inogt2cr
ear c A S P A i: n A R L JE US;'' van welke ou ave de onçrrí'ntd-

heid ten volle biijkt ., darr deze zelfde s u s A rN ti .A c As t' ARusnR. BARLJrus in het ti'IIs1ie Deel, hl. 94g. van
dat zelfde Woordenboek , gezegd was Glen 8 September t6:
in het huwelijk getreden te zijn met G F. R A R D r it A ND 'c
Reinonftrantsch Leeraar te 4mrerduarz () , waaruit b enot;
zaam de onnaauwkeuriglie.d van dusdanige woorcienboeItet1
blijkbaar is.
Met weer fchijn van waarheid wordt zij derhal e door anderen (t) als de zuster van den meergenoemden Hoo;; ieeraar
opgegeven. 1 Tu i GE N s toch was met BAR t, !n us bij na van
éénen ouderdom ; terwijl daarentegen s u s A N N A, de doch ter van hotst enoemden, in i6^_s geboren werd, en dus vatic
éinen ouderdom niet de kinderen van C. n u i GE N s was (s),
Ilk
-

-

(') Men vc gelijke het Bijveegre; op het Vader?. T^aordenb., I11deDcel, bi.
sob, en het

i1Teordeszboek Vau 1100

GST RATEN Op het woord a RAND T

(O r R ARD).

(1) Bij voorbeeld door Dir, J. S C rr c LT e MA, Staatdrtndfg Nederland. Eels

werk, dat met regt op den lof van naauwi.enri heil kan aanilsecac maken, cu
nun hetgene men van deszeifis kundigen ictrijver mag verwaclltan volkomen
'beentwoordr.
(F) O e. C 11 St 1 ,S T I A n N S I U I G C N S, !d C t 5V r C d C Z O 0 n Van CONSTANTIJN.

was den i, April 1529 geboren, en dus Hechts zeven jaren jonger dan au SAN55 A C A Sei: RS Dpi. VAN B A1] P r,E; waaruit wederoml dul(l.a.j.0 blijkt, nice

hoe weiutg oordeel de zoodsifgei te wert gaan, die de laatste als de moeder
v...r den centen opgeven, Fn hoc otnzigeig mes dusdanige woordeuboekeu moet

gcbraikQn,

L
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Ik omhelsde derhalve dit laatíle gevoelen , en hield de echt
fleer son Zuilichem voor eene zuster-genotvad
van zijnen vriend B A L tt u s. Doch vóór eesnig en tijd lkwam
mij in banden cone wapcnkaart van een gcQacilt van v B A ERGretig Zocht ik naar Onzen C A S PER. maar hoe ver
LE.
ik , hem op dezelve niet te vinden , evenmilnn-cvonderwas
als zijnen vader en broeders , maar er w :l s u S A N N A
VA N B AL RI, E, als echtgenoote Van C 0 N ST A N T Ij N- 11 U rc E N s , op vermeld te zien ; zijnde zij aldaar opgeteekend
onder de kinderen van J ti 11ENBlt lit S Z. VAN BALKLE.
en j A C 0 M I N A 11 0 0 N. In 't eerst, door vroeger opgevatte
vooroordcelen verblind , was ik genegen (tere opgave als
valsch te verklaren , meenende dat men , om aanzien aan deze familie bij te zetten , zonder eenig gezag zich de ver
11 u I GEN S had aangematigd. Echter oordeel -wantfchrpme
ik de zaak een nader onderzoek waardig ; welk onderzoek-de
niet dan zeer ten voordcele van deze M. S. wal aaltaart is
uitgevallen. Bij vergelijking toch met andere gelaeologiè,z,
vond ik nergens eenige fchaduw van kwade trouw ; de overige opgaven konden alle den toets gerust doord,-mii; hetgene , gevoegd bij andere overwegingen , mij genoegzaalu overtuigde , dat SO S A N N A , de ec1ltggeno0íe VSfl Co N S T A NT Ij N H u I G ENS , niet de dochter van C A S P lt 3, maar wel
Van VOOrll. J AN VAN BAERLE geweest is.
Vooreerst dan vindt men , noch in de brieven van rs A RL JE US , noch in de gedichten van H UI GEN s, oenigen zweem
van bloedverwantfchap. Zoo noemt b. v. de ceril:e den al:deren f,cehts Edele H U 1 G E N s , in eenen brief van aanbeveling van J 0 A C li. VAN w I C K E V 0 o It T, in 1635 , en dus
lang na het huwelijk van H u i G EN s , gefelireven ( , zonder dat deze brief eenig blijk van vermaagfchapping draagt (j ).
II u I G E N S was van een aanzienlijk geflucht , en bekleedde
een der voornaninae ambten. C A S P E K T. AM BE R T V S Z.
V A N s A E R L E, de vader van den Hoogiecr:iar , was daarenter en geenszins in aanzien. Berst bewaarder der Archiven te
fLatwerpen zijnde , ving•tte hij , tnsfcian de jaren 1585 en
„

-
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( 1 ) Deze brief, in de Lntanfcke teat gcf',vevcn, ie, in plaats van een voor
beri r, gedrukt voor de verne neling van brievcu van j. v a N w 1 e K E v (10 T
eats CARL esUe; Mr. j. so 11 Er,TEn1A heeft van deuzelvenBeneAederdvitfhe
vertaling re'everd, in het ade St, van liet lfie D, van zijn Gef'Is, en Leed
eerk. ➢ 1er:gehv. W. z t en volg.
(t) Zie de laatf?e aanteekening.
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1595 , om de religie , van daar naar Ho»a,ael , en werd te I/ n ;,sael als Rector aangelleld, waar hij in 1595 overleed. De
familie VAN BA E R LE daarentegen, waarvan de door mij
aangehaalde wapenkaart melding maakt , verbond zich door
huwelijken niet de voornaanifte geoachten van ons land. Zoo
waan b, v. de beide jongfte zusters van s US .A N iv A v A i'
B A E x L E, 1 DA en S A genaamd , gehuwd ieder met
eenen zoon van F F E o E I1 I R VA N 1) 0 R Y, Gouverneur van
Thoien. 1 DA , namelijk , huwde met ARE ND V A N D OR P
Ridder, Adiniraal van Holltrnard ; S A R A Irret P H 1 L 1 P s V A N
D o R P , Raad en Hofmeester van drie Prinfen van Orn;ije ( ).
De broeder van s USAN N A, D A VI is genaamd , had bij zijne
twee vrouwen (SARA VAN ERP en l''ACIIEL GODIN)
verfclleidene kinderen, waarvan nog heden affininmelingen in
leven zijn. Een van zijne zoons , met name x END a i K
had in huwelijk D E n OR A T O nT P, ;vaarbij ee ne Benige
dochter, ANNA CORNLLIA MARTINA VAN BAERLE,
echtgenoote van/ac O B E M l9 E R V VAN WAISE NAAR V AN
- U v r, N v o o a D i , ƒleer van L.1Gil ccectdings' een , be ehroveft
in de P ic dcrfchap van (loll ,,nd1 cnz (t). Av aaruit dus blijkt,
dat dit geslacht van VAN n A E R LE , eerder dan dat van c A sP A R CI S B A R L JE U S, met datt van HUTGENS overeenitemde ,
en gefchikt was om aan c 0 N s T n N T I) N eene echtgenoote te
verf haffen( ). Niemand, bekend met de menfchelijke zwak
-hedn,
achte sieze opmerking gering.
Een ander bewijs meeli ik daarin te vinden, dat geene der
zonen of dochters van SUSANNA C A S P ,1 R U S D li . V A PT
B A E R I. E bij G E R A P. I) B lt A N D T CONSTANTIJN Of
o N S T A N. T 1 A zijn genoemd (* ); hetgene zekerlijk zou
ge_
-

Beide deze zusters worden versneld in dc ;enealogic der familie VAN
t e vinden in de werken van VAN I 000W EN, Vail N OOG STR AT EN,
F en anderen, maar bomen daal' alleen voor onder den Marin vin N. V All

(t)

S7 OR P,
Ito

R AERLE.

(a) Cto it haar vindt coon varcield in de genealogiëu van de familie V AN WAS.
.=LNNAAn_, hij LOSe, a00G5Tr_ATLN, FLRWLRDA en anderen te vin
den. Zii was toonder van ö kinderen.
(') welii-It holden echter denn gala (ten df,.nen oorfprong, doch w-Ilce
eenigziss a arwijcierd was. De hawelüLsn van de 4àmüie VAN B A r; e LE
waarvan il de trapcakaart z'a , mot de geslachten t. R F. 1 D e U R , n r t ia
it sac r_n R en anderen doch ccci ii Br.sbr<nd/ihen oorfprong vermoeden. Daarenboven be..clet deze wepr.nkaart Hechts Linen talc dier familie; immers zij heeft
aan lint hoofd de woorden: , iervo", aan de geit cal ogie van de familie VAN
B in A It LE," en begint mat liet jaar 5429. Das kan het gelacht van
C A s FE
T AR r..,. us wel eel andere tak van dezelfde familie zijn.
(°) Zij had tier zoons en twee dochters. De dochters warets c o :RN r i 5+
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gelded zijn,, indien dc beroetnde ii tr t G E N s de oom vary
hunne moeder waren geweest. Daarentegen vindt men op _ de
iueergeiwende wahenkasii t dc namen val c o ,a s T A IN T IJ N ,
c o N S T A rE S en CONST ANTIA na dit huwelijk gedurig
Ternr.ld en als famil:e.:a;nen Geworden.
Lilt filet een en ander nu kan men , ini ns inzienss • ;ernst
beilniten, dat de gemelde wapenitaart alle geloof verdient,
CU atltsaleu s u s s IN w A v A N >; n >; P. LE , ecbtgenoo.e va n
F: U I G E N S , geenszins de dochter geweest is van C A s t' AR U S L A in B E P T U S 7_. B A R L ,T U S, maar van T .t N Ii E Na
,

DRI1tSZ. VAN BATnLE e15 JAC0MINA H0ON ('j.

Wat nu betreft de kinderen van e. n u I c r N s en s. v A -v
n A E P. L F , ik zesde reeds boven, nimmer eenig fchr;j : er ge
te hebl,en , die derzeiver getal en namen naar ver -vonde
opgaven (t). Uit de ,S ; rnones de t'ft^z prop/ice C on S T A N--eisch
T I N 1 H U ci it N 11 , Van welke de geleerde tl.vee dem /c,'ze Rec-

tor e. II 0 F in A N P Ii. 0 R L IC A MI' ons onlangs eerie fchoone

uitgave heeft verfehilft, leeren tvij,, (lat zij te zalven vier
zonen en Bene dochter hebben gehad : COINS 'i A n T 1J N
CHRISTI

Sie, LODiWIJK, PHIL:PSeUSUSANN

PHI-

t it' s vind ik nergens vermeld , waarvan wellig de oorzaak
is , dat hij reeds in het twintigfle jaar van zijn leven , en dus
lang vóór zijn' vader, overleden was. Li n E w 1J K '<i ordt
meestal N. is u t G it is .a` genoemd (§) ; hij was afgevaardigde
in het Edei,nogend Collegie ter Admiraliteit op de j'Iaze,
en had in huwelijk JACOBA T111,ING vAN BERK:HJUT,
Waarbij onder anderen CCU zoon , CO N S T A IST iJ ., gel aamd
die tot CChtge110ote nilirr P n I L 1 P PINA no U ß L !_ T II , dochter
vals PSI .. ii' ä DOC'6LtTH en SUSA NA HU1GFeis, Zij ne tante. Uit dit huwelijk werd 5 U ei N N A L O U I S A 11 U -

G EN S
en ANNA gelnaamd; de zoncr, lAS?°.R, G ER A£n, nog CCn GE RA P,D en

JOH A N N e s n RAN or; zij.ide de Iaatita de grootveder van one vicedicnf3alij k t d i C1l te ieS i e LUCTIETIA W I L li L IS1 I N A VAN DI C R R I'. N.

( I ) 1-lee wa} en van dezen 1 a o V A N n A e ;: I. lt Wi een „end .eid met Inc
paten van fabel , cri een z jiv er c'icf, waarop drie trkhorcn[;ce vat I:eel. A1'cll,
wapen tie familie van c A s r . r_ a .a it a air tr pevoerd ',keet, is mij niet geh
r.,ß.._an wapens van V A N B A Ia nt.i,; namCüil, liet
ken. wel vino ik ni p
neat een veld van keel irtt cone eilte ee, lelie, liet andere ook een veld v-,R
,iee1 met drie zilverei} lein_,,. Alle drie deze wapens kannen we I,el, oord
lie ,ben tail onderfchci lane teInes van ten en dezelfde fennnilic t want liet eer
wapens is meestal een zwak bewijs visor liet verfdril eenes familie. -f_l,in
( ) De meeren noenen fleet s drie zoll en ei] fonlinigenvoegell hier 1107 eenL
doebterlbii. Cc isle. sci3FLT EMA, eoie, H000S F.4TEN e1 andere!!,
(') Zie Sic G S TRAT R N, S OK CO anderen.

OVE:lt SUSANNA VAI N IIAIIRLE.
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c E N s geboren , welke de echtgenoote werd van den Ba
v A A W A S s F N i n R, fleer vats Ruivela. Zij was de-ron
laatfile telg van dien nnaam van den groeten C ON ST a N Tij il
a NS
ije dochter v an CONSTANTIJN IIOIGE_NS, SUSANNA
gcnaan d, trad in huwelijk met here11 neef P ii ; 1,I P S D o UDI.c; ti, zoon van p CILiPS Dot]BLErn, IIeer van St.
-innen ;;d , en .. F. f- It T It U I D C 11 1t I s T I A A IN S L U 1 G E N S,
lrrc tarwe. Lit dit htnvelijk weiden , behaive PtllLlpP,N e , die , gelijk wij zagen, de vrouw werd van haren neef
CONS'FAN'rIJN HUIGENS, den je//gen, nog ee11 Z oo n,
PHILIPS , en eene dochter,, C O N S T A _s T I A THEODORA ,
geboren. Do laatiie trad in huwelijk met ai T H ij S A ot ie F T
-leer van 01/en en Onafenoort: de eerfle , die Heer was van
1k1oggersil , met n E s T E ti 0, U A It L I s. Beiden hadden een
talrijk nageflacht. (t)
Zoo ik door het bovenftaande lieb aangetoond , caat de beoe-

I')

Zij ftierf in 1785 , in 's Graverahage , kinderloos. Cf. cl. P. a.. P r E R z_
prz f. in f érmon. de vita propr. C. HO GE Nil, p. `:III. Zij was niet
de laatfile a&tammeling van C. H UI GENS; maar de lande , welke den naam
It a i GEN S voerde.
(I) Nadat ik het boveoRaande had opgefleld , fchrcef i:: den Hooglceraar
PnuP,LKAHP, om te weten, of hem ook gebleken was, wie ce ouders van
de vrouw van c. rt U 10E N S geweest waren 2 en kreeg van zien Ed. onder anderen het volgende tot antwoord: „ wie hare ouders ge eest zijn, weet ik
„ niet. --- --- --- Ik heb ergens gezien , dat de vrouw van n u I c s N s gehouden
„ wordt voor de zuster of dochter van C A S P A R B A it L rF it s. lit 1cioof, dat
„ de toevallige gelijkheid van namen, en de grootevrieudfc'ap, welle tnsfchen
11010K NS Cl 51 ARLEvs behoud, de menfclen tot deze dwaling gebragt
„ heeft. Nu behoeft er hechts één te zijn , die dat hier of daar ].21„ en de
„ een fchrijfs den ander na, gelijk het bijzonder in die woordenboeken gaat. --_
1I ca c n *r s is getrouwd 1626. De kinderen val) n A R Litt U s vs treu in z ;zg,
nog zoo jong, dat zij om een boterham vochten. --- -- --- Ook geloof is
„ niet, dat xurczNS ceue zuster van nit La,;US zoude nemen tot vroavr,
zoo E A R r, n, us cenc zuster gehad heeft, en deze met de familie ui llrzs„ avet7pev: nier te lande is uitgeweken: want de familie van is A sec, taus wee
voelt ::.iaicnlijk, noch rijk- --- --- --- Maar het volgende doet bij mij alles
af. Er is in de Egif.i`ohe en Carom/na van a A R r, oe u S , noch in de E /lIe .
„ van c o it rz us, een bloedver vant va:: BA R LT u s, noch in de 111cwennn
van rs u r GE NS,, eenig liet miefte fpoc r van bloed. erwautfcltap- --------- Tcen
KAMP,

t'onv;de, ici,,eef BA ii. i..e,us ecn Epithal. Lilt III.Hereie. p.
'5' fq. D ee :it blijkt, dat SUSAN rnA o'eeiie Avi/ieráamjl':e seas, o- ten
is ialle aldaar woonde. Om kort te gear
we s le Ep;,o1. u A it i; it: t, p.
160, 167, 701, 22I , en si OGEN Ir d s: Dlfu)t. p. 70 &' feq. narie_, lean
uien duidelijk zien, dat tnsfèhen Bit LiEos cu EUIGENS in dir npzigt
„ volftrect geene blocdver,vantfciscp be lend ," enz. e 1e. --- Door de iseníche
tocfetr,¢iing van den HQogl, e imR &knai=, plaats ik dit gedecite vain zijn
kils , brie,' aan mij.

„ 11010ENs

-
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oefening der gefaehtregisters hare nuttigheid heeft, en tot
opheldering van duistere punten in de gefcliieclenis kan ftrekken, is mijn doel bereikt en mijne poging beloond,
4mfesrdam , i8eo. W. J. C.

V.

fl ........

aAl`ML1t1HNGFN OP DE PROEVE EENER TAALRUNDIGE VERPLF..RING VAN DE BETEEKENÏS DER BENAMINGEN VAN EENIGE
NEDERLANDSCLSE PLAATSEN.

(T7ervolg eia plot von bl.

131.)

Mviciee. De uitlegging, hier aan dit woord gegeven, is
inde niets minder , dan nieuw. Dezelfde beteekenis van
Mond heeft het ook in alle riet hetzelve zamengeilelde na
als Jiz'nesttuiz'en , Genenzuiden , Ley;nuiden , ITsfchnui--men,
den , enz.
Pijnakker-. Zoolang vrij uit de oudheid niet blijke , dat
deze plaats eerre lirafplaats geweest zij , vind ik liet op losfe
gro::cien te flennen , dat men dezen naam zegge te beteekenen agesr poeazae. Eerder zoude ik denken op eenen akker ,
niet pi/neu, of pilnboomen, bezet, hetwelk , in eenen zoo
veenechtigen grond , als eerre zeldzaamheid zij befchouwd
geweest. De eigenlijke naam is Pijnaker, in oude Stukken
Pisaker ; dan het is niets ongewoons , akker niet eerre enkele ll gefpeld te vinden. Men tierinnere zich Hechts Franekc , zanlengefteld uit Fron , Vriesch Franc , en eher , aker ,

roeigeest. Over het woord geest, in de hier aangegevene
beteekenis , leze men den 1-leer ij r n IJ , Taalkundige Jana;z e ;?in e;a over verouderde Woorden in den Statenbijbel, bI.
35 en volgg.
Sekes'enil<gen. De hier bijgebragte afleiding van dezen naaisi
is hoogst onwaarfchiinlijk. De oude benrming van Sc;zeveringen , of Scheperiegen , duidt genoegzaam den oorfprong
van, het eerfie gedeelte derzelve aan ; Cu wat legen , in namen van plaatfen , beteekene , kan men zien bij den lI e er
x(L U F F T , bl. 62 en i'olnb.
Sc/dc. Daar meer dan één water dezen naam voert, is de
hier gegeven naamsoorfprong, van fc,'zieden, fcheiden, niet
onaannemelijk, te meer, dewijl de Sc/sie, welke aan Schiela;u i
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fand den alaam gegeven heeft, in oude oorkonden ook
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genaamd wordt.
Spa!. Onder de wateren hier te lande , die het Spul heeten, is dat, welk Foam van Putten fcheidt, het voornaam
'Fegen de hier gegevene afleiding valt Beene hedenking;-ie.
dan , bill ijk zoude men neogen vragen , waaroln het werkw.
/arren aleer van net A. S. fninno kome, dan van het Gottifche /,,i "a7?, of het Flank-Duiwle 12'L,;^.;;.
S'iolk 'i . Daar de i ezenliil:e a,.a n Stoi7h , of Sto1Zesl'ijk , is , vervalt daardoor de buiten dat zich niet zeer aan
afleiding , die de Schrijver der Pm•oel'e te berde-i>evlnd
1reng. Hij acht het zoo veel me zijn , als des tolks wijk,
de- wijlt van tenen tolk das volks bij God. 1Iadde hij het
door hein zoo zeer geliefkoosde Angelftkfisch , in het
Woordenboek van S 0 RIN E it , Of na N S O N, Opgeula,.gen , hij
zoude gevonden hebben, dat fole, in die taal , de betceitenis
van fades heeft, en beantwoordt aan furl, faal, f ( de, van
Cl =n ouden tongval, zijnde ons pal, fiel, pede; zoodat Stolnijk mij voorkomt zeer wel door Stedeurijk , S'tcrd;c jk , te
kannen uitgelegd worden.
Twikkelo. Wil men dit woord volilrekt uit het A. S. afgeleid hebben , waarom het dan niet afgeleid van taviccnn,
ti'icci«n, afrukken , affchenren , in tweeën fcheuren? Het
zoude dan beteekenen eene plaats , van eene grootere, als het
ware , afgenomen , en beantwoorden aan den naam van het
Engelfche Tsickenhum.
Utrecht. Over den naam dezer fend is zoo veel gefchreven, dat ik het vermetel achte , de gisfingen omtrent denzelven door nieuwe te vermeerderen. Het zij mij genoeg te
zeggen, dat ik denzelven van Latijnfchen oorfprong houde,
en uit die taal , niet bij afleiding , maar bij overzetting , in
de landtaal Treckt te zijn geweest, en vervolgens 0lt-treciit,
Oud tu-er/st , en , bij verbastering, Utiec/it. Oud toch is ka
akteristieker, om dien doortogt te kenfchetfen, dan uit,-,
welk genoegzaam op alle overtogten toepasfelijk kan geraakt
worden.
Pelzen. Min wvaarfchijnlijk wordt deze naalp, in de P;•)ea
ve , van het A, S. felfisia , boete doen , afgeleid. seien meent
dit dorp het oude Felifa te zijn. Ware de grond aldaar geenachtiger, ik zoude den naamsoorfprong in ons oude t'els
wet nicer vertrouwen zoeken , dan ik thans doe , hoezeer
nij niet otlbekend zij , dat L, t em a Q s de duinen in NForu andie
-

-
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die en PiLardie zegt Falaife gelleeten te zijn, en hij dit
woord aheidt van het Duitfche Fels , welk eertijds twee lettergrepcn h. d; zie w a e n'r a k op liet woord , bij wien men
ook het wooed Felifoui vindt , aldaar overgezet S'axis.
J c.r:'^
^. Ik zoa'de zeer eenvoudig dezen naaal doen zanlen.gesteld zijn uit f hn en uit Lo. Wat rennen , in het Vriesch
zijn, weet een ieder , en wat Lo zij , heelt de Schrijver , or Í1,;.elo, geleerd. In plaats der 5 ecden , welke hij
i o r doet zich ter neder zetten , zoude ik eerder nog denken
aan de Fine , of Formen, naar fommiger oordeel , aldus van
de IVi ninon, of Formen , in derzelver land gevonden worden
genaamd. Zij noemen hun land Snonte :raai, van hetwelk-de,
het kruitfiche Fin/mel
Fin/m
voor eene vertaling gehouden wordt,
als lvoordelijk een moerasfig land beteekenende.
t i o ;/iioten. De hier bijgebragte afleiding , van for, zwijn,
eIi JCote92 , weg gezo Iden , zal , verbeeld ik mij , weinigen behagen. Over den uorfgroug van dezen naam handelt de Te?eneoorctige Stort, idde D. H. 415 CIS 416. Daar ME L 1 S
S T o i, r< dien VoeïJcoten fchrijft , es suer, in de oude taal ,
soar was , zonde ik het ook hier daarvoor houden , en re,botee in ceger gewonen zin opnelllen , en wel in dien van IC/Sot,
als ware filet eeoC voorwaarts gelegene befehutting, voor
eenc andere place b. v. Iberburg.
TJ'hsJc.aCZas . De oorfprong van het gelacht der w AS s CN A C It n verliest zich zoodanig in de oudheid , dat het twijfelacl^tü, is , of hetzelve den naam aan de Heerüikheid gegeven tobbe, of on c';c :erde Hoezeer met voorbeelden, uit de
e lICe taal , not'!2 In'_' gen bewezen worden , dat neer , in de
oude tail , „„- e1 C.'í15 na Zj beteekende, fch_jat Blij echter de
aiieding van hot wood, die hier wordt bijgebragt, zeer gezeciit te zijn, te ?naeer, daar liet op geen gezag flennt, dat
,ocsfc eerren rijzeoden duingrond beteeínelie. Mecr dan dine
nanmrreden wwo"a epgegeven in Gell Tr e": eo01.rïZ_ti ,°ï' S, t.Yit,
i6s/e D., bbl. 525 en Sad. U'it dezelve zon de mij die, welke
van zesda , of warne , wordt afgeleid , het Imeest behagen,
indien ih het voor bewezen hield, dat ti kram de beteekenis
,

van eene bosfchaadje Lad.

l'hoerden acht ik niets anders te zijn , dan het meervoud , of
de i}aartuitga og , val l liet woord lYoerd , waarvan de Beer
11(E U r F T handelt N. q.a.
Zoetersvourle. Aannemelijker , dan de afleiding , die dc Ps•oe'e geeft , komt glij liet gevoelen voor, dat Zoeten•Ieoaide oor-

fpron.
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fpronkelijk Sucterwoude geheeten hebbe , dat is Ssveterwoude,
volgens de uitfpraak van dien tijd, toen de U voor cene W
gold; doch dat , dezelve daarna voor e e ne U genomen zijn
de, men daarvan gemaakt hebbe Zoeteryoude , doordien zoet
en zoet, te platten lande, op gelijke wijze uitgefproken
wordt. Van Zoet zie den Heer 1-I cE U F F T, bl. 134 CO 135.
Zeilen zoude , volgens den Schrijver der Proeve , den naam
hebben van pilaren , aldaar,, ter eere van won A N , gefiicht.
Daar geene oorkonden daarvan beftaan , zijn dezelve althans
niet zoo vermaard geweest, dat een eertijds zoo weinigbeduidend plaatsje naar dezelve , als bij uitnemendheid , de Zuilen zouden genoemd zijn , even als de Zuilen van Hercules,
en Irieenfidl, of L-i enzuil. Wilde ik mij in onzekere gisfingen ingeven , ik zoude , uit hoofde der kleiachtigheid van
den grond , in bedenking geven , of Zuilen den naalp niet hadde van het oude fel, vuil , onrein, vermaagfchapt met het
A. S. fylian , en het oud - Duitfehe [eten , bezoedelen. Van
hetzelve meenen fommigen, dat ook de Sprokkelmca.?d /tile,
fullenzaand, falmaand gehecten geweest zij , uit hoofde der
modderige wegen in die maand, of omdat eertijds de fpurcalia in dezelve plaats hadden, ter uitwisfching en verzoening
van welke de Tebrua gediend hebben. IJoe dit zij , men zie
over het woord de Nieuwe Bijdragen', Ijle D. bl. 29 en volgg.

HET GEL1E)54 VAN 1 LZEL'S SCHAARSPELItR ONTDEKT, IN DAT
VAN DEN SCHA1;LSPELER VAN VAN KEMPELE.

l

eder herinnert zich ongetwijfeld, met welke verbazing in
het afgcloopen jaar de Schaakfpeler, door den Theener kun
A E L z E L hier ter ilede (i1wflerdnm) ten toon ge--ftenars
field , gezien werd ; en hoe onmogelijk het iederen naden
voorkwam , dat door enkel werktuigelijke krachten-kend
nenn werkzaamheid zou daargefteld zijn , die zoo vele bewijzen van oordeel en rede bevat. Het zal dus wel niet ouaan;enaain zijn, de befchrijving te lezen van een volmaakt gelijkfoortig kunsttuig , door den Vrijheer v o N R A C K N 1 T Z
vervaardigd , en befcllreven in eerie Verhandeling over den

Schaakfpeler van V A N Ic it OS P L L E en deszelfs veryaardiging , in 1789 uitgegeven.
De tafel , op welke het bord ƒlaat , is eene kist van 5 voet
Rijnlandfche maat lang , 32 voet breed , en 3 voet hoog;
in
1VI
rOENGELw. 1821. No. 4.
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in dezelve is cene kleine afdeeling aan de regeerhand van
het beeld mllgebr igt , die twee boven elkander geplaatfte kox
peren rollen , eenige rijen hefboonlen, door koorden vetbon
een klein uurwerk enz. bevat ; 't welk echter alles alleen-den,
dienen moet , om den aanfchouwer te misleiden , en hel, te
doen geldoven, dat alles alleen door cene werktuigelijke inrigting uitgevoerd wordt.
Door de gehielde hefboomen worden de beenen van don
verborgen fpcier, bij het vertoonen van dit inwendig gedeelte der taf , bedekt.
In het grootere gedeelte der kist ziet men de trommel ven
een uurtwerk , twee kwadranten met beweegbare linemen , ftc
met koorden en eenen hefboom verbonden zijn, en door een
fchijije niet het mechanismus in de kleine afdeeling in ver
haan. Doch ook deze geheele toeflei is flochts bedro g.-band
In deze aideeling wordt tevens het kastje , dat nevens het
beeld geplaatst wordt, en het kusfe,l, waarop hetzelve den
arm legt , bewaard.
De bodem dezer grootere aff_^heiding is midden door ge° deeld , en het achterfee deel is Bene klep , welke de verholen fpeler opflaat , wanneer het fpel begint. Ten einde den
naad dezer klep te 'verbergen , is de geheele bodem niet leken bekleed.
Eene lade onder deze groote afdeeling , gefcllikt ter berging van de fchaaktlukken en eenige fehaahborden , reikt
Hechts tot aan de helft der diepte; zij ken ook niet geheel
uitgetrokken worden, en heeft in het achterlink verfchcit'._ne gaten.
Deze geheele kast rust, ter gemakkelijker beweging, op
vier rollen.
De bodem in het achterfee gedeelte is almede niet alleen
eenige d11 1 ?hell lager dill in let VOOriLe gedeelte , 711flar OC1G
met verfcheidene galen voorzien , dienende zootw el ons den
verborgen fpeler lucht te geven, als ook uitgang te verle;nen aan den walm der lamp , die de fpeier bij zich heeft.
De ruimte onder de groote bovenfee afdeeling achter de
fchuiflade, en achter in de kleine efdeeling, is voor den hei
groot genoeg voor eeneg .rersc!t-melijknfprbíd,
van 68 a: 69 duim lengte; de wijdte is cc duim; en hij is in
dezelve zoodanig geplaatst , dat zijn hoofd onder de groote
bovenfee afdeeling aan de linkerhand van het beeld geplaatst
is, en zijne voeten in de kleine afdeeling achter de hefboci{:c s
,
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titan verborgen zij' i, In deze ruimte moet hij nu zoo lang

in de lengte uitg.ftrekt liggen, als het inweu,d;g zanienflel
der tafel vertoond wordt ; rigt zich echter, nadat de dcuren gefoten zijn, door het opflaan der klep weder in da
hoogte.
In zijnen liggenden íland verkrijgt hij de noociige lucht,
zoowel door de openingen in den onderffen bodem der kast ,
als door die in den achterwand der lade , welke daarom ge
-durenhtfpl
niet geheel toegefe hoven wordt.
Aan de regterhaod van dezen geheimen fpeler is een luikje,
door 't welk hij 'bij c'.e hef bonnnen komen kan , die in de dik1 ,e beenen van ht beeld verborgen zijn, ei waardoor hij
hetzelve in bewegirg bodigt.
Bovena.._o tegen het dekfèl van de kist is eene klep , wel
-kedtnag_il,e
onder de vakken van het fchaakbord aangebragt z jn , verbergt.
Bovendien loeit h j daarin een fchaakbord , zoo als men
fewoon is op reis snede te nemen, alsmede een paar kaar>
fee , en eerie lamp , oen dezelve te ontf# eken , bij zich.
f -let fchaakbord is van dun hout vervaardigd , en heeft bovendien aan de binnenzijde onder elk der 64 vakken Benin
vierkante holte, waarin Bene magneetnaald van ; duim lang,
op een rond £chijfje wit papier gelloken , hangt. Deze binnenzijde is voorts niet eerie glasruit bedekt, ow te beletten,
dat de naalden niet afvallen, en de fpeler toch derzelver
fraud kan waarnemen. Deze holten , en de vakken van hen
fchaakbord, dat de fpeler voor zich heeft, zijn met gelijke
nom.ners geteekend. De ïehaakflukken, waarmede het beeld
en zijne tegenpartij fpelen , zijn hol , van binnen voorzien
met een zamenge+_?eId n^agoeetdaafje, en van onderen met een.
zeer dun plaatje bedekt. Hierdoor trekt het fink , wa nneer het op
eenig vak geplaatst is , de daaronder zich bevindende magneet
aan , en brengt haar in beweging ; terwijl zij , wanneer-nald
het fluk weggenomen wordt , weder op liet glas nedervalt
en rust. Deze beweging der naalden wijst nu den heinielijkert
fpeler de zetten aan, die cie tegenpartij doet; doordien heb
nedervallen der naald de plaats aanwijst, waar liet ftuk is
weggenomen , en het opftijgen eerier andere bet vak toont,
op hetwelk partij gezet heeft ; 't welk de verborgen fpeler
tertond op zijn bord almede verrigt, voorts zijnen zet op
hetzelfde bord doet , en eindelijk het beeld in beweging
brengt, om dat hetzelfde te doen veyrigten, In Je vakkei,
ï11e
q'éb
,
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van het fchaakbord , dat cie verborgen fpeler voor zich heeft ,
zijn gaten , en aan de stukken ftiftjes gehecht , zoo dat hij
ze vast op het bord kan plaatfen , om voor te kome^ , dat
niet , door eenige bewegiog van hemzeiven , de f ukken
verplaatst of omvergeworpen , e_7 hij buiten f4aet gefteld wurde , cm het fpel te overzien.
Dit zal genoeg zijn om een begrip te vormen van de wij
welke dit fchaakfpel verrigt wordt. De bewegingen-ze,op
van het beeld zelve kunnen zonder ligaren en eene w_ídloopige befchrijv:ng niet verftaan worden ; maar deze, hoe ver
uitgedacht, zijn ook uit andere Automaten genoeg-nuftig
bekend.

UITTRFItSEL EENS BRIFTS VAN EE:i' REIZIGEk UIT LONDEN,
IN SEPTca1eER I820, TIIDcNS HET VEItUOOR D'iR GETLIGEN TEGEN DL KOMi' GIN VAN EtiGELANI).

--° ^T a vele vergeeffche aanzoeken bij verfcheidene Pairs,
kreeg ik eindelijk eene aad,nisfiou in het Huis der Lords, en
woonde den ganfcheti dag het verhoor der getuigen bij , die tege n de Koningin ondervraagd werden. liet Huis , dat is de
kamer of zaal der Lords , (want hetzelfde gebouw bevat heide zoogenaamde houtes der Pairs en der Gemeente) gelijkt
nagenoeg eene kerk , inzonderheid nadat men aan wederzij den, bepaaldelijk voor dit filctsproces, galerijen aangebragt
heeft, opdat er plaats voor alle zitting hebbende Pairs zijli
zoude. De Koninklijke troon Plant in den achtergrond. Hij
is zeer prachtig , en enkel voor den Souverein beftemd. Het
ganfche vertrek is fraai met fcharlalten behangen, en de ijzeren pilaren der galerijen zijn verguld. Aan wederzijden om hoog zijn twee rijen venfiers , die een helder en toch niet
verblindend licht op de vergadering werpen; zij waren , uit
hoofde van de groote hitte, geopend. Alles was in beweging
wegens de aankomenden. De Lords on?derfcheidden in hunne
kleeding zich in het minst niet van ardere lieden; ik zag
niet éé ne fier ; bijna allen droegen witte pantalons en laarzen. Alleen de Lord Grootkanfelier van Engeland, ELD ON,
een bejaard en zeer deftig man , and rfche dde zich door eene
ontzaggelijke allongeparuik , die baars gelüke flee es op het
hoofd Iles fprekers in het Huis der Gemeente heeft, en door
een' tabbaard tuut goud. Hij zat, nabij den troon, aan eerie
groo-
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groote tafel ; tegenover hein zaten de fecretarisfen van het
H uis , insgel; iks met geweldige knooppa; ulken , en geheel in
het costume der voorm ali e %l;eetiaannfclze vobili. Weinig
minuten na tien nre flood van de bank der Bisfchoppeal de
jongfle op , de B.sfchop van Lure ir, en las de gewone ge
litanie , waarbij hunne Heerlijkheden zich zeer-bedn
welvoegelijk gedroegen , de antwoorden , volgens het gebruik
der Aiiglikaaofehe kerk, luid opze,den, enz. Vervolgens wer
geestelijke en wereidlijke Lords opgele--den<amr
zen; ieder antwoordde here (hier), en voor de afwezigen
werden verontfcihu digingen ingebragt. Nu kwamen de reg
ters der fiaatscribu.alen; men kegde hen i..sgelíiks aan hunne
wijde, kostbare klecdercn en groom paruiken; zij waren hier
enkel als geheime radon van den Lord Grootkanfelier, en
natnen aan wederz Iden van de tafel plaats. De 7ronran-usher
een ambtenaar, die , in voile hofl:leeding , midden voor de
balie op den week van den Lord Kanfelier wach tte, ging
zoodra hij denzelven gekregen had, Leen., en opende de
groote voordenreg, door welke nu d, van zaakhezotgers , advocaten , getuig en, twee tolken . dc fiielfChrij v er Van
het 1 ioogerhuis, benevens verfeheidere adistenten, inliroomde. De eigenlijke advocaten , c t e F Ott D ea C 0 u L n v, van
de zijde des aa:cl:iagers , (ik bemerkte, dat het altijd heette
An the part of z 7ze pro /pers ±rosa , en dat alzoo de naam van
den Souvercin kiesels ontweken werd) zoo wel als de beroemde a R 0 U G 11 A 1R en DE IN MA N van de zijde der Koningin , benevens de adlisterende zaakbezorgers , kon men ligt
aan hunne groove pa;uiken en wijde tabbaarden onderkennen.
De getuige flood regt in liet midden, op eerie verhooging,
voor de balie , tegenover den troon en den Lord Kaofelier
regts de tolk van de kroon , en verder achterwaarts de tolle
der Koningin; links zat de gewone fnelfchrijver voor tIe balie. Verder links aan de balie honden de cr•o!vn - Imryers
en verderop regts de corsnfels for the Qjieen. Onder de laat
ontdekte ik is R 0 t; a U n rM , den fiscaal - generaal der ho--ften
ningin. Deze fcherpzinnige , geleerde en zeer welfprekende,
Jurist, van wiep thans iedereen fpreekt , en die misfchien in
weinig jaren Lord Grootkanfelicr zijn zal, is van eerie onaanzienli;ke gedaante , mager als een flok , geel en uitgeteerd ,
met een' ftompneus , grooten mond en onbehagelijke trekken;
maar hij heeft groote , blikfemende oogen , die vuur fehieten, en, zoodra hij begint te (preken, fchitteren een leven,
-
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een verfland en zelfgevoel in het gelaat , die zelfs doer de
izwade gewoonte (of misfchien zenuwzwakheid) van alle
oogenblikken de neusgaten op te fperren, den gefloten mond
naar beide zijden te veetrekken en te pinkoog n , niet ver
zijne nitDraak onderfcheidt men dikwijls-zwaktrden.I
wel ec n fteri: provinc a:ismus van het graaffehap Crrrizbe; lü;od,
waaruit hij afkomfcig is , maar men vergeet dit bij den vloed
zijner rede, die door zijne welluidende ftem onderfteund
wordt. De tooverkracht zijner wel prekendh-eid is onweder-•
liandelijk (r`) , en in zijne nanier is iets , hetwelk de Lo eífcíies, cr.tiez an - like noemen , waardoor hij zich van de
donderende Zeloten -woede onderfcheidt van zijn' collega
D h: Na 51 A a, den advocaat - g•eneraal der Koningin , die met
eene vreesfelijke basftem door de zaal brulde, en daarbij up
ile balie trommelde.
De ruimte achter de balie was in drie deden verdeeld. In
een derzelven ftonden de zoogenaamde reporters, omtrent
twintig , die door de onderfcheidene dagbladfcllrijvers gezonden
waren, om het voorvallende bij dit proces op te fchrijven;
en daar zij allen Tachyoraphen , of notarii in den oud - Ro
nreinfchen zin (fc,riortaaraclarite s) zijn, ontging hun geen
gefproken woord , als zij het regt konden booten. G u RtvEw, de verkoetfchrijver van het huis der Pairs , werd dikivijls onder liet verhoor, wanneer er eenij' verfdril ontfi:ond
(en dit gebeurde dikwijls) opgeroepen om liet verhoor voor
te lezen; hetgeen hij even zoo vaardig deed, alsof hij eelt
gedrukt boek voor zich had. En hoe fchiclijk men deze nota's der dagblad - rapporteurs ter kennis van het publiek bragt,
kan tuen daaruit beíluiten, dat de Loadenfc /ie avondbladen ,
die, op het laatst, om vier lire aan de rondbrengers (peasszen) worden uitgegeven , het ganfche beloop des verhoors
tot tusfcilen een en twee ure 's na:nidciags woordelijk be-

helsden.
Ter regter zijde van den grooten ingang , en enkel door
eene gordijn daarvan afgefcheiden , fond de fraaije armiloel
waar(d) Sedert den dood van PITT, ie, in hee Ibis der Gemeentg, C tNNir;a
de groottb redenaar: eis hij fpr_ekt, Zoet vriend noch vijand zich booten.
0e hem volgt c noon i_ 2 TO, die ook door beide partijen niet ged ld en eer bi'd wordt aar;cl'oord. Da derde pleas kont Lord. CAST LORE A c n toe,
fl lens me: uaai, calls en ho:nii fareekt, en ecue verwonderlijke bedaardheid
i'c: r, Pe oolkcve ercleo echter, heran den derden rang aan Sir v x. s e a^

TIJDENS NET VERIHOOR TEGEN DL KONSINGIN,

waarin de Koningin pleeg te zitten , wanneer zij het verhoor
bijwoonde. Ik was , tot mijn leedwezen , niet tegenwoordig,
toen , bij het optreden van den cerften getuige , T 11 E o D. tIt AJ o c c Iii , de Koningin , van verbazing, ergernis en woede
overmeesterd, en alle voorfchriften der voorzigtigheid vergetende , opfprong , T 11 0 D o o r, ! riep , en zich dadelijk ver
uit alle dagbl: den bekend , dat deze uitroep-wijder.Hts
op de talrijke vergadering der Pairs van liet Britfche rijk
electrisch werkte , en gedurende eenige minuten de verrigtingen werden afgebroken ; en een vriend , die tegenwoordig
was en weinig fchreden van de Koningin fiond , verzekerde
mij , dat de houding en de kreet der Koning in hein aan het
hooglle pathos van s I D i 0 N s , in de grootpo rollen (iezer
kunftenares , herinnerd hadden. Vruchteloos hebben de vrien<len der Koningin getracht , dit hoogst merkwaardig voorval
deels te verdraaijen , deels weg te redeneren ; het heeft hare Majesteit geweldig benadeeld,

IS DE DRUKKING DER LUCHT, DOOR EE,\' KOGEL VEROORZAAKT, IN STAAT, IEMAND TE D00DEN?

l)eze vraag is tweeledig ; zij betreft vooreerst de oorzaak ,
en ten tweede het uitwerkfel.
Men heeft voorbeelden, dat een kogel , op eersen geringen
afi'tand iemand digt voorbijgaande , bij dezen perfoon niet alleen eene uitftorting van bloed , maar zelfs cone ontvvrichting
en eene beenbreuk ten gevolge heeft gehad. Men verhaalt
zelfs , dat een kogel , op tenen afíland van twee voet voor
mond van iem nd ga: nde , dezen peribon dadelijk-bijden
doodde.
Den Luitenant - Kolonel VA N R 0 EM E R werd , in de batalje
hij Torgala, door een' lmnonsl.ogcl, het gevest van zijnen
degen weggefchoten , zonder dat hm de kogel zelf trof; en
tocüL werd zijne heup hierdoor zoodanig aangedaan, dat hij
gedurende eenige jaren , aan deze heetip verlamd war. Doch
Iletgene nog zonderlinger is , was • dat , toen hij uit zijn'
vestzak een' hotsten n aa !denkoker haalde , in welken naalden en
fpelden waren geweest , hij het een encoder tot een zwart
poeder verbrijzeld vond.
Kan het kort voorbijgaan van een' kanonskogel (;ianneer
hij nob niet veel van zijne kracht heeft verloren) het oatt rrich1,I
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wrichten der leden of het breken der beenderen ten gevoige

hebben , dan is het ook wel waarfchijnlijk , dat her gaan des
kogels voorbij den mond , de borst of den hals eenen plotfelingen dood kan veroorzaken. Doch , wat de oorzaak aangaat , hieromtrent is het moeijelijker, een bepaald oordeel te
vellen.
Aan de drukking der lucht meen ik niet , dat men deze
uitwerkfelen kan toefchrljven. Welk een geweld zamengeperfte lucht ook uitoefene , en hoe fuel ook de voortgang
des kogels zij , zoo kan, naar mijn oordeel, het geweld
der zainengeperlle lucht zich flechts hoofdzakelijk in de rigting doen gevoelen , in welke de kogel wordt voortgedreven.
Van -ter zijde moet dit geweld snaar zeer gering zijn. De
fneile voortgang des kogels moet eene rarefactie van de lucht
achter denzelven te weeg brengen. Heeft nn deze rrirefkactie
plaats in de nabijheid van Benig gedeelte van ons ligchaam ,
dan wordt hierdoor het evenwigt, 't welk er beflaat tusi^hen het uiteendrijvend vermogen der vloeit offen , welke
dat gedeelte van ons ligchaam bevat , en de drukking des
dampkrings tegen dat gedeelte ,verbroken , en eerie uitftorting
van bloed snoet hiervan het gevolg zijn. Doch zoude deze
oorzaak van dien aard zijn , dat men de uitwerkfelen geheel
aan dezelve zoude kunnen tocfchrijven? Mij komt voor,
neen. Zoude ook de Electriciteit hieriureene rol fpelen?
Wij weten, dat de electrieke vloeiftof, net welke alle
ftoffen meer of min bedeeld zijn , uit hare verbinding wordt
losgernaakt , door fomniige ftoffen eerre sneer of min fterke
wrijving te doen ondergaan. Wij weten, da t die ftoffen, wel
flechte geleiders zijn , door wrijving electrieke vloeiftof-ke
loslaten ; terwijl andere ftoifen , welke goede geleiders zijn
deze vloeiftof door aanraking of op een' zekeren kleinen a1
ítand ontvangen ; doch dat nimmer de electrieke vloeiftof ,
welke zulk eene ftof bevat , door wrijving uit hare verbinding wordt losgemaakt.
Onder de flechte geleiders behoort de dampkringslucht,

wanneer zij niet te veel vochtdeelen bevat ; en tot de goede

geleiders behoort het dierlijk Iigchaam , en vooral dat gedeelte, hetwelk veel vocht heeft. Zoude het niet mogelijk zijn,
dat , door den fnellen voortgang des kogels , en de hierdoor
veroorzaakte wrijving der luchtdeeltjes , de electrieke vloeiftof uit hare verbinding werd losgemaakt , en dat ons lig=
chaam ,

DER LUCIIT.

ehrsam, zulk een goede geleider voor deze electriel:a v_ooiftof zijnde , dezelve ontving ? Zulk een overgang zoude g oor
al hevig zijn, wanneer onze mond zich in de nabijheid van
deze uitftorting van electrieke vloeiftof bevond , omdat de
vochtigheid , met welke dezelve fteeds vervnïd is , dien tot
een' nog begieren geleider maakt. Een mensch , aidus gedood,
zoude alsdan veel overeenkomst hebben met iemand , die
door den blikfem getroffcn wordt. De historic van 'net tot
een zwart poeder < vergaan der ,.aalden in het kokertje v an den
Luit. Kolonel v A N r 0E ME r verfterkt mij nog meer in dit
vermoeden. Deze fpelden en naalden zijn betere geleider
dan ons ïïchaam ; en het is dus bij voorkeur , dat de electricke vloeiítof door dezelve is heengegaan, en ze bij dezen
doorgang tot een zwart poeder beeft verbrand.
Ik geef deze beantwoording voor niet meer, dan dezelve
waarlijk is , — ecne blooce gisfing namelijk.

AANLEIDING TOT DE APSCUTAFFING DER PIJNBAL' K IN D
PRUISSISCIIE STATEN.

L9 og in de eerfte jaren der regering van r RED r R 1 K I1
werd bij criminele regtsplegingen , ter ontdekking van eerie:
niet `?enoegzatnn bewezene misdaad , de pijnbank aangewend.
In de voormalige Stelzenkiug , op de /2lexande; pTao o , te ei•lijn , woonde eerie kinderlooze weduwe , en bij haar een arme
Candidaat, die zijn kommerlijk beftaan vond in, van den
morgen tot den avond, kinderen van bemiddelde ïngeze_;cnnen
les te geven in de cerll.e gronden der Latijnfche taal , de aard
rekenen en fchrijven.
-rijksunde,g'ch
Op zekeren morgen kwam de weduwe niet, als gewoon
lijk, uit hare flaapkamer te voorfchijn ; dit veroorzaakte ein
bekommering, en, toen men de deur van deze kamer-delijk
opende , vond men de weduwe dood in haar bed. Ken ftrop
om haren hals liet geen twijfel , dat zij geworgd moest zijn.
Toen de Overigheid deswege bezigt kreeg, liet zij dadelijk
den é rügen huisgenoot der vermoorde , den Cand_idaat, ontbleden , om van hem te vernemen, of hij wegens dezen
moord Benige opheldering kon geven , ten einde den dader in
banden te krijgen.
De kamer des Candideats was insgelijks gefloten , en hij
ß7 -5
niet
-
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niet te vinden. Na verloop van eenige uren kwam hij in zhne woning terug. IHij werd dadelijk voor den regter gebragt ,
en wegens den moord ondervraagd. Ilij verzekerde , dat hij
deswege niet de minfte opheldering geven kon , dewijl hij
dien nacht in het geheel niet te huis was geweest. Op de
vraag , waar rij dien dan had doorgebragt , antwoordde hij
dat hij gisteren een' vriend , een landgeestelijke , eenige mij
Berlijn woonachtig , had bezocht; dat hij denze_lvcn,-lenva
am 's avonds weder in Berlijn te zijn, vroegtijdig had verlaten , en te voet was teruggekeerd ; bij de invallende duister
hij regtans verdwaald geraakt, en had den nacht op-niswa
het veld moeten doorbrengen.
Deze omltandigheid, en daar hij volftrekt niet in (laat was
de nachtelijke afwezigheid buicenshnis te bewijzen , maakte
hem van den mood verdacht; hij werd derhalve dadelijk in
heehtenis genomen, en van den moord befchuldigd. 1 Iij onrkende de daad standvastig; ondertusfchen floeg men daarop
geen acht, en maakte gene zwarigheid om hem op de pijn
bank te brengen, en alzoo tot bekentenis te noodzalen. Bij
den eerften graad derzelve verzocht hij , door de pijn overmeesterd , op te horden, en bekende den moord.
Het gerucht hiervan verfpreidde zich door de ganfche íiad,
Maar het meest verbaasden en verfchrikten degenen , die den
Candidaat zoo vele jaren als huisonderwijzer gekend, en
hem , wegens zijn ftil, zedig gedrag en liefderijke behandehing zijner leerlingen, achting toedroegen. Zij oordeelcen
hem tot zulk een' gruwel niet in ftaat, en befloten , in een..
deputatie , zich tot den toenmaligen Grootkanfelier v o es
c o C CE JI te wenden , om hein opmerkzaam te malten , hoe
hoogstwaarfchijnlijk het was, dat den Candidaat, die tot
dusverre onbefproken geleefd had , alleen door de folteringen
&Ier pijnbank eene bekentenis was afgeperst geworden , die
geenszins op waarheid berusten kou.
C o c c E 1 i hoorde de afgezondenen bedaard aan , en liet
ben zeer beleefd vertrekken met den troost , dat hij hunne
wenken zoude behartigen. Ilij liet her ook bij deze verzeL-ering niet be-u,ten, naar vorderde cïadelijh de wegens dozen Tllooïd ell h2r ve-iloor f:es Candld'3ats op; eftel e akten.
Bij naauwkeurig doorzien vond lEij , dat men nog niet beLooclijk had onderzocht , of de ,weduwe ook mogelijk zich
orgel had , en beval t_ dien einde eerre nadere-zcaV•egtiv
schouwing S an hict lijk , heu wells Irren , hij cen toen7n als
-
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he er
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eerfclien, c1 vooroordeel nog met gewaagd had aan te roeren. BA doze iconiwiog we:d de feheraregter van Berlij
gcgoepen om wgcns deze verworgiiig zijn oordeel te zeggen. hij veikiande da , de vermoorde door een' kunstmatigen fcrop vecoigd was geworden. C o c c j i kwam deze
benaming vreemd vOor . Hij liet den fcherpregter bij zich
komen en vroeg hem \V1t 1J onder het WOOEd kunstmatig
verftond.
I let is eene bijzondere wijze van in een' itrop een' knoop
te leggen wanneer wij ccii' (lief moeten hangen waardoor deze geweldige dood belpoedigd en verligt wordt."
Is dan daarin ices zoo bijzonder kunitigs? vroeg c o CC a j i.
Dat joist nier hernam de fcherpregter ; maar het i
toch een bijzondere kunstgreep die alleen dengenen bekend is die tot liet metier behooreii."
Deze omftandigheid opmerkende liet nu de Grootkanfelier
in ftilte vernemen of er fcherpregters of hunne knechts om
dezcn tijd in Berlijn gew eest waren, liet bleek ooit weldra,
dat twee fcherpregterskccchts uit Spmedazi des avonds van
den nacht waarin de moord gepleegd was te Berlijn waren
gekomen. Het waren de eigene broeders der vermoorde.
Zij sverden op zijn bevel gevangen genomen, en bekenden
de daad. Zij hadden hunne zu ster verworgd om als naaste
erfgenamen van haar vermogen des te vroeger in bezit van
hetzelve te komen.
Op c u C CE j i' s bengt wegens dit voorval aan F RED ER i it II verbood daze dadelijk het gebruik van de pij nbank
in zijne Staten. F r DE R sit heeft de nagedachtenis van
C o C C E j i nog vereerd door een marmeren borstbeeld dat
hij op de binnenplaats van het Kainergeregt in Berlijn deed
I'tellen ; en al had hij Ooit anders geenc verdienfre bij het jus_
titiewez.en, dan verdiende hij reeds daarom zulk een gedenkfink. Voor hoe velen wend er een opgerigt omdat zij duizenden in den dood gevoerd hadden De brave c o C C E j i heeft
velen van den fnsartclijlten dood der misdadigen gered die
anders als Inarteizars eencr wreede regIspiegin opgcoThsl
zöuden zijn.
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VAN

E. A. B O R G E R.
't ' oog' trotsch, ja 't Inoog' vermetel fcllijnen,
Daar, waar een TO I, LENS Zollg, een' enklen toen te Hasa.
Tot eer van hem , wie:,s naam geen grafkuil doet verdwijnen,
Wiens roem , voor altoos , blijft bedaai:
Maar waar 't gevoel de ziel doet fpreken
Is ijdle trots zoo wel, als ijdle vrees geweken;
Daar, Waarheid! praalt ge alleen met zachren henlel;loec.
Geene eerzucht prikkelt liier, een' ander te evenaren;
Neen -- in 't akkoord der zachtbewogen fnaren
Weêrklinkt de grondtoon van 't gemoed.
Door Neér/17 j rolt, uit Leyden's achtbre wallen,
De treurmear : „ B o r, G E R is niet meer !"
Beroemde School! uw fieraad is gevallen;
Uw luister zonk, in 't liof des doods, ter neér.
De aloude Rijla derft nu zijn' Za, ger ;
Ach! hij verneemt den toon niet langer,
Die dikwerf langs zijn boorden klon'.:
Toen B o R c E it vreugde of rouw deed op zijn fi.aren beven ,
De ramp of 't heil bezong van zijn kei taon.lig 1cve:1,
Der hij den dood in de armen zonk.
,

in VAN DER PALM 11erbOrCn,
Verheft den roenm van B 0 R G E n's grooten geest
Nu doet zich , van alom , de treurtoon fterker hooren
j a, elk gevoelt eerst nu , wat B o R G E R is geweest.
Hoor Neéulands meest geliefde Zanger,
Van echte kunst en eedle vriendfchap zwanger ,
Daar bij , zoo dreef te Ino , zijne elpen lier befnaart
Nu voelt zich eile de borst ontgloeijen;
Nu zien wij tralien 't oog ontvloehjel, :
Gij , B ORG E it! z?jt dien lof, gij zijt Cie tranen waard .
DEMOSTIIENTES,

'

Wij voelen , wat al fchats , in u , ons is ontnomen
ja, uw gemis heeft uw waardij vergroot:

De

VAt F. F. BORGER.

De beek is afgeleid , die eens , met volle ftroomen,
Door 't vruchtrijk ,ai dfcïhap henenvloot.
Wieeenmaal , aan haar hclLíre vlieten ,
Ten' frisfchen laafdronk moge genieten,
Zijgt au aamechtig nccr op 't dorrend oevergras;
l iij treurt er, diep ter nergeflagen
Gedenkt, vol rouw, aan blijder dagen,
En wat die beek voor hem en voor heel 't landfchap

!S9

,

was.

Maar , is hier flof tot eindloos treuren ? .. .
De bron is niet verdroogd ; zij werd flechts afgeleid.
De dood moge B 0 R G E R ons ontfchenren ;
De werkkring van zijn' geest is hooger uitgebreid.
De zon moge aan de westkim zinken,
Haar ftraalkroon blijft toch heerlijk blinken;
Het ander halfrond ziet haar licht.
o B o R c E R! treurt ons oog, waaraan gij zijt ontweken,
Gij praalt , met heldren gloor , in hooger hemelftreken ,
(?nzigtbaar voor den blik , hier flechts op 't ftof gerigt.
De wereld biedt, voor alles , waar we op ftaren,
Slechts een beperkt gezigtpunt aan:
Zij moge ons finart of wellust baren ;
Vat is dit nietig zijn,. bij 't eeuwig voortbeftaan?...
ja , Kntwijk's duin moog' B 0 K G E R's ftof omringen;
Zijn geest heeft , in volmaakter kringen,
Zijn hooger roeping reeds . aanvaard :
Ilij ziet, van 't eeuwig licht, reeds d' ongefehhapen' Iister;
En wat hier raadfel was en duister,
is heran volkomen opgeklaard.
o B o R c E n! flechts aan ons ontnomen ,
Maar niet den kring ontrukt , dien u Gods wijsheid koos
Verzaad u uit de volle ftroomen
Van licht en zaligheid: uw heil is grenzenloos.
Wil treuren , Eedie ! ... neen wij ftaren
op 't heil, u reeds zoo vroeg weervaren;
Wij blijven u verknocht , niet onverbreekbrcn band.
Gij wilt niet , dat wij troostloos weenen
Gij weet, het uur getaakt van eeuwig, blij hereenen:
Her oord, zwaar gij verblijft, is ook ons vaderland.
DE
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k Zat eenzaam on mijn cel , in diep gepeins verloren,
En ftaarde in 't v1am:nen 1 vuur , dat vriendlijk mij beicheen
't Was avond,aPes ftP ,
gean ritien deed zich hontan
En 'Is zweefde , vrij en viur , ver va:i deze natcle haan.

W

q1• was ik ?
in wä' oord dar ongemoten fphcren
En zocht den werkkring op , die daar mii eenmaal wacht
Helaas wie kent zijn' droom, als licht en leven Paaren
En fchetst met aardfche varw dien tooverzoon der nacht ?
,

Toen vaar ik ijlings op ; het dondert van dc walten
En davert door de ftad , nog koets zoo doodsch o n fiuum
Nog eens , - daar bonst het weer mat hol en naklig knaPen
Wat wil in 't vreedzaam land dit ijsiijk fohutgebrum
gielaas !
o, weet gij 't niet?geens vijauds legerbenden
Lecireigen 't rustig ef met zwaard en oorlogsvuur
Len andre krijg vangt aan, die fchrikiijker zal enden
De firijd des zwakken mensch met de Almagt dr Natuur.
De ftroom, zoo woest en wild, fcheen zonder vaag of leven;
Daar lag hij ft,-.r en koud , en toog geen' adem meer
De fnceuwvlok, door den frorm langs 't ilaig vlak gedreven
Viel op 't onezicide lijk als 't eeuwig doodkiced ncdr.
Met weemoed en met vreugd bleef er mijn oog op fraren
En 'k dacht Daar flaapt hij dan , die wislelzieke vrind
Die fchepper van ons heil , die , bruifend losgevaren
Zoo vaak zijn trouw verbreekt, zijn eigen kroost verIlindt l
helaas I betrouw hem niet , hoe vast hij fchijn' geketend
En fpot niet met den leeuw , die vreesi k eens ontwakt
Weg , argelooze jeugd I die , van geen toekomst wetend'
Thans langs zijn banen zwiert en blij het heden fmaakt .
Reeds waait er malfcher lucht , en groote droppen lekken
Van den herijpten boom , die dood eh aan d' oever ftaat;
'k Zie doiTen nevelmist het blaauw azuur bedekken;
Slechts weinig dagen nog, - en hij hij wreekt zijn' fmaad.

Zoo
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Zoo (licht ik huivrend toen ; — thans is dat uur gefingen;
't Verdubbeld feinfebot brult die treurmaar heinde en veer.
op , op , wat handen heeft om dijk en dam te fchragen !
De ftroom barst krakend los;'t is tijd tot tegenweer
Aliengskens zwol hij op , door fneeuw en ijs gefteven,
Dat voor den Zuidewind op Duitschlands heuvlen finoit,
En zoo, met reuzenkracht oilzigtbaar voortgedreven,
Sleet hij den ijzren boei , die om zijn leden ftolt.
Nu werd de kluister te eng voor de opgezette baren;
Het dreunt, het kraakt, liet barst; -- daar fpringt de boei vaneen;
De Stroomgod voelt zich vrij , en fart zijn waterfcharen,

Tot wraak der flavernij , te lang met fpijt geleêu.
Zij hooren zijne Item, en ftuwen ijs en fchotfen
Als darre blaadren voort , die drijven op den vloed ;
Zij dringen ze op elkaar, en ilaaplen ze tot rotten ,

Wier top den hemel tergt en Titans firalengloed.
V erfchtikking grijpt hen aan , die, op de veego d j ken ,
Zien, hoe de bergen ijs zich hoogen op hun kruin.
Niets llremt hun vortning , niets ! Ze ontwórtlen eeuwige eiken
En 't hechtst arduingebouw vergruizen zij tot puin.
En toch de dijk houdt fiend, die lang reeds fcheeti verloren
Wat wonden 't ijs hem floeg, hij deinst geen' enklen voc' .
Door de eigen fciiots befchut , die door zijn kruin kwam boren ,
Staat hij geharnast daar, en tart den woesten vloed.

Maar ach! in 't-enge bed der aangedrongen baren

Stuwt fchots op fchots zich vast., die allen doortogt ftrenrt ;
110e feller 't ftroomvocht bruife , om door dien muur te varen ,

Te trotfchcr fleet hij pal, te vaster zaamgeklemd.
Nu zoekt de woeste I'troom , Reeds hooger opgeftegen ,
Eene andre legerbaan, waarlangs hij voorwaarts fnclt:
llij klimt ten dijkkruin op , befpringt hein allerwegen,
En eischt het rijksgebied op 't lager liggend veld.

Man-
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Manlnoedig vliegt de mensch thans voor zijn erf te wapen
Met 's vaders bloed gekocht , met eigen zweet befproeid ;
Hoe hoog de golven fiaan, hoe diep hear nlnil naoog' gapen,
Geen vrees verbleekt de wang, door heldenmoed gegloeid.
ilij fchoort den veegen dijk , door overwigt aan 't hellen,
En kist de lage kruin al hoog en hooger op
Dempt wel en zuiger toe , en ftopt de waterkwellen
Die fijplen door het hal van den doorweekten top.
Zoo werkt hij heel den nacht in ftorm en regenvlagen,
En baadt, van kolt verkleumd, door water heen en flijk;
En als dan, droef en naar, dc late zon komt dagen,
Ziet hij slechts hooger vloed en hopeloozer dijk.

Vergeefs is werk en kunst en 't meer dan menschlijk pogen w
Der elementen magt freit 's menfchen kracht te loor.
Daar fpringt de kisting weg! -- de Stroomgod, aangevlogen,
Baant zich een fchrikbre bres, en valt er huilend door.
o God ! daar ftort hij heen, en, doller fteeds aan 't woeden,
Scheurt hij den afgrond op tot 's aardrijks ingewand,
Stuwt langs geheel ons erf zijn toomelooze vloeden,
En vormt een' oceaan van 't welig akkerland.
I-Ielans , het is volbragt ! — Van zielfinart neérgebogen,
Staart de afgetobde fchaar den fchrikbren afgrond in,
Heft dan den blik omhoog, en (meekt, met fchreijende oogen,
Om lijfsbehoud en brood voor 't hulploos huisgezin.

Got sc /zem

,
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%Vanrom, dus vraagde men, huwt Gellia een' blinden ,
En „,noopt zich aan hemp vast door p iegtige ondertrouw 2
Vat onbezo n nen vraag ! nooit kon ze een' bectren vinden
Want , had hij zijn gezigt , hij nara haar nooit tot vrouw,
.X.

Jv1EN ELI✓ E. K,
EERZUIL
VOOR DEN NEDERLANDSCIIEN DICHTEI._

J C 0 B C .4 T S,
G1t TICHT UIT ZIJiNE EIGENE WERKEN. (*)

h

em zij mijn zang gewijd, den .Necdetivdfcheo dichter,
Van zoo veel aangenaams en zoo veel nuts den ílichter,
Den dichter der natuur, die uit het minst gewas
Den zoetften honig zoog, de fchooníle lesfen las.
o IIoogeerwaarde c A T s ! wie durft uw beeldtnis malen ,
En vreest niet , t' eiken stond beneden 't peil te dalen ,
Waarop reeds de eerzuil flaat , die , in uw eigen dicht ,
Voor 't dankbaar nakroost praalt, als 't helderst hemellicht ?
Ilc zal dan aan die zuil Hechts frisfche bloemen hechten,
Vol eerbieds om uw hoofd een' nieuwen veldkrans vlechten;
Maar 't zij uwe eigen taal , die hier elks hulde wekk',
Die mijne taal verdoove , en mijne feilen dekk' !
'Ir 'Wil geenszins in de zaal der Plaatsvergaderingen ,
Waar gij 't orakel waart, vermetel binnendringen;
'k Ga niet naar 's vorflen hof, fchoon ook door u betreén
Voor uwen waren roem is 't grootst paleis te kleen,
Maar leid mij aan uw hand langs de onbebouwde klingen;
Daar kan ik uwen lof op uwe toonen zingen
Zie ik daar 't fchuw konijn, door 's jagers full; omzet,
En in zijn hol beftookt door d' ingejaagden fret,
Dan roep ik met iI uit . „ o Mensch ! die hier wilt woelen
, Hier in dit aarden hol uw wroetenslust wilt koelen,
„ Het gaat u als de fret ; hij woelt zijn leven lang,
„ En zie, eilieve zie een ander heeft den vang.
, Het loon van uw gewoel en van uw angfcig Haven
„ Is Hechts een fombre kluis, om in te zijn begraven.
•y Rijst
(')

Voorgedragen te 4rJ1erdam, án
ZIENCELw. 1821. No. j.
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,, Rijst hooger , menfehhea1 ! rIj st , en vri al ver.l'r zi t
» Dat u gelukkig maakt, is hier beiseden suet."

)

Treed ik dan verder door langs ruwbewasCe:n duinen ,
Daar gij c}ok 't zeeft :nad zzaät , reeds van die zelfde l;ruine z ;
}Schoon 't gulle zand snij kwelt , ja fchoon de ftormwind loch ,
Toch word ik aan dat ftrand als door uw item geboeid.
Gij zegt : „ Wanneer de zee , gedreven van de winden,
Komt tegen haren ftroom een bank of rots te vinder
,, Dan ftuift het water op, dan ftijgt het in de lucht,
Zoodat de kuppe dreunt , en dat ook de oever zucht.
Maar is de ftrande vlak , en of en heen geftreken
Dan fpeelt de groote zee gelijk de kleine beeken.
„ Haar ftroom gaat zachtkens op ; haar ftroom is wonder ftil
s , Idet fehijnt alsof de golf den oever ftreelen wil.
ri Men kan , naar mijn verfland , uit dit gezigt bemerken
Wat op een korzel hoofd beleefde zeden werken ,
En hoe een vinnig woord omtrent onftuünig bloed
g, Is als een harde rots te midden in den vloed.
Leert grillig onverftand en raauwe zinnen vieren,
,, Gij zult ze tot befcheid, en naar de rede ftieren;
s , Maar • die met fel gebaar hun gramfchap tegenftaat
„ Geeft oorzaak , dat de twist gedurig hooger gaat." (-f)
daagt ge aan dat zelfde ftrand een fehip op 't droog geraket
Gij ftelt op uwe wijs dit andren tot een baleen:
„ Te Ioever , man , te roer ! te Ioever , lieve maat
,, Zie, hoe het met het f hip van u.ven buurman Rear
„ Her zit daar op een bank , gegeefeld van de ftroom au
En daar en is geen hulp , hoezeer dc gasten boomen:
„ Zoodra dus maar de wind komt dringen naar den wal ,
s , 't Is zeker, dat de kiel in ftukken bermen zal.
Veel menfchen zouden fteeds ontgaan de hardite Hagen ,
Wanneer zij niet verftand op d' eeg, en d' andren zagen.
,, Men zegge wat men wil , exempels hebb: n kracht
„ Wanneer tuen niet befcheid op hunne gronden acht.
„ Er is geen beter fchool den kindren aan te wijzen,
„ Er is geen zachter tucht den mannen aale te prijzen,
Dan dat men ftaag bedenkt en vlijtig gadeflaat,
En wat een ander doet, en wat er uit o;itftaat." (5)
(') Zinne- en Minne. p. Co. v. d. druk bij s c m i C r r, v. s. v. i655.
Ç;) inval!. Gedachter,, p. 35. (5) Siegel, ade deel, p. x56.
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Maar lceeren wij van 't fcrand en van de dorre duinen ,
En haasten we ons naar 't ooft der liefelijke tuinen,
Door c A T s vol fniaah gefticht , waar hij de zorg ourvlood
En waar een zeepo rust Lc:n nieuwen dichtlust bood.
Gaan R ij die zeeftr'a at langs , die 11 U v-G E .Q s' brein foi' nectde
Die hij met vuur bezong , die bout en klein waardeerde
Als 't blijvend pr:, k,iera d van fL/lands oud beleid,
Dat, ook door 't hobblig zand, den gladi en weg bereidt:
Daar rijst een Iindelcan, waar teedle tortels kwelen
Waar nog op d' ouden toon, maar Lilt vernieuwde kelen,
liet loflied der natuin , door CATS zoo fc'.ioon geftemd,
Ten heinel Rijgt , en ons houdt aan dit oord geklemd.
o Zogvliji ! y achtpre grond , zoo heilig in onze oogen ,
Met zoo veel zicl,:.ast eens aan 'r: barre zand onttogen,
`Vaarin geen piantia zonli, geen duin zich overboog,
En tevens ' t deugdzaamst hart tot zijnen God niet vloog;
Hoe dikwerf dacht mijn ziel , in ftil gepeins verloren,
Den nagalm van gebeêii in 't windje niet te liooren!
Hoe voelde hier mijn hart , terwijl 't in grootheid w',- on,
Den prijs van ''t voorgeflacht, dat Neêrland fcheppen kon'
Maar ach! ook gij zijt niet, hetgeen gij waart voordcze :i;
Gij zijt de fchaduw Hechts van 't oud, eerwaardig wezen ,
Dat , eerst door c A IT s gevormd , door eeuwen pas voleind
Door floopzueht werd vergruisd , door gierigheid verkleind.
Ook ik heb nog gezien die frisibbe waterfprongen ;
Dat grotwerk, waar weleer die fraaije vogels zongen;
Dat eik en Inastgebooint', dat , reeds door c A •r s geplant
Een heerlijk lommer gaf; dien groenen waterkant,
`:Waarlangs de heldre beck kwam fuizend hencnvlieten
Waarin de kleine visch kwam fpartlend voorv%aarts fchieten;
En , fchoon't geboomte viel , fchoon't grot;verk werd vernield ..
Ilet is die kleine beek, die haren glans behield.
Nog leeft daar de oude fpreuk , die c A T s zet nooit te iuisfen:
„ In waters niet te groot , daar vangt men kleine visfchen,
„ Solns zoet en rein van fmaak; daar 't menigmaal gebeurt,
Dat al te groom vang liet net in fnuiken fcteurt. "
C A T S zegt : „ Daar , in die beek, kan ieder veilig drinken
„ Terwijl geen nood hem dreigt daarin te zullen zinken;
Hij , die niet klein beta; en weinig is gepast
,g Is in dat zoet gewest een aangename gast.
Çs,'u14
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Dc vruchten , die men ziet op eigen landen grocijen ,
„ Die zal geen billijk nlensch in ondank ooit verfoeije^,.
„ NeeRnt jet van uwen kweek , of vrucht van eigen laud ,
Den duif lehnt een patrijs , een hoen fchijnt een faizant.
„ Den haas of een konijn, door eigen vlijt gevangen,
Bekomt men niet geneugt', en eet het met verlangen.
Een kieken hier gekipt, een ei uit eigen nest,
Dat fmaakt incest overal den menfchen allerbest.
't Is zegen, zonder kost, te vinden zijn vernoegen ,
En naar een klein beflag zijn hart te kunnen voegen.
„ 11 at welzijn van den niensch is niet in overvloed.
,, Een fail en dankbaar hart maakt raauwe boonen zoet." ()

Zoo treed ik Zorgvdiet om , en door en langs die dreven ,
Waar nog de geest van C A T S al zeegnend oum blijft zweven ;
laar als het bijgebrom dan fuizelt om mijn oor,
Dan is 't zijne eigen item , die 'k in dat gonzen hoor.
Het is geen klein vermaak , omtrent het buitenleven
„ Te zien , hoe uit een' korf veel kleine dieren zweven;
ri Hoe dat hun huisbedriif, ja fcnier hun ganfche flaat
„ Veel menfchen in beleid zeer ver te boven gaat.
„ Zij weten naar den eisch hun makkers aan te leiden
„ En kunnen overal 111111 pliggten enderfcheiden.
„ Daar is een wakker volk , dat voor den koning (raat
,y En dient hein even Raag , als voor geheimen raad.
„ Den deel belet den wind, en flopt de koude gaten;
„ Een deel , dat fneger is , verzegelt alle vaten ;
„ Een deel is bij de deur , dat findig fchildtvacht houdt;
„ lien ander deel on_iast , die kohlen uit het woud
„ Fen deel plag verfchen dauw cri water aan te dragen;
„ Een deel is afgerigt , den hommel uit te jagen ;
„ Denn deel befieedt zijn' tijd omtrent het vruchtbaar zaad;
„ Maar 't netíce deel behluurt de zuivre honigraat.
„ Het is een diep geheim , en voor den mennsch verholen,
„ Dat vliegjes, nooit geleerd in wijdberoemde fcholen,
„ Zoo nut een zake doen ; dus leer ik van de bien ,
„ Dat God aan klein ontdekt, dat grooten niet en zien.
„ Zoo dient dan onze bij , haar doen en zuinig leven,
„ Om aan 't onachtzaam volk een fpoor te mogen geven;
„ Zij pasten op hun werk met zulk een nage vlijt,
„ Dat niets verloren gaat van hunn' bekwamen tijd.
„ Ik
(') ßa
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Ik heb het menigmaal met aandacht flaan bekijken
Dat, als de regen valt , zij wat ter zijde wijken;
„ Maar naauwlijks fehiet de zon haar 11raien weder uit,
„ Of 't bietje is uit den korf en op het edel kruuid.
„ Het vliegt eerst om en om , bezigtigt alle zaken ,
„ En neemt zijn oogemerk op tuinen , boonfl^n, flalken,
„ En wat hein eenigzins tot peilen dienen mogt;
„ En alles wel bemerkt , dan ilijgt het in de lucht.
„ En als het wederkeert uit vergelegen dalen ,
„ 1Iet zal van zijnen korf in 't minfie niet verdwalen
.,, Het rijst te zijner tijd, en uitermate ras,
„ Alsof het hij zich droeg een kunfüg zeekompas.
„ Wanneer in Benig hok de koning is geflorven
„ Dan fchijnt de ganfche korf tot in den grond bedorven,
„ Want firaks ƒlaat al het werk aan alle kanten í1i1,
En 't rijk wordt dan befluurd gelijk een ieder wil ;
„ Er wordt niets uitgerigt; de beste vliegers rusten ,
„ En niemand doet er meer, dan 't geen hem mag gelusten.
„ Geen bije is in het veld , geen om of aait het kruit;
Zij blijven in de kooi , en niemand wil er uit.
Men kan uit dit bedrijf met volle zinnen iCZeu,
Dat, tivaar men welftand zoekt, een hoofd behoort te wezen.
„ Waar geen ontzag en is , of niemand toe en ziet,
„ Daar wordt in korten tijd van groote dingen niet.
„ Niet één in al het wond , van ramme of wilde dieren,
„ Dat overheden kent , of magten weet te vieren.
't Is maar de bije alleen, die zich een' koning kiest,
„ Ja vecht om zijnentwil, tot zij het lijf verliest.
Zij weten naar de kunst een' veldßa g ran te regten
Gelijk als tegen een de groote prinfen vechten,
„ Men hoort een fnar geluid in beide legers gaan,
„ Gelijk in onzen krijg trompet of trommels slaan;
,, Zij kanten tegen een, en niemand wil er wijken;
„ Er vallen duizenden , die in den flag bezwijken.
„ Maar chit , indien men wil, duurt Hechts een' korten tijd
„ Een handvol flofs alleen fcheidt ras den felPen hiriid.
„ Doch als een vreemde zwerm zijn' nabuur wil bcrooven,
Dan rijst er meer gewoels , dan iemand zou gelooven.
Zij vechten om den buit, met zulk een' feilen moed,
„ Gelijk een dapper held voor wijf en kinders doet.
„ Maar komen twee of meer op thine bloem te zitten ,
„ Die ziet men nooit in twist zich tegen een verlaten
N3
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E cn ieder :^orc,e:°t t;rcrx, wahr ^:^.j z:c h .le;lcrzet,
,, Maar do,. , hoe dit liet ga , Zn' i i ikit t geen bele ,
„ Is ecnig beestje net, of heeft het vuile plekken,
„ Den, dat gezonder is , komt da den zie k c lekken,
„ Lijdt ianmand hongersnood, een, wien her beter gaar,
„ Die üicdt hem heilzaam wasch, of zoete honigraat.
i\aar die dell luijaard fpeelt , of die f echts zoekt te fchuimen
„ Die 'knoet het bijenhok en alle kamers ruimen :
Want , fchoon de gaufcáe korf irret honig is gevuld,
De lu.ije bedelnar die wordt er nooit geduid.
„ Den moeder van het huis die kan hier leeren (paren,
„ En goeden voorraad doen van alle nutte waren;
„ IIier leert men menig bock te lezen metbefcheid,
„ Te kiezen , wat cie geest irret oordeel heeft gezeid
Hier leert een onderzaat zijne overheid te vieren,
Een prinfc zijnen darrt en eigen huis beulieren;
„ liier leert een christenmensch zijn' .leasten bij te (taan,
^ En irret een heusch beleid bij menfehcn om te gaan.
„ Wat dient hier lang verhaal ? Men kan genoeg bemerken,
,, Dal in het bijenhok zijn groote wonderwerken :
„ Men vindt al menig rijk , dat op zoo goed een wet
N iet uit en is gewrocht , niet vast en is gezet. ' (*)
t

Geen wonder , dat de' bij , door c A T s zoo naauw befchreven.,
Zoo boven al 't gedierte in waarde wordt verheven.
Hij zelf is haar gelijk; want in cie minfle daad
Ziet hij de wijsilo les voor huis of burgerfinar.
Eens was er groot verfchil gerezen aan Cie heide;
„ Daar v ;enten onder een de koeijen in de weide
„ Doch nits een grage wolf kwamn loeren daaromtrent,
,, Zoo was van honden ran de gc,lfche 1krtjg ten end.
„ Het onheil , dat hen dreigt , dot doet de gramfehap zijgen
„ Dat doet hen wijzer zijn en beter zinnen krijgen
,, Daarom komt al het rot , eil maakt een' ronden hoop
. y , Dus tijt de i;'acfe wolf ten leren op dent 1nop."
flier zc
e Wljz0 CAT S
,, Cii vr e IVco?f; ;'Iden
Den. • dat in eeni lieid Reeds - „v vaste banden;
:laakt, fat es binnensi^.nds geen^svrc e1 on en voert,
crnrits een grage wolf op uwe kudden - loer . „ 't)

Zoo na, m i 'n vaderland i ging hem us heil t_; hurte.
Mace o ? z n boezem wear' verfchenrd van fijt en finarte-,
Had
.
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Tred hij dien tijd beleefd, toe:k ITJ'.á°ac's dlerbre grond,
Door vreemden overheeed, geen' ,^^re1tenci' redder vond;
Ilad hij dien tijd beleefd, toen lIe/gi ds Fehip , gezonken,
Verdween in d' Deegan, waar Trppnkrijls vlag moest pronken;
Toen men 17; aew denken du r fde ran 't roemrijk voorgeflacht,
EI: Ncë; lyrds fchoone teal hefpot v e.d en veracht.
God dank, die nacht verdween! Nog bleef het vonkje glimmen,
Waaruit op nieuws de vlam var, Neë;'l rn<s heil mogt klimmen.
Reeds zeilt 't vernieuwde fchip weèr niet ontrolde vlag,
En onze_ landtaal klinkt zoo fehoon als ze immer pia;.
ook hier gold dus de les , die wij te vaak vergeten
„ Dat alle dingen zijn gelijk eer ronde keten,
„ Gefchakeld onder een; de vreugd_ na de pijn,
„ De vrede na den twist , na regen zonnefchij n. ' (*)
IZianr laat geleden ramp dan nieuwe wijst;eid leeren
Opdat het vorig leed niet dubbel wer moog' keerets.
Vooral in Netjcrlijnil is onitevredenheid
1?en hacker in den ftast, die vaak: zijn' va! bereidt.
„ Wanneer liet ijzer gloeit te minden in de kolen,
„ Bevochten van de vlam, en in net vuur verholen,
„ Dan buigt het als het was ; ,maar raa zt bet in het nat
„ Straks heeft het wederom zijn' harden aard gevat.
„ Hoe dhvee is ons de ziel , wanneer gewisfe (lagen
,, Ons treffen in den geest , of in de leden plagen!
„ Wij leven naar de tucht, zoo lang de roede (laat.
„ De mensch is fteeds het best, wanneer't h)c. 1,ßl asijk gaat:'(j)
Verwint dien ftuggen aard , en leert toni, in den morgen
Van nieuw herrezen heil voor ftagen voer coed zorgen.
Blijft éénig , Holl'rndsc,'z volk ! en allen wrevel ftilt,
„ Ten zij gij andermaal uw' glens verliezen wilt." (°')
Doch fchoon de tijd verkeerde, en 't geen er was voordezen
Een ander aanzien kreeg, een oud of jeu dig wezen,
Denzelfden grondtrek zien we in 's menfchen wuften aard.
't Geen c n T s den zijn, n leert ,blijft ook onze aandacht waard.
't Zij hij bedilzucht fchetst, of ijdele eerzucht fchil.dert,
Of trotfchen waan befpot, die 't helderst brein verwildert,
Het is de wijsheid zelf, die hier den weg bereidt,
En in 't bevalligst kleed de nutfle leering fpreidt,
(') Tooneel der Maenel jke Ac! baarJ,esd, p. R.
(,) Zinac- eo I1 mnc5. p. ;a. (`-) Seegel, sde deel, p.
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Ei , vrienden," zegt hij , „ zwijgt ! laat vreemde lieden blijven,
En wilt geen' fchampren jok op iemand anders drijven.
„ 't Is dwaas , dat ieder mensch eens anders feilen ziet,
En weet, gelijk het fchijnt, zijne eigen feilen niet.
„ Wij zoeken alle man zijn lesfen voor te fpellen;
„ Wij zoeken iedereen zijn fouten op te tellen;
Maar niemand keert het oog omtrent zijne eigen fchuld;
„ Eu ziet ! op onzen rug rijst vaak de groottle bult." (*)

9f

Ziet hij den gild - os gaan , verliert! niet rozekranfen
Terwijl de trommel flaat , de blijde kinders danfen;
„ De gild - os," zegt hij , „pronkt en pruist van enkel vet,
„ Maar denkt niet aan de bijl, die op hem is gewet.
„ Hoe tnenig is er trotsch , en gaat daar moedig pronken,
„ Die, eer de zonne daalt, in pijne ligt verzonken!
„ Neemt, vrienden, op u zely' en op uw zaken acht,
,, Ook als het zoet geluk op u gednrlg lacht." (t)
Mar fcherper is de pijl , als C A T s den man wil treffen.,
Die zich van 't lage ftof ter hoogte ziet verheffen ,
En die zijn' hand vergeet, zijne oude vrienden hoont,
ja fours te hooger klimt en zijne naaktheid toont.
Zoo haast de vuile rups verlaat hare onde vellen ,
„ Zoo vliegtze door liet huis , en gaat de menfchen kwellen
„ Zij windt zich in het bont, of in een zijden kleed,
„ En doet ten allen tijd aan alle menfchen leed.
„ Als iemand uit het niet ter eere wordt verheven
„ Die weidt vaak al te breed ; een ieder dient te beven
,, £lij pocht , hij graauwt, eiij 1Iraft, hij fpreekt met groot gebied;
„ Van klein tot groot geniaakt , kent hij zichzelven niet."(**)
Nog fchooner klinkt zijn toon , wvanneer liet echte - leven
Door hein uit 's harten grond niet warmte wordt befehreven,
hoort, hoe hij 't echtpaar troost, wanneer een zuur begin
Dreigt moeite en tegenípoed aan 't jeugdig huisgezin.
„ ill waar men iets begint, daar zijn bedroefde banden:
Iiet vuur geeft bitfcheru rook , eer dit het_ komt te branden;
„ Maar die met zoet geduld blijft zitten in de fchouw,
„ Wordt, n;t een' kleinen tijd • verlaten van de koí ,
„ ziec
-

) Spic9e1, ac1P de l , p. 147.
( ) Zinse- en iWiraneb. p. co.}.

(1)

Zinne- eta 117faraeb. p. 3
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Ziet mij de lieden aan , die in de mijnen werken;
Waar valt hun eerfte zweet, dan op de ruwe zerken?
„ Nog dient hier evenwel de moeite niet gefchouwd ;
„ 't Is lleenig boven op , maar onder ligt het goud.
„ Wij vinden in 't gemeen , dat alle zoete dingen
„ Omtrent den eerhen trap hun bitter medebringen.
„ ik rade niettemin , gelijk een trouwe vriend,
„ Dat, om een zuur begin, geen zoet gelaten dient.
„ Al Praalt, de felle bij , het fap van honigraten
„ En wordt toch evenwel niet onder haar gelaten.
Offchoon de purperroos ook digte prikkels biedt,
,, De vrijster onderwijl en laat het plukken niet.
„ Al is de ganfche noot bekleed met harde fchellen,
„ Men plag desniettemin haar kernen uit te pell en.
„ Al is de nieuwe trouw niet zonder droeve pijn,
„ Kom nader, jonge bruid ! het zal u beter zijn.
„ De liefde baart geduld, en haat het leppig fpreken;
De liefde duikt, en zwijgt; de liefde dekt gebreken;
„ De liefde weert gefchil en ander ongeval ;
„ De liefde , jonge vrouw , de liefde regt het al." ('F)
Maar wilt ge, in rijke verf, het fchoone beeld aanfchouwen,
Dat CA T S ons fchiidert, als het toonbeeld aller vrouwen?
1lij zelf zegt, dat hij haar als 't edelst pand vereert,
Door 't beste, dat hij ooit heeft in de taal geleerd.
„ Wie kan een zedig wijf, gelijk het dient, verhoogen?
„ Zij is voor haren man een wellust zijner oogen
„ Zij is aan haren man en al het huis , zij is
„ Gelijk een zachte laauw omtrent den zieken visch.
,, Zij is gelijk een fchip , dat , over zee gevaren ,
„ Vervult het ganfche land met alle nutte waren.
„ Zij is een hoofdjuweel, een kroone voor den man,
„ Die hem en binnenshuis en buiten eeren kan.
„ Zij is gelijk een tuin, die, om den hof gevlochten,
„ Bewaart het edel kruid van alle fnoepgedrogten.
„ Zij is een zoete plant, een regte vijgeboom.
„ Zij kan een' dollen flier ook honden in den toom.
„ Zij is een gouden krans, een rein en edel wezen,
Ken eigen Godsgefchenk, van duizend uitgelezen.
Zij is een klare lamp , een gouden kandelaar ,
,, Die al het huis verlicht , doch meest haar echte-paar.
,,

(' frVouwe, p. S.
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. Zij Is een wijngaardrank, die, met haar koele bkircn,
ilem, die haar ziele mint , van hitte kan bewaren.
Zij is de wijndok zelf, vol vrucht en zoete vreugd.
Zij is con ítille ree, eet: haven voor de jeugd.
Zij is gezuiverd goud , ciat , even niet gedragen ,
„ Wordt :immer van den roest, van fehimmel niet beflagen,
,. Zij is een fchoon juweel , dat glinulert in den nacht,
Zij is een rijke Reen, maar echter wonder zacht.
» Zij is gelijk de zon , die , met een helder fchijnen ,
„ Doet mist , ongure luc;it en alle k=:raad verdwijnen
» Verzacht den wrangen twist, al is hij bijster fcharp.
» Een wijf, een vlijtig wijf is , ja , een Davids - harp." ( 1')
Elkanelren hulp te bin , en zamen me e te werken ,
Om 't huishcdrijf, 't beroep , of 't ílaatsgebouw te i'cerken ,
Toont c .^'r s , in 't helderst becid , te zijn de regte grond ,
waarop en huis en float finds oude t,jdeni ílonci,
„ Wanneer een aantal fmids , met tiitgeflrekte leden,
Tot onderling behulp , op édnen aanbeeld fineden
Zoo moet een ieder daar zoo fpelen met den flag
,, Dat ook zijn medemaat een beurte krijgen mag.
Indien hij é.`ni • waar', en zonder medgezellen ,
Zoo mogt hij rasfcher flaan , en gcene flagon tellen;
1VIaar nu benevens hem meer rappe gasten haan,
„ Zoo moet hij nimmermeer dan op de mate (laan.
Al die niet in het bosch, naar bij de menfchen leven,
Die moeten iedereen liet zijne leeren geven.
De menschheid wijst het uit, liet leven heeft het in,
Geen mensch en dient te flaan alleen op eigen zin." (-)
Zoo houdt hij deugd en pligt can't menschdom trouw voor oogen;
flÜ , Reeds der waarneíd vt:en , aarav'_j anti va:: de logen.
De waarheid ," zegt hij , ,, leeft, fc don't vaak aan velen fpijt.
„ De waarheid is van ouds de dochter van den tijd.
De waarheid , wat men doe , is nimmer in te dwingen,

Al zon de feilte rots in duizend ;hukken fpringen.
„ De waarheid fchh[tte.t uit, gelijk de zonneíchijn.
De waarheid, hoe liet ga, wil niet begraven zijn." ( )
Zoo moet, 0 C A T s ! uw lof ook door de neev en dringen,
Die nog te vaak, helaas ! uw' zuivren glans omringen,
Gij,
()t rnrr^i e , P• 94. (1) Sp?c0cl, ede deel , P. aai.
) 5p;.da1,

ade deel, p. 24t,
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„ij , cl;e tot 't harte fpreekt , en ons vorf and verlicht,

Zijt I-Ioïlarads eerlie bard in 't treffend zed °dicht.
of moet een dichter lleeds , door geestdrift aangedreven
ver boven 't aardsch gewest, tot in den hemel Breven?
Is 't bulderend geluid van donder of orkaan
Dec weerklank van den toon , dien hij (feeds aan moet flaan?
Is de adelaar zijn beeld , die in der rotfen (pleten
Zijn fomber roofpost kiest , en , als ten troon gezeten ,
Daar, boven 't wolkgevaart', gelijk een God befchikt,
Die met den blikfem fpeelt , en mensch en vee verfc'hri'kt 2
Moet needs de krijgstrompet voor groo*.e dichters iteken :a
De hoogti treurtoon t hart in droeven weemoed breken
11Toet men de lauwerkroon Reeds onl zijn fehedel zien,
En mag de veldlnaagd ons geen frisfchen veldkrans bi n?
Neen, waar de landjeugd fpeelt en in de weiden dartelt,
Waar rozegeur ons lokt , waar 't vrolijk vischje fpartelr,
Ook ááár is uwe plaats , o Hg!londs dichtrenftoet !
Daar ruiseht uw zangtoon zacht , en doet onns 't harte goed°
Ons Nedri'rma' kent ze niet , die fteilgetopte bergen,
Die , met de fneenw bekleed , den ho;.;gea hemel tergen;
(Iet kent geen' watervval, die, uren ver gehoord,
De grootfte boomen fc'aeurt, en door de rotfen boort;
Maar bij een Rille beek , en in de vruchtbre dalen,
Daar hooren w:.j 't gezang der.zoete nachtegalen,
Daar fpreekt d^_ tortelduif, ai kirrend, tot ons hart,
En wekt er dankbre vreugd , of troost er liefdefmart.
Ook zijn er in ons land nog heldre waterplasfen,
Waarin een blanke zwaan haar' fraai'en hals kan wasfchen;
Zij zwemla' den vijver door, daar 's vorl'en oog haar ziet,
Of zoek' de veldnimf, op , gedoken in het riet.
Ziet ginds een fchoone drift van hagelwitte zwanen !
't Is of ze een' nieuwen weg voor hare jongen banen.
Zij zwemmen naar dat boscm , waar nu een grootfche plaa
De vuile plaats vervangt van een verpest Mooras ;
Dat Piuizgfiize Tempo, waar liu fïlsfche waterftrooinen
Het eeuwenoud geboomt niet nieuwe jeugd omzootnen,
Waar 't eik- en beukenloof zich fpiege't in het nat,
"t Geeint vrolijk pluinlgediort in parels om zieh feat.
Eene oude zwaan zweelt Foor; z`_j Íchijnt Carr eogd te leefei:
Nu ftatig wenden , dan wer duiken in de a en;

jms

104-

MIUVLL

Zij kromt den fieren hals , en fleet het helder oog
Trotsch naar den arend op, die in de hoogte vloog;
Zij kent haar waarde, en zingt... Maar o die tooverzangen
Zijn door de lier van C A T s alleen maar op te vangen.

Ja, vader ! 't is uw geest , die in dat bosch nog leeft,
Die, zachtkens ruifchend , nog dien fchoolen boons omzweef,
Die, naar uw naam genoemd, elks eerbied op blijft wekken,
Die rustig om zijn kruin reeds eeuwen om zag trekken,
En in het ftormgeloei onwrikbaar vast bleef ftaan,
Komt, dichters, hier ter feest! voert hier uw reijen aan l
Iaat CA T S de priester zijn , die uwe toonen heiligt
Die op den fteilen weg uw' wanklen voet beveiligt!
I Ioort, hoe zijn geest zich fteeds tot zijnen God verheft
Igoe hij de harten proeft , en , waar het nut is, treft
Leert van hein 't aangename en nutte zamenparen;
Uit al, wat u omringt, de rijkfte fchatten garen!
't Zij dan de dertle jeugd haar blijde luimen viert;
't Zij reeds het zilvergrijs het achtbaar voorhoofd fiert;
C A T s blijft de trouwe vriend van groot en kleinen tevens
C A T S blijft een zeekre gids op 't moeilijk pad des levens,
Hem heeft zijn tijdgenoot reeds hulde toegebragt;
MTaar grootfcher klink' zijn' lof bij 't laatfte nageflacl?t !
-

Laat men vreemde dichters noemen,
Barden van den eerften rang ;
ORPHEUS en II o M E R u s roemen ,
Als de vaders van 't gezang.
M AR o's heldenzangen bruifen ;
Diep doordringen zij ons hart;
En T 1 B U L L ü s liedren ruifchcn
Vol van teedre liefdcf3nart.

Ga naar Tibrrr's fchoone dreven
Door iionATtUs geleid;
Ilemelgeur zal n omzweven,
Door zij i.e eedle lier verfpreid.
N q s o zing' zijn minnedichter? ,
Trenre of lagche keer om keer,
Of „;a wonderen verdichten
Van e•en vreemde Godenleer!
Last
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Laat Romeiofc,7 e en Gr'iekfche zangeis
Lieflijk ftreelen 't zuiverst oor;
'k Hoor ze gaarne toch vervangen
Door ons eigen dichtrenkoor.
En , fchoon v o ND EL blijft de vader
Van de Nederlandfc'ne lier,
C A T s komt mij het harte nader,
Als hij zingt met eigen zwier.
Als hij zingt van 't buitenleven,
Wie blijft dan in de enge kluis
Door de vrije lucht omgeven,
Laat men angst en zorgen thuis.
Ziet gij zijnen fpiegel fchittren,
Waar ge uws harten beeld in vindt
Laat geen wrevel dan verbittren
't Zorgen van uw' trouwften vrind,
Wil hij is de pligten toonen
Van den zoeten echten - ftaat,
In uw huis zal vrede wonen
Als gij Hechts zijn les verftaat.
t Zaligst lot is u befchoren
Boven fehatting zijt gij rijk ,
Hebt ge eene echte - vrouw verkoren ,
Aan zijn christlijk wijf gelijk.
HIef niet hein liet hart naar boven.
Bij zijn' God , daar is het al !
Als hij 't christen - heil mag loven
Heeft zijn zang den fchoonften val.
Eeuwen lang moet zoo nog klinken ,
CAT S ter eere , ons dankbaar lied!
Vat verandren moge of zinken,
't Ilolhndsch hart verbastert niet.
J. C. VAN DE Kt1sTEF;LE.
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De lijder , zelf ecn arts , had Benen kanker op de binnen zijde der ribben en bet i'ibhevlics (/i eura) , die bef^endi j ontzaggelijke ditwasfen, voortbra t, welke men ver
brandingen hod Zoeken weg te ruimen. daar -gefsdor
dien er alzoo Beene andere Loop FCn genezing overi was,
Onderwierp hij Zich oo dc volgende , even Zoo binten ge
als ACVaorli^kC , op .atie. De 1feer. it I C. le E R at ^, I9-woï?C
oi1tD10ot;C de rib ben z.^.anC7 e twee dC:'ZC:'.'CI? L'.C-, en
maakte ze van de p!ez ro lo lv:.._ruir hIj de ka ok ,c

doelen moest e il jcien. De door dc opeoia :; in de bo:_,*_
gedrongene lucht eeroor;:aalcc den ecrfldn daf onneoteene
pijnen, en maakte de ademhaling tin uiten ke niocijellj!I,
De wondarts kon liet hart door het pc; icorc,'i.;,,a , hetwel k
als glas doorfchijnen was , zien en aanraken , en over
tuigde zich van de vo finge ne onaandoenlijkheid van beide.
Eene broote menigte waterachtige doffe kwam nit de wondc, zoolang. dezelve open was; snaar zij viel allengs daadoor digt, dat de long zich aan het ribtbevlies vastzety
te , en door het vleesch , dat zich in dezelve fora?Bertie.
Na zeveneutwilai:; dagen bevond de geop ere cr_le zich reefs
in ílaat , om zich naar de artfenüfchool te begeven , waar
hij de ribben zag, die men hem ontnomen h^aI, en drie
of vier dagen later ging hij reeds wedei aan zijne gewone
beroepsbezigheden. Het gelukken dezer operatie is des
te gewigtiber,, daar het , in het vervolg , in andere gevallen , ondernemingen zal toelaten , welke men tot hiertoe, volgens I:et gemeen begrip, voor onmogelijk gehouden had ; en men zal minder zwarigheids raken , ons
in het inwendige der borst te dringen. Ike Heer r 1 c 1-i ER n N n hoopt zelfs , dour de opening van liet pericortdium zelf,, en door mid.ddel van gepaste in puitin en , cone
tot dusverre ongeneeslijk geachte krankheid , de verzwe-

ring namelijk dezer holte, te genezen.
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efchouwen wij de menfchelijke iaatfchappij in den
kinderlijken Raat eener eerstbeginnende befchaving, dan
zien wij altijd de ouden van dagen, affefcheiden van het
gewoel des dagelijkfchen levens , op den achtergrond van
het tooncel , waar zij of sverkelooze toefchouwers zijn der
bedrijven hunner nakomcling chap , of in dezelve alleen
niet hunnen geest deelen. Met zoo vele andere dingen ,
zien wij ook deze natuurlijke affcheiding verdwenen, en
ontmoeten den bevenden Grootpapa , zoowel in den contre
fcho%lende niet zijne ftramme becncn , te middern-dans,
zijner vrolijk huppelende kleinkinderen en achterneven,
als , in een' diepen flaap verzonken, niet de fnuifdoos
tusfchen de lamme vingeren ,, in de Raadl.amer. Beiden
zien wij verdrietig , en hooren hen de natuur belch-uldi.
gen, de een, dat zij hem dikke beenen bezorgde , de nder, , dat hij zijne verglaasde oogen geen tien minuten_
open kan houden.
Wanneer iemand, 11l zijn' eigen' boomgaard, in ptaars
van kerfen , twilgen poot , kan niemand hem dit kw 1l;
nemen; en men heeft naauvielijks het regt , den than
daarom uit te lachen. Maar wanneer hij vervolgens ziine buren komt lastig vallen , en malen en klagen , dat
hij, aan al zijne wilgen, geene enkele kers heeft, wie
zou den gek den rug niet toef eergin? . WVij behoeven niet
meer eerbieds te hebben voor die vrienden, die van hui
verdord ligchaam en afgefloofden geest nog betere vruchten verwachten, dan zij zelfs in de kracht h ums levcns
konden geven. De ouderdom , zingen de Dichters , is de
kroon des levens. Ja! maar in dien zin, als een fchoone
avond de kroon is van eeii' fchooren dag. Hij fchenkt

ons
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(illy de GVCI'biLj:fC1S van (iCS Clfs zCgCnLngCn , ell C1C hFi'-a
dnncring van ons 1CF'CII in denzelven. Dok (IC gr1jsatrC
leeft in en door het voorIcd ne,
Het lichaam althans geeft hein geent andere regten,
In den ouderdom is hetzelve in een' blijkbaren Praat van
afneming en verßijting MIaar de ziel ? Bevindt zich in
denzelfden toefland als een fchrijver met cone ƒlomp gcfcllrevene pen. Wat baat hem de vlugPce en fierlijleffe
hand ? IIij zal onleesbaar kladden. De ondervinding leert
ons , dat dc doelen van ons ligehaam in dc tef engctlelde
orde afnemen , waarin zij zich ontwikkeld hebben. Dat
edel{le gedeelte van ons ƒloffelijk b eftaan , hetwelk met
onzen geest in eerie naanwere betrekking Praat , en denzelven vooral ten werktuig schijnt te 11 rekken , zoeken
wij in den pasgeboren mensch en in den afgeleefden grijs
evenzeer te vergeefs. Eten , drinken , slapen ; dc-ard
stof te helpen verteren en verwerken , waaruit onze ondermaanfche woonplaats is zamengef<cld , — ziet daar
's menfchen begin en einde
Daar menig een dit zeer onbeflaanbaar vindt met de hooge waarde van den mensch , en menig ander liet als een
bewijs bijbrengt van den ƒlaat van vernedering en boete ,
waarin wij hier leven , zal ik zoo vrij zijn , liet als een
natuurlijk gevolg van ons heftaan , en als een blijk der
liefderijke zorge van onzen I emclfcllcil Vader , aan te merken. Dc uiterilen oozes levens , vol fmartcn en zwala,cden , worden záó onttrokken aan de levendige declneniing
wan onzen geest , die zijnen jammerlijken toeftand , in
dien laat van volftrckte afhankelijkheid en onvermo en ,
no; grievender zonde gevoeld hebben. De mensch,intusfchen , hier , zoo als in alle andere dingen , wijzer dan de
Natuur,, verfmnaadt deze Vaderlijke zorge , en , daar hij
het genot van zijn leven niet kan vervroegen , tracht hij
liet ten minire zoo lang te rekken als slechts mogelijk is.
Hij heeft het dan ook zic11 zelven alleen te wijten , wanneer het einde van zijn Leven niet beantwoordt aan liet
overige , en wanneer hij , te midden van het bloeijend
Zeilacht , waartoe hij niet behoort , veel heeft van een'
fcimra
-

-

-
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i ;hralen berkenboon in 't midden van fcatige eiken en
zware beuken. Zijn lot is zelden anders : want het beste
verliest, door kracht van uitrekken,. en verlengen , alle
kracht. De treffcndi'e leerrede zoowel , als het vroli5kst
astmaal , zullen den beaaafdfften redenaar noch den vrien-

dclijkfle l kastheer voor een laid geeuwend gczel':chap behoeden , zoo zij niet van uitlèheiden weten. Zoo is het
ook met den grijsaard , wanneer hij niet bij tijds van het
gastmaal des levens opflaat.
Dan alleen zal hij, althans wat zijn ligchaain betreft,
eenen gelukkigen ouderdom mogen verwachten. Het groote geheim , om den last der jaren ligt , en den langwijligen ouderdom aangenaam te maken , is , te leven als een
oud man : eenvoudig , eentoonig , gemakkelijk. Wanneer
de krachten des libchaams verminderen , de zintuigen minder waakzaam , de werktuigen ter beweging , ter bereiding en zuivering der Tippen minder werkzaam wor.
den , wanneer daardoor fchadelijlae indrukken roch zoo
fpoedig bemerkt , noch zoo vaardig worden afgeweerd ,
moet men de gelegenheden affnijden , waardoor ons ftof.
felijk bef'caan aan gevaren wordt blootgefreld. Uit denzelfden beker, die den jongeling een' zwaren roes aan
drinkt de waggelende oude eene doodelijke beroerte.-zet,
Vergeefs verwacht de grijze flaaf zijner wellusten de heil
koorts , of het onvriendelijk podagra , hetwelk hein-zame
jaarlijks bezocht , en , na de fniartelijke boete van oenige
weken , weár maanden gezondheids bezorgde. Het levens
uitgedoofd , en de lang vergaarde fcherpte , niet-vuris
bij tijds naar de uiteríte grenzen des ligchaams gedreven ,
overvalt de edele deelen, en doet het weigerend verktuig eensklaps ílilifaan. Even gevaarlijk kan de ß:erke in
fpanning van den geest, de hevige uitbarßing of geweldige onderdrukking van eenen hartstogt worden. En wat
élan den grijsaard, die weigert de plaats te verlatein; ,
welke hij als man met roem bekleedde , daarvan vrijwaren ? Zoolang Papa, met zijne jichtige pooten in roode
baai gewikkeld , op het fcocltje zit , behoeft hij voor geen
Qooten te vreezen. Vrouw en kinderen , meiden en
knechts,
0
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knechts , vrienden en bekenden befchrijven, hem naderende, grooter krullen , dan een fciiooimeester van den
ouden Hempel om de eerie lesfee van een exempel baalt.
Maar wil hij er mede over de volle markt , daln dient hij
voor zich uit te fehreeuwen , als een Jood met porlèiein.
Zoo gaat het den grijsaard in het gewoel der maat('chappij. Zijn leven, zijn geluk hangt niet meer af van zi':n
beleid , of van zijne krachten , maar van cie opletten.:
goedwilligheid van allen , die hem omringen. Nu-hciaen
moge de goedwilligheid den mensch e .ngeboren en v: n
nature eigen zijn , zij is het, zoo als een regte ruggeitreng den bultenaar. En wat de oplettendheid betreft ,
liet is niet te ontkennen , dat deze iederen mensch in cone
ruime mate gegeven is : want wij zien hun het min{le
flrootje , dat hen belemmert , ijverig we ruimen. Maar
de domfite moet inzien , dat men derhalve niets van dc
oplettendlheid der menfchen verwachten moet; dewij1 zij
ons d.'n alleen opmerken , wanneer wij hun op ecne of
andere manier in den weg komen.
Dc grijsaard maakt zich dus , zoodra hij buiten don
kring der zijnen komt , of zoodra hij van zijnen bewonen
leeftrant afwijkt, geheel afhankellijkk van anderen. I111
maakt zich daarenboven afhanhel^jh van al die dingen,
over welker nadeelige werkinng wij niet eens met billijk
klagen kunnen. Ziet is toch onzer nature eigen -heid
zwak te worden ; en te willen , dat de dampen
oud
waarin
wij leven, en de geheele Overige natuur,
kring,
in die zeïf le mate verftaauw=en en vcrz=,va kken als wij
is hun te vergeven , die gelooven , dat do zon , de tnaan
en de Clerren alleen op hare gezette tijden komen , opdat
wij dag en nacht zouden kunnen onderfcheiden , maar niet
aan een mensch met gezonde herfenen.
Op gemak heeft elk grijsaard refit , en zonder hetzelve
is de ouderdooi een waar kruis. Als men vermoeid is ,
zockt men rust , en verkwikt niets , dan rust; geen vrolik gezelfchap , geene keur van fpijzen of van wijn. Stille
rust voert den oudèn van dagen ongevoelig in den langen
11aap over. Laat men het fchaars van olie voorziene
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lampje feil branden ,zoo zal het nog lang ten Eiaauw licht
geven , en ongemerkt uitgaan. Tracht enen zijne vlam op
te wakkeren , het zal wel eet pi ge oogenblihken helder f ik
-kerc
n , maar om eensklaps tut te gaan.
Floe ellendig intusfchen veler ouderdom ! Zoo ellen
dat men het bijna eerie ílraf zoude rekenen , lang te-dig,
leven. Zoo iemand der Godheid weinig dank voor zijn
verlengd beftaan fcïiuldib {khijnt, het is voorzeker dc
mensch ! Tot deze gelachte meen ik reden te hebben ,
fe fiert ik laatst een gezelfihap oude Heeren bijwoonde,
van welke dc vlugge zijne pijp zelf niet meer flolznen
kon , doordien zijne regterhaml door de jicht lam en krom
was getrokken. Reeds veertien malen was de bijeenkomst
verfchoven, omdat nu eens de een tenen aanval had van
hratnphocst, clan weder een ander met zijne beeucn in 't
kusten zat, of een deale tenen aanval kreeg van beroert e, welker Inc, l eil de kruist echter nog ,elukkig had
kunnen fluiten. Ilet gefprek was juist niet zeer leven
g , en het duurde lang , eer men wist ,'hoc elk van 1.ct-di
gezelichap voer. De gastheer had zeer veel Werks om
wakker te bl ven. Aan zijne regterhand zat een dik
lucht met zoo veel : cwe.,is in te fnui--hofdenig
ven , dat een ander lid van het gezeilchap , die bii het
vuur zat , en wat zwak van hem was , zeer veel moeite
had oni te doen verfr<<an , dat hij den laatften nacht veel
van tic winden had uitgeftaan. De ceríie beweging ontftond cl; het bergt , dat (Ic fondfen dalende waren ; waar
eer, fels le liguur , die tegenover den blazenden dik -op
zat , zijne fpitfe kin vooruirllah , zoodat zij op erne-kop
kruk kwam te rusten, die hij in zijne handen klemde;
zijne oogen rollen vragend van den een op den ander,
en men ï;ou aan liet op'hel.ieren van zijn gelaat of aan het
za neu ?;riupen zijner trekken bemerken , bij welke lMvlogendhe d hi; het meest geïnteresfecrd was. Een' geruimen
tid daarna kwam eerie himppe deemn binnen , die haren
meester op den fchoe.cier tikte; dit tikken fcheen vele gewaarwum dingen op te nvekken , en bragt meer leven in
den or en
dan het flerkst riekiniddel in eene flaauwae0
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gevallene vrijster : want hij vloog in cdns op , en drukte ,
nlisfchien aan zijne overledene vrouw denkende , de louw
deern dc hand. Ik zag ook , dat een paar vriendeli^kc
oogen meet vermogen , dan de zucht om te rooken : want
er kwam eenige beweging in de lamme hand van den po
woord , er kwam leven onder de doo--dagrist.Iné
den , hetwelk niet weinig vermeerderde , toen dc gast
ons verzocht , hem naar cone andere kamer te vol--iter
gen, waar wij cenc welvoorziene tafel vonden. H A Lr. E ie heeft gezegd , dat , van alle deden des ligchaams ,
liet hart het laatst tterft. R I e 11 E P. A ri o beweert , dat
de ingewanden de post zijn, waarin het leven het langst
flandhoüdt; en ik geloof waarlijk , dat hij gelijk heeft ,
ten minfle indien er , om goed te eten en te drinken ,
leven in de maag gevorderd wordt. Dit althans is nu bij
naij zeker , dat de kakebeenen en dc dokdarm het laatst
oud worden. Mijne oude Ilceren hebben mij hiervan
overtuigd. En toen op het nageregt een keurig glaasje
de fi:rammne tonen wat los had gemaakt , hoorde ik zon
veel (dc grijsaard leeft en zweeft in het voorledcncl , dat
ik getroost en welgemoed naar huis ging. De ouderdom
kome met gebreken , dacht ik; het zijn die , waarmede
de jeugd en mannelijke leeftijd zijn henengegaan. Wij
snaken onszelven onzen ouderdom. Valt hij slecht uit ,
wachten wij ons wel , te klagen , of de Voorzienigheid te
be[chuidigen ; wij zouden de keukenmeid gelijken , die
den pot laat aanbranden , en de fchuld aan het vuur geeft.

BESCHL:IJVING DER. GEYSER , EENE tIGETE BRON
OP IJSLAND. (*)

O

p den Sflen Ju? ij 1819 , des avonds omflreeks ii ure ,
bereikte ik de Geifer. Ik gaf terflond bevel , mijne tent
zoo-

(*) Deze befchrijving is ontleend nit eenen brief van Prof.
your. i ENG E , eigenaar des Kantoors van Ruil- en Koop ha'del in Delfftoffen te Ilanau, die in den jare Ií ig de reis
ever
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op te zetten , dat ik , omfL. ecks 6o fcliredeil
zoodan
van de S'/rock 100 fchreden van de Gorier , en 100 van
de kleine Geyfer verwijderd , den gelieelen omtrek der
hcete bronnen met gemak zou kunnen overzien. Ik .Reeg
terflond van het paard , en haastte mij om naar de groote
Cetfec• - bron te komen, uit welle thans dikke volken
van damp opfceben. Zij was in rust , cn de geheele holte
der kom met water gevuld. Na verloop van vijf minuten
hoorde ik in de diepte drie harde dagen; hierop vol -de
eenige opbruifing des waters ; doch het werd weldra weder í1i1. Na een kwartier ours ontfionden twee dergelijke
hagen, weder niet nieuwe opbruifing. lien koude noordetvind dreef mij naar den rand der kom , om vlij aan de
hitte van het water te verwarmen. Kort hierop volgden.
oenige tagen , die hoc langer hoe fneller elkander opvolgden, tot dat eindelijk het gel'aas derzelve naar eene
aanhoudende kanonnade geleek. Nu begon het water zich
te verheffen , en Ilceg weldra , achtereenvolgende , in
twaalf kolosfale piramiden in de hoogte. Het opftijgen
dezei waterzuilen geleek volkomen naar het affchieten van
vuurpijlen. Na verloop van tien minuten was alles weder
in rust; ik ging toen in de kom , tot aan de buis , waarin nu het water omtrent drie voet gevallen was. Ten
6 ure des morgens van den gden Juli] be-af ik mij fchiclijk uit mijne tent weder naar de Ger , naardien ik bij
in ijn
,

over Lone/ca naar LT;land ondernam , ten einde dellíio ï n te
, en omtrent de bergen dier landen oenige wnarnemingen te doen. Zijn voornemen is, Zwed°n, iVooreegen en
een gedeelte van Rusland te bezoeken. Zijne opgaven zijn
voornamelijk gefehikt, om de bcfchrijving van den Ileer
0 ir I. S EN (Trsflseiibttich für iJI/aeralogie, 171 .J irgeir
S. 5ea.) vollediger te maken.
De mineralogilèlie namen • in deze befchrijvin5 vookoinende , heb ik zoo kort mogelijk omfcln•even , om den minkundigen lezer daarvan oenig denkbeeld te geven. Voor den del f
ftofkundigcn heb ik die namen zelve bijgevoegd, zoo als zij
in het Handboek der iVatnarlijke historie van den Heer a L i. W E N B A C x door Prof. B n N IN CT T zijn uitgedrukt. 1 ir•t.
v erzanlelen
-
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Iniin ontwaken cenigc hevige flagen had gehoord. De geheele holte was vol water; doch er volode geene uitfpuitil.g. Nadat ik reeds den geheclen voormiddag, te ver
volkomene uitbarfting van de Geef r ge--gefs,opri
wacht had , begaf ih mij 'aan het zoeken van delfstoffen ,
en opderzocht den naast aan gelegen' heuvel. Onlftreeks
2 ure hoorde ik in de verte een aanhoudend gedre?isch ;
ik fprong op Bene nabiigc1egene hoogte, en zag het water uit de S`iroc, - bron zich hemelwaarts verhe(ren. TIC
ging ilir' ; naar beneden , en kwam juist bij dezelve,
toen de uitbarfüng hare grootfte volkomenheid bereikt
hard. In den beginne kwam het water hechts ftootswijze, in fbáhielitk op elkander volgende fprongen , daaruit ;
doch naderhand bleven de loodregt opftiFgcn_le Cl] cluI deren e zuilen We! een half uur lang onvcrcn-3cr l ftaan.
Aan den top verdeelden zij zich in 6, S tot 12 kleine
piramiden , waarvan de eeoe nod meer clan de andere ,
met bIikt'eihende filelheid, opwaarts uieeg. Deze geï.eele
misfa waters veranderde daarna in Gene wolk van damp ,
dia , door den noordcwwinj horizontaal voort cdréven ,
cellen regten hoek met den waterftraal vormde. Uit deze
wolk viel het water , als een digte regen , naar beneden ;
zoodat deze wolk , de regen , en het _geraas in de 1,uis
dar bron , volkomen naar een , van ftorm vergezeld , oni-ve ier geleiten. Na verloop van een half uur begon het
water weder fcootswijze te fpringen. De finaal verminder
allengs in hoogte , en de piramiden kwamen nod ílechts-de
boven de oppervlakte te voorfchijn. Voordat deze uitb rfting van c1C Stro«,' - bron volkomen geiF ;Ciigd was , begon de Ge !zr een geleiti te nicken «1s dat des donders ,
11etAvelk , terwijl ilk dit febrijf,, nog voortduurt , en ter-.
frond fteeg; Doll het water ttit dezelvc weder in de hoog
vertoonde zij zich j I1ist zoo ?1S Dr. fi C N D ie is--te.Nu
s o N haar in Zijne Reisbefc11r ;vin°' van Jfs,h vri ali;efchetst heeft. De masfa waters deelde zich tot een' bos
in de hoogte , en , dcivi?I Juist de wind volkomen ging
liggen , fteeg de damp tot aan de wolken. Eene gr'ootfehe ver toonins I Na tien Ininuten was alles weder fill.
Ik
,
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Ik din-- toen niet mijn breekijzer aan het werk , en had
het genoegen , de fchoonfte dropftecnachtige gedaanten
van keifteenhezinkfcl (Kiefelfioter) uit de kleine opcningen te kunnen losbreken , waarvan die foort , welke niet
dergelij%e pijpen uit de Gay/er -bron de meeste overeen
mij liet fterhst in het oog viel. Ik kreeg on--kotnshad,
der anderen oenige weinige ftuhhen, s,clleelenal gelijkende naar de witte en getakte ijzerbloetil (*,) van Stiermrcrl er, Bij toeval wierp ik Beni e fteenen in de buis , in
welke nu het water 4 voet beneden de oppervlakte in rust
frond. Doch het fokeen, dat de oude Leer beneden mij
dit zeer ten kwade duidde ; althans , zonder zijnen toorn
vooraf door oenige donderlagen aan te kondigen , zoo als
gewoonlijk , verdreef hij mij door eetahe ui tge tootene
ftroomen van kokend water uit den krater , en vulde dezen , zoo fpoedig mogelijk , geheel aan. Ten half • re
volgde weder Gene uitbarfting , even oo ten 6 ure , doch
hechts f aauweijh ; maar tusíchen 7 en 3 ure volde cone
in hare volle kracht. Tot op dien tfd toe had zich de
kohl gedurig aangevuld , en het water weide dikvvijls ,
door een onderaardsch gedruisch verzel_1, naar boven. Na
drc laatfee uirhar{ting liep echter dc kom geheel Ledig;
maar de buis bleef eevuld. 1k neat nu de buis , en bevond haren omtrek 5o voet te zijn ; de rand der kom be1jep Zoo , en de buiteniïe rand van den krater 700 voet.
De oehce'c bron heeft de gedaante cener fponsachtige
rots van uit het water afgezet keifte nhezink{ fei (IÜefclfiicïfels. Den rand der buis van de Sirocd -brol. neat
ih 25 voet te zijn. O;I;Ctreeks i ure des nachts werd ik
door een vreesíelijk g craws , als dat des dond ers , uit den
flaap gewekt, ter,vï l de grond onder mine voeten dreun
ik fprong uit mijne tent , en werd nu door een Ièhouw--de;
fpel verrast, zoo als de Natuur het flehts aan liet oog
der
(*) Eenn vezelige kaik eet: , bi II AU V c'mux c2rbaslaC01nCT'eti0;7éC , ell door B L U ei E 1: a A C TI , onder don naam
van ijzerkieena , tot den vezeligen kaik ntel gerckçnd, p. 819.
tée
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der ftervelingen vertootacn kan. De hemel was volioumen
helder ; geen windje bewoog zich , en 24 wolkzuilen ftegen loodregt uit de aarde op ; terwijl de ftoom van zoo
vele heetc bronnen, tegeli het donkere azuur des nachts,
des te duidelijker afftak. Te midden dezer wolkzuilen
fpoot de Strook haar water niet een vreesfclijk gedruisch
tot eene hoogte in de lucht , dat het fchecn alsof de damp
diarvan dc fterren zou bereiken. De dikke Gc1fer praalde aan het hoofd dezer waterzuilen , als een kolosfus van
damp. Juist kwam de maan boven den ftraal van de
Strook - bron van achter eene reeks van heuvelen te voorfchijn , en ter wederzijden 'an den rook, die uit de Ge} fer opfteeg , gloorde reeds de :norgenfchemering aan
den onbewoikten heinel. Dit tooncel duurde wel drie
vierden van een uur. Met verlangen zag ik , onder zulke
omftandigheden , de uitbarfting van de Gey fer te gemoet.
En daar ik, den vorigen dag, haar , door het inwerpen
van fteencn , hiertoe als gedwongen had , zoo haastte ik
smij , oni , vóór nog de werkzaamheid der Stroc - bron
geheel was geëindigd , een zeer groot brok ecner keiíleenomkorícing (Kiefeltaf) in de , geheel met water gevulde , buis te werpen. Terílond deed zich ook eene
onderaardfche kanonnade hoorcn ; en ik had het geluk ,
de uitbarfldng in hare volle pracht te zien. De kolosfale
dampkolom , die , door het gedurig overftortcn van liet
kokendc water , den geheelen krater vulde , trok zich ,
ter hoogte van 40 voet, trechtervormig zamen , maar
breidide zich , hooger op , weder tot eene wolh uit. Van
het Mijden deler ciampzvo"v fcïloten nu de kleine water:piramiden in de hoogre , en voerden haar zoodanig met
zich, dat cie volre daar ter plaatre als in 6 of 8 ftraien
fAhcen verdeeld te zijn. — De voormiddag van den ioden
Julü ging zonder oenige verdere uitharitingen voorbij. De
Get/er liet echter om het half uur oenige donderende flag en Mooren, liet werd nu Zeer warm , en tegen den.
,aidcl g maakte dc zuidewind den hemel betrokken. 1'egon s ute des middags begon dc Geyfer weder te razen,
r-4, dreef haat water tot gelijke hoogte als de Strook-bron.
Daar
-
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f e r hot thans regenachtig wc @r werd , vernieuwden zich,
cep den lo en i Iden , deze uitbarftingen der Geyfer alle
drie uren ; terwijl, gedurende deze twee dagen , de Strock
zich ftilhield. Gedurende dezen tijd poogden wel de kleifie Gcyfcr en dc kleine Streek haar water in de hoogte
te brengen ; maar konden , hoezeer zij alle uren deze po
herhaalden , hetzelve toch, bij alle gedruisch , het--gine
welk zij maakten , (en waardoor zij mij des nachts zon
dikwijls deden opftaan) niet verder dan tot 4 voet opwaarts drijven.
In een verblijf van drie dagen daar ter plaatfe zag ik
vierentwintig uitfpuwingen van de groote Geyfer , eis.
Hechts twee van de Strock - bron. Bij betrokken lucht en
regenachtig weer was de Geyfer,, maar bij helder weer
de Strock werkzaan. De wijze der opwelling is bij de
groote zoo wel als kleine Strock - bron geheel onderlcheiden van die der beide Gay /er - bronnen. De eerfte , nan7 elijk , koken op den duur; de laatfte zijn , daarentegen ,
meestal in rust , en drijven veelal het water niet langzaam
op elkander volgende fchokken in de hoogte. In Benen
omtrek van goo fchreden ftaat de heuvel der groote GerIer - bron noordoostelijk vooraan , en heeft westelijk , naar
den kant der bergheuvelen, nog 6 kleine kokende bron
bij zich: 3o íèhreden van daar , zuidwestelijk, volgt-ne
d.e groote Strock op gelijken afítand , en in dezelfde rigti.,g als de kleine Gay/er; en zoo vcrds:r, op dezelfde
wijze voortgaande, de kleine Stroc%, omringd door 12.
of 14 bronnen van kokend water. In den grond zelven
heeft zich de keilteenaarde bij doorzijging even als ijs aan
waarom zij dan ook even zulk een krakend geluid-gezt;
als het its doet hooren , wanneer uien daarop gaat. Wanneer men zich tusfchen de kleine Gay/er en de kleine
Strock plaatst , verneemt men een gedruisch , als dat
eener kokende zee , waarvan dikwijle de grond hoeft,
4\Taarfchijnlijk zal ook deze geheele ftreek eens wegzinken. -- Ik eindig thans , en zeg hiermede dc Cc fr vaar
ons naar het no.ordeljk gedeelte des lands nlij te be evclt.-wel,
efehrereu in mijne tent aa:n de Geyf ; den e icíen julij 0 rp.
,
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Dit ijsfelijk onheil is déilig in de Gefchiedenis. Ixet leger
van c A 10 i v s E s , begraven onder de zandgronden van Lybie; de togt van D A RI u s tegen de Scythen ; het verflaan
der Legioenen van v A R ii u s ; de ramp van h A n El. z1I
leveren niets op , dat met die tooneelen van wanhoop ei af
kan _; orden vergeleken, welke zulk Bene verfchrila:;e--grijzen
Iijke herinnering hebben nagelaten.
Welp een groot en treurig fchouwfpel , dat van tien doedWrijd van viermaal honderdduizend krijgslieden ! De eindeloos
lange weg , dien zij hadden af te leggen , op wolken niets dan
de overblijfiblen van gehuchten en lieden zieh aan hunne
blikken ontdekten ; hun doodclijk dille togt , te midden van
de flrengfte vorst, niet gedurende eenige dagen of weken,
maar gedurende maanden, van welke iedere minuut gereid
werd , elke feconde een verlies , een lijden aanbragt ; een leger van flagtoiiels , overgeleverd aan al de ijsfelijkheden van
den honger , zo._der kracht om cenen woedenden vijand het
hoofd te bieder , zijne wapens wegwerpende , zijn gefchu.t
verlatencïc , terwijl het zich een walgelijk voeclfel betwist
becield met Cue eenige gede clice, die van zijroe terugkomst
hebbende Hechts déneil aanblik, dien des doods.... Ziet
daar trekken , weihe T A C I T U s ontbraken , toen hij , met
zijne grootfiche per: , het verflaan der Legioenen van VA KR U s in de woULICO van F neberg te boek leide 1 Ti aar zou
wel a1 het vuur z ij ner genie , al de tooveraracht zijner woorden voldoende geweest zijn tot het fchetfen van die afgrülêli i e tcoee1en 2 Ise;'.aln er 'enoegzaarl aendoenii;ke , geno_gzaa111 líïachtvoile uitdrukk;ngeii, om den doodßrijd ai te wa;ipIen dic r ureke kre gs'_íedeü , die , plotieiing , onder een th
trekkend ln`;cilcn , ❑ it de zeiver gelederen vag geiende , zich
nog een oogcnhltk bewogen, verdoofde kreten aailhieveii , ell
midden onder hunne fpitsbroeders netiervielen, die met enver chilligheid voorrbi;t okken ' ... .
liet egoïsme was hun grootfile ramp geworden ; geene hulp
toch was te verwachten van dien hoop menfch en , die alleen
voorttrokken ons bun lijden te verlengen , die Hechts I`lil--lijk
hielden om te fterven; de ziel was nedergedrukt, alle gevoel
verdoofd , of liever , het ongeluk had geene getuigen meer,,
er bleven fleclits Ilagtofers over.
Maar ,

AAN DEN VELDTOGT VAN BIOSCOU.

^I9

Maar, terwijl geheele bataljons , onbewegelijk en verßijfd
te midden der woestenijen fneefden, verdwaalden ardere ongelukkigen afzonderlijk in die verlatene oorden. Gelukkig
wanneer het toeval hen naar die lange rijen dooca^n henen-

voerde, die van den doortogt des legers getuigden! Dan

ftrekte hun dit bloedig fpoor ten gids , en zij kwamen om ,
wanneer die afzigtelijke hulp ontbrak. Iloe ;menig vaarwel
bleef ongehoord ! hoe vele tranen bleven onafgewi cht ! Toen
ftortte B U O NAP A R T E er geen: hij alleen had de misdaad
bedreven, en hij alleen kende geen berouw.
Een dier ongelukkigen dwaalde, verlaten van zijne makkers , langen tijd in de Ilingerpaden van een onmetel ij k bosch.
Geene woning deed zich op. Bereikte hij een dorp, het was
verwoest en ledig; ontmoette hij menfchen , hij vond ze

dood of ftervend ; eindelijk befpeurt hij den rook eener hut ;
hevig klopt zijn hart; maar hij waggelt op zijne halfnaakte voeten; nog fechts eenige weinige treden , en hij zal
hulp vinden ; maar hij wordt krechteloos ; hij ziet Let oord
des heils , en kan hét n.ïet bereiken. Nu zit hij on c::ne kn;e
neder, rukt de windfels van zijne voeten, en tracht ze ia de
fneeuw te verwarmen. Ach ! hij merkt niet , dat de knie ,

waarop hij rust, reeds is bevroren; te vergeefs tracht hij
weder op te ftaan : bij eene laatfte poging hecht zich zijne
bevrorene hand aan den grond. Zijn ontbloot aangezigt ver
vruchteloos zoekt hij levenskrocht: ter neenwer:ood-fdjt';
onderfcheidt hij nog eenige naast hem voorbijtrekkei.de foldaten ; maar hij kan geen geluid geven.
De voortgang der bevriezing levert eenen ftaat op , welken
de Geneesheeren nog niet tot liet voorwerp homier beoefening hebben gefteid , en die toch al hunne aandacht verdient.
Op het oogenblik, dat het leven op liet punt ftaa* te vervliegen, wanneer een ontwweêrftaanbare flaap den lijder nederdrukt, wordt die flaap . plotfeling geftoord door een ijsfeii'k
gevoel, door eene verrnoeijende rusteloosheid, welke de zin
wederoen bezielt. Elk derzelve fchijnt verwonderlijke-tuigen
pogingen te doen , om den vernielenden Engel, die het doodt,
te weCrftaan ; en in dezen hardnekkigen fcriíd bezwijkt het
leven , indien liet geene hulp erlangt.
Tot dezen Raat dan overgegaan , gevoel t onze ongelukkige
wederom eenig ff auw levensgevoel de doorftraling des bloeds
;

hervat zich , en , zijne oogen openende , ontdekt hij een e
vrouw, die op zijn weeklagen toefnelt ; zij onderfteunt, zij
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bemoedt, zij fleept hein voort; nu bereiken zij den ingan g
der but , en zien ook d i ir een allerdroevigst fehonzvfpe!.
Zestien Poldaten, gelijk aan fchimmen, ftaan onbewegelijlc
rondons cone menigte brandende boomen ; geen hunner ruimt
eene plaats in ; niemand keert op het gerucht het hoofd om;
zij zien r_lis elkander niet aan. De hulpvaardige vrouw roept
hun toe, , (lat zij moeten omkomen , zoo zij zich niet van
liet vuur verwijderen ; maar te vergeefs : zij zien en hooren
niets ; hunne oogen fraan ftijf; de handen maken ftuiptrekkcnde bewegingen. Nog geene vijftien minuten waren ver
niet één eenige leefde meer ! Naar mate nieuwe-lopei,n
soldaten die hut indrongen , zag men hen naar het vuur ijlen ,
zich fprakcloos op de lijken hunner fpitsbroeders nederzet
bevangen door de plotfelijke verandering des damp--ten,
krings , dood naast hen nederftorten.
De hanger vermeerderde liet getal der flagtoffers. Mevrouw
AUR0sE BURSAY, door BUONAPARTE uit Itlsscisr ge
zich op twee dagreizens afftand van Krasnoê be--flept,n
vindende, verkreeg, bij hooge "gunst, een pakje rijstmeel.
De buil fcheurende , ftortten daarvan eenige oncen op het
lec-r van het rijtuig van n u o N A r AR Tn : eensklaps werpt
zich een man op dit handvol meels ; hij verflindt het , en
blaast oogenblikkelijk bij de raderen van het rijtuig, den
adem uit.
Doch , koeren wij tot den brand van eerre der eerfle wereldfteden terug; ftaan wij flit bij de heldhaftige opof Bring
harer inwoners , bij het gezigt van een leger , door vermoeijenis
uuitgeput, dat , in plaats van een verblijf van rust, niets dan
eerre uitgebreide vlakte voor zich ziet, bedekt met vlamnmeniie 17::leizen. Aanfchouwen wij de foldaten , te midden van
dien oceaan van vuur, gebukt gaande onder den roof; een
;geheel volk zonder fchuilplaats, zonder brood, zonder hulp,
in f'craten ronddwalende, bedekt met lijken. Neen, nimmer
gaf de domel , in zijnen toorn, den menfchen een fchrikwekddender fchot,wfpel; en, om liet nog afzigtelijker te maken,
olle men zich 1, u 0 N A r A R T It aan de venfters voor van
act Kremlin , terwijl hij , koeltjes , de voortgangen van den
grand grdeflaat , die hem haat te omringen , en voorneemt te
elugcen bij het naderen van een gevaar , 't welk hem n:ct
zou hebben doen fidderen, zoo het voor hemzelven niet gevaarli k geworden ware
:en zag toen in tiTosese niet dan militairen, die dc toe gan,

ng
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bangen der huizen doorfnufèlden , de deuren openliepen, de
bewoners uit hunne fchuilhoeken sleepten , en de ftraten ,
zonder fchoenen , zonder kleederen , of in zulk befpottelijk
gewaad doorkruisten , dat flechts de wapenen hun nog het
aanzien van foldaten gaven. De plundering had een nog fchrikkelijker aanzien , door de geregelde orde , waarmede die, ache
tereenvolgend , aan al de korpfen van liet leger werd veroorloofd. De Poldaten, door de ellende en door hun Opperhoofd
te eenenlaal zedeloos geworden , overijlden zich geenszins in
het drijven van een verboden handwerk ; zij voerden een Le^ i
uit; zij vervulden hunnen pligt. Gedurende dien tijd ,-,
n u ON A r AR T It in het Kremlin teruggekeerd , alwaar i.i}
door Italiaanfche zangers muzijk decd, maken. Muzijk , te
midden van eenen verfchrikkelijken brand en de wanhoop^>reten van acne ronddwalende menigte ! ... wie fielt z íncr
veronttvaardiginge palen, bij liet leien van dit ontzetten d
v erhaal ?

.. UEF VAN KEIZER JOSEV[T II AAN EE:A' ztJNzn, it'n
DEVLLf1EtiBERS, R1htENDe 21ET TWEED 'ECï(i'.

(]V rear lief Oo; ^; on rc ?ijle.)
-

Ileer Generaal !
Den Graaf V 0 N K * en den Kapitein w * neemt gij op :ie n
tien voet in arrest.
De Graaf is opbruitend , jong, met zijne geboorte zoo
xvel , als valfche begrippen van eer ingenomen. Kapite,ini
wv -, is een oud krijgsman , die elke zaak niet piftool en tic.gen wil bcílisfen,en die het kartel des jongen Graafs terftor.d
met drift beantwoordde. Ik wil en duld geen tweegevechlr
bij mijne armee, en veracht de grondflellingen van hen, dire
-

hetzelve pogen te regtvaardigen , en elkander in koeien bloede
doodseken.

Olhcieren, die zich dapper blootf{ ellen aan elk vijandelijk
gevaar, die bij alle gepaste gelegenheden moed , dapperheid
en welberadenheid in aanval en verdediging betoonen , fehat
^1a hoog; de onverfchilligheid , welke zij aisdan voor den
dood bewijzen , mekt hunzelven zoo wel als hun vaderland

tot care.

armeer echter onder dezulken mannen gevonden worden,
c3 ie
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die gereed zijn alles aan wraakzucht en haat teen eels" bijl
zonderen vijand op te offeren, zoo veracht ik hen; zulk
eenera mensch fiel ik gelijk met een' Romein fchen zwaardvechter.
Roep cenen Krijgsraad bijeen over deze beide Officieren;
onderzoek , niet die onpartijdigheid , welke ik van eiken Regter vordere , de omítandigheden van hun gefchil ; en wie de
meest fchuldige is , die worde een offer van zijn noodlot en
der wet.
Zulk Bene barbaarfche gewoonte , die de eeuwen der Ta
ni ermale.i zoo treurige-merksnBajzthp,erds
gevolgen voor bijzondere familiën heeft gehad, wil ik onder
heben, al zoude het mij de helft mijner-drnktegfla'
Officieren kosten Nog zijn er mannen , die met het karakter
des hedenmocds dat eens goeden onderdaans verbinden ; en
zult, een man kan alleen hij zijn, die de wetten van den

Sl ant vereert.

,''wren, Augustus 1g7í. j 0 s r,l11.

GEaCi1IEDEs0S VAN EENEE SPELD.

(Oczisv es diuea fes du Vicomte

DE S ii G u a.

Paris,

18J9.)

Op zekeren morgen bezocht Mevrouw D E M A I N T E N 0 N
de beroemde NI N 0 N DE L' E IN C I. o s. Men weet , dat de
ecrfle aftv_sfelend van haren biechtveder en den voet der alieren in liet heiligdom van alle vermaak en wellust , naar dc
bekoorlijke tooveres ging,wier naam alleen den roem van hano eeuw (de eeuw van L o D E iii IJ it XIV!) vermeerderde. Zij
had ook zoo even den Abbé G 0 B E L i N, haren biechtvader,
verl ,ten, die om dezen tijd de gewoonte had , van aan vrome vrouwen , wier geweten hij onder zijn befluur had , onfebuhdige geicheoken te geven. IIij had haar dien zelfdon mor
ze "er fraai, door zijne heilige handen gezegend en-genls
gey d fpelde_nkusfen gefciioniten. Mevrouw D it P1 A I N T ie o N haalde haren za'edoek met te groote haast uit; het fpeid:^ui;rsf u rcride aa,3 r^ I N N's vagen , en werd fc_1icl^ii;,i door
deze opgeraapt. Mevrouw DE CT A I N T u iv o N bloost , wil
de kostbare gedachtenis terug h=ebben; NI N O N geeft barg
toeftemini"g tot de wedergave ; doch ouder beding , dat zij
haar zeggen zal , hoe zij aan dit fpeldenhusfen , dat een gefchcnl>
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gelijkt, gekomen is. Mevrouw D E tI A I N T E N O N
beeft heimelijk, het , eili dum o::tw;jd te hebben, dat zij in
fchoone, maar profane handen ziet; zij is verlegen , en zwijgt.
,, Neem U in acht ," zeit N i N 0 N „ als gij zwiigt , heb
ik het regt om liet ergfce te gelooven. Er is niets, waar„ op mijne gedachten niet konden vallen, bij het gezigt van
dit fchoone fpeicienkusf n , hetwelk gij zeker van een' aan„ bidder ontvangen hebt : wil ii: eens reden ? van vii r. ARCE Au x 2 ....C HEV REUSE?.... nüsf hier van den Ke„ ning zelven? " Bij dezen dierbaren naam vermeerdert de
verlegenheid van Mevrouw D E M A I N TE N ON , eu zij weet
fchenk

,

niet, naar welken kant zij zich wenden zal; eindelijk offert
zij hare eigenliefde op , en, zich aan den fpot van NI o N

blootftellende , bekent zij , dat zij dit gefcllenk , waarop zij
zulk een' hoogen prijs frelt, van haren biechtvader gekregen
heeft. „ Zoo? " zeide N I N o N glimlagchende; „ ik had niet
gedacht , dat de Abbé G o E E L IN mij zulk cone groote
nieuwsgierigheid kon inboezemen. Doch , eer ik u liet
fpeldenkusfen wedergeef, wil ik de eerfte fpeld daarop fte-

„ ke` . iffier is er eene , die ik in mijn lint flak , om mij te
„ herinneren , dat LA c H a T RE dezen avond koeut, Ik kies
•, hear, en vind zulk eene verbinding treffend. Gij weet , ik
„ houd u eer voor' vroom uit grondbeginfel en uit dwang ,
dan uit neiging : deze vermenging van het profane en heilige moet n geluk aanbrengen. Daarop flak zij met bare
bekoarlijlce vingeren de fpelc in het fpeldenkusfen van Mevr000uw n E TO Al N T E N ON, die, blijde er zoo afgekomen te
zijn , dit toeliet , en dadelijk vertrok , daar zij de voortzet
dit gefprek riet verlangde.
-tingva
's Nam.idda-,s kwam de Abbé o OB ELII N weder bij zij nne
fchoone vrome. lIij fprak van het fpeldenkusfen; men vertoonde liet hem met erkentelijkheid ; maar de éénige fpcld
die in het midden flak, en welke zij had vergeten weg te
^icmen , viel hem in het oog. Hij wilde er van fpreken. MevrOuw D E 151 A I N T E N 0 N ried zijn voornemen, en bloosde
weder. Het is onbegrijpelijk , hoeveel malen daags eerie
deugdzame vrouw aan het blozen is blootgefteld! Het geïprek kwijnde een oogenblik ; de boetende verzweeg de gefchiedenis der fpeld het verhaal daarvan werd voor bijeenkomCten, die gewigtiger en van een' anderen aard waren, bewaard. Doch nu begint de fpeld eene belangrijker rol te fpelen.
Mevrouw 1) E nI o N T E `s PAN ging om dezen tijd gewoon lijk
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lijk net den Koning in een boschjc van Tje fizilles wandeln,
1)e Koning zocht zoo veel mogelijk Mevrouw n E MA I wT E N 0 N in het gezelfchap te trekken. Dit maakte Mevrouw
DE as o IN T n S Y A N kwalijk gehumeurd. Zij kreeg, en niet
zonder grond , berouw , dat zij zelve de gevaarlijke mecleminnares aan hare zijde gefteid had.
Op een' zomerdag , dat men naar gewoonte wandelde
flak de zon buitengemeen , en dit viel Mevrouw .D E nz 0
TEE S PAN zeer lastig. Vergeefs was hare poging, om een' fijneu iluijer voor hare oogen vast te houden: de wind bl; _^
dien gedurig weder weg. Deze kleine wederwaardigheid wave
niet noodig geweest om haar gemelijk te maken. Eenste laps
verlangde zij met onfluimigheid eene fpeld van Wlevrouw D is
341 A I N T EN o N, die vruchteloos er eene op haar fpelden
kusfen gezocht had , en zachtzinnig antwoordde , dat zij er
geene had ; wait de fpeld vane N I N 0 N , die in dit oogenbliï^.
haren halsdoek cligt hield , rekende zij niet. Kon nare fchaai s
achtigheid befluiten, deze fpad te ontberen ? „ Vergeef mij ,
Mevrouw !" zeide Mevrouw DE M 0 v TE s P A N tooi°ni
„ gij hebt er cone ; maar gij zijt heden zoo onwillig." I\i o
deze woorden nam of rukte zij veeleer de fpeld weg , vacl
ke diende om zoo vele bekoorlijkheden te verbergen. Men
verbeelde zich de woede van Mevrouw DE nI ON? E s P A t,
toen zij , een oogenblik bezig met het gaas vast te ficken
haar oog flechts op den Koning vestigt , oin het zijne gloei
bekoorlijkheden, die zij zelve zoo even onthuld-jendop
had, gerigt te zien ! Schaamte en verlegenheid aan den cone:,
vertwijfeling aan den anderen kant, de Monarch verrukt i e
het midden .... een fchilderachtig tooneel ! Mevrouw D
rvr o rr TE s r e N nani haren iluijer woedende af , vergat d
fpeld , ftak zich daaraan in den vinger, en zeide , terwijl zri
haar de fpeld toewierp : „ Hier , Mevrouw ! ziet gij , hoe ik
„ mij met uwe noodlottige fpeld geftoken heb. I-let fehijnt,
dat mij lieden alles van u moet kwetfen." Mevrouw DE
N A INT L IN o N floes de oogen neder ; de Koning wilde , als
hij het bittere dezer aanmerking niet gevoeld had , aan de-of
zaak eene aardige wending geven, en zeide, terwijl hij de
ípeld opraapte : „ Deze fpeld zal niemand dan mij bchoo„ ren, daar zij met uw bloed geverwd is." Mevrouw nz
gI 0 N T E s P A N antwoordde niets; de wandeling had een ein
ongelukkige beminnende had nog de bange be--de,n
,

Itoinmering , dat de fpeld, die de Koning had medegenomen ,
hen
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hein minder aan 'hare wonde , dan aan den halsdoek van h. ie
znedeminna.cs , kon herinneren.
TWIanneer het niet algemeen bekend ware , dat r, o Ti a wij x
XIV van dezen tijd tui in eerre nadere betrekking niet 1` cvrouw D E TO A I N'r E N 0 N getreden was , dan zou :..f rs nit
liet volgende blijken. Zij en de Koning zagen elkander reeds
dik w ijls, zonder d: t Mevrouw n IT TO ON 2 n s n A N zulks
wist. Men begrijpt ligt, dat, bi hunne eerite bijeenkomst,
tie gefchiedenis van deze wandeling het voorwerp des gefpreks
uitmaakte, De Koning fprak niet geestdrift van de fpeld, die
h'j aan zijn ove °hemd gefloken , en niet weder afgelegd lind.
M aar Mevrouw D E TO A r N T u n 0 N hoorde de woorden des
v c;rukten Koninklijken minnairs hechts niet fmarc. Weldra
ag hij , dat ijverzucht niede in het fpel was , en dat deze get oelige vrouw gei cie , d.at de Koning cie fpeld meer ben aarde wegens de wonde vair Mevrouw D E TO 0 N T r s P A N ,
dan om zich aan haren halsdoek te herinneren ; zij was op
regt genoeg om dit zelve te bekennen.
De Koning gaf haar, ten bewijze der onbiliijkheid van dit
verwijt, dc fpeid terug, onder voorwaarde, dat zij no viz
weder dienen zou om haren halsdode vast te fpelde.n. Zou
Mevrou,v D n TO A i N TE N o N wel ingewilligd hebben, wau
neer er geene andere fpeld meer in de wereld was? Wie za}
alit uitmaker ? Nogtans was de ftrlj d tusfchen fchaamte ett
teederheid harer waardig geweest. De voorwaarde werd aan
genomen en de fpeld teruggegeven, Maar ongeluklrigcrwijze
trad L o nie w 11 K XIV op zekeren dag in liet vertrek van
Mevrouw u E TO A r N T E N 0 N , toen deze hem het minst ver
haast en verllrooijing had zij naauweeïjks-wachte.Ind
den tijd om haren halsdoek met de beruchte fhcid vast tc ileken. Bij het einde des gefpreks werd zij haar voor altijd af
genomen , en ging in de handen des Ko_sings over. Gelukkig
en trotsch bewaarde hij haar als een teeken van zijn' triomf,
tot welken zij hem , gelijk men zegt, den weg gebaand en
,geholpen had. Wanneer, gelijk niet te ontkennen is , deze
vermaarde verbindtenis merkwaardige gebeurtenisfen in hat
rijk te weeg brags, dan zal men toe;lemmen,, dat onze fpeld
eene groom rol fpeeldc. Volgen wij met geduld hare zeldzame lotgevallen.
L o D n w zI s XIV floot haar in een juweelkol ert;e, en er
viel niets merkwaardigs niet haar voor , tot dat j A c oß ci s II, dien de Prins van Oranje van zijnen croon verdreNIaNC aLw. 0021. NO, 5,
p
Vf."a
-

ee6 OESC:TIEISENIS

ven had, met de Koningin en den Prins van Tides vlugste,
en te St. Gran in kwam. Men weet, met welke pracht de
Koning heir ontving , dat hij hein zijn vertrek inruimde , en
g
i
n,g
, ^a'.ev.o
u ty DE M n I n TE
tn hij nem te e:noetgi^ir
dat, oe
getrogen
door den glans van dit oogenblik, hetwelk,
N ON ,
geik zij zelve zegt , het fel.00níle in het leven des Konings
was , der diamant - agr rfe, die 's Konings hoed verfierde , een
bos witte pluimen, met een lint zamengebonden, waarop zij
de woorden geborduurd had : Si 1 A Q u £ s eist a-esfembdd d
L0U1S, topt lol ferait /i èle, (Indien JnC0sUs LoDEw I, K geweest was , elk ware hein trouw gebleven) wilde
aanpasten. Deze woorden , die het gevoel en de ijdelheid
des Konings ilreelden, verheugden hem zeer. liet lint mogt
niet gezien worden , en toch wilde hij liet dragen. Mevrouw
DE MA I N T E N 0 N gaf zich alle bedenkelijke moeite , m o hetzelve naar haren wensch aan te brengen ; vergeefs : het lint
was onbefclleiden genoeg , om harer fchoone vingeren telkens
weder te ontglippen. De Koning hielp haar; het laatfle woord
vvederflond hunne vercenigde pogingen: beiden werden ongeduIdig. De Koning fchelde. B o N T E_ 1 P s, zijn Kamerdicnaar , kwam. L on z iv ij x liet zijn juweelkofiertje halen , en
nam, met de hem eigene bevalligheid, de fpeld er uit, die
hem zoo dierbaar was. „ Neem , Mevrouw ! " zeide hij : „ dit
„ is de Cénige wijze , om dit woórd , hetwelk liet geheim al„ leen zijne bekoorlijkheid kan geven , te verbergen." Mevrouw DE ai Al N T F N 0 N beg de oogen neder,, flak de fpeld
op het lint , en de Koning , van liefde en hoogmoed bedwehnd , haastte zich on1 den ongelukkigen j A c o B u s te
troosten. Men behoeft niet te vragen, of het geliefde hei
naderhand weder in liet juweclkot£ertje kwam.
-ligdon
Wij laten t. 0 D E WIJ it XIV , nu op den hoogften trap van
nagt en roem , dan den ondergang zoo nabij , zijne regering
eindigen; wij gaan den tijd van het Regentfchap voorbij. Onstti fpeld ligt gerust, hetzij uit vergetelheid of uit achting,
in het juvV_-elkof'ertje, en blijft , dien ganfehen tijd door,
onaangeroerd. Eerst tegen het einde der regering van L 0 D EvW il yv KV treedt zij , door een buitengewoon toeval, we,,,

-

,

-

der op.
Men iue`;t, hoe Meirouw nun ARPY bij LODE WIJIïXV
in ganst frond. In hare dwaze of ledige uren was haar niets
be!ii ,,

Zij wirr eens, na

her

,.eich 'maal, een fepe nd en

a:k ' ; s efg.:hroï,_en gefp ek niet voost te zetten. Het viel

haar
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haar in, een kabinet te laten openen, waarin de Koning het
kostbaarfte bewaarde, dat hij van zijne voorvaderen bezat.
Belangrijke handfcririften, zeldzaamheden van verfchillenden
aard, alles was in een oogenblik onder en door elkander, ondanks de voorftellingen des Konings, die, meer minnaar dan
Monarch , door eene grenzenlooze infchikkelijkheid zijne
waardigheid te dikwerf zoo zeer vergat. Zoo viel het juweelkoffertje van L o n E w IJ K XIV in de handen van eene vrouw ,
die hij het misfchien nooit zou hebben toevertrouwd. Er
waren verfcheidene kostbare diamanten in ; een geëmailleerde
ring van Mevrouw DE M A I N T N O N, op welks buitenzijde
heilige voorwerpen, maar van binnen alles gegraveerd was,
wat liefde en vernuft teeders in zinnebeelden en devifen kon
uitdenken; wijders een klein kruis van violenhout, tot-den
eene gedachtenis aan de herroeping van het edikt van Nantes, waarop de namen Van LET EGLIER, LA CHAISE en
Mevrouw DE as A I N TEN ON te lezen tonden, benevens den
ongelukkigen datum van den to Oct. 1685. In een' hoek
van het koffertje lag een etui van barnfteen, zeer kunftig
bewerkt, en de fpreuk bevattende, die Mevrouw D E MAI N.TENON den Koning gegeven had, toen J A C OB U S II. te St.
Germain kwam; de beide einden van het lint, benevens een
papier, waarop de gefchiedenis in liet kort was aangeteekend,
die onzer fpeld zulk eene hooge waarde gaf, waren met deze zamengeftoken. De fpreuk, het papier lezen, de fpeld
wegnemen , de etui breken, was voor Mevrouw D U B AR R Y
het 'werk van een oogenblik. „ Ik wil deze fpeld behou„ den ," zeide zij, „ en mijne bloemen daarmede vastfte„ ken." Vruchteloos wilde de Koning zich daartegen verzetten. Tegenftand in zekere omftandigheden is altijd de
voorbode van eene nieuwe zwakheid. De Koning verklaarde
nog, dat hij tot geen' prijs de fpeld wilde verliezen, toen
zijne maitres reeds bezig was , baar aan de bloemen, met
een gekleurd lint zaamverbonden, vast te freiten.
Dit voorval vond juist in den tijd plaats, dat D' A I G D I t.L O N bijna zeker was van de intrigue gelukkig geëindigd te zien, die hij met Mevrouw DUB A R RI gefineed
had, om CHOI SE UL te doen vallen. De Minister, even zoo
gelukkig als doorfiepen, zag langen tijd den ftorm boven
zijn hoofd zamentrekken. De bekommering zijner tallooze
vrienden en vriendinnen bragt hein niet van zijn ftuk; hij
bleef fteeds bedaard, en rekende op zijn geluk. De zaak
kwam
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kwam zoo ver, dat hij befloot den flag af te keeren, dien
men hem door de beguniligde en alles vermogende maitres
Wilde toebrengen. Htj had altijd geloofd , dat er voor een
verl}andig en aangeraam man flechts één middel ware, om
zich met eene vrouw, al ware het ook zijne doodvijandin,
weder te verzoenen; dit middel was hem altijd gelukt, en
vooral onder deze regering en in gtlijke betrekkingen. Befluiten, en het befluit uitvoeren , was voor een' man als
CH 01 s P- u t., die aan ; plannen en middelen van dezen aard
rijk was , een en hetzelfde. Kortom • het rendez - vous werd
hem , onder de benaming van eene zaakafdoening , in zijn kabinet door de gevaarlijke gunftelinge beloofd. Wij moeten ,
eer wij verder gaan , aanmerken , dat de Koning , fëdert eenige dagen, verfcheidene malen , biet in de beste luim, de
fpeld van Mevrouw r) u B AR R Y teruggevraagd had ; maar zij
liet hem aanhoudend in den angst van deze kostbare gedachtenis te verliezen, en fchepte behagen hein in deze onzeker
te houden. Zij had de fpeld voor de gogen des Ko--heid
nings in een lint gestoken , dat haar voor gordel diende. De
dag van het reudez - vows kwam. Men begrijpt niet, hoe zij
hare loszinnigheid zoo ver drijven kon , dat zij in dit uur
nog dezèn gordel droeg. Wat wierd er van de gefchiedfchrijvers , wanneer men de anekdoten wilde loochenen? Het
blijkt voor. 't overige uit het gezegde, dat de bekoorlijke
gunftelinge waarlijk flechts over zaken wilde fpreken. Het
floeg zes ure. De Koning was op de jagt, en zou eerst laat
terugkomen. C =101 s E U 1. had alle maatregelen genomen ,
om dit zoete oogenblik te genieten. De groote deuren gaan
open , en Mevrouw n U i. A R a Y treedt binnen, fc hoover dan
men haar ooit gezien had. Zij neemt plaats op eene fopha,
en het gefprek loopt vlugtig over de onderwerpen heen , die
tot dit oogenblik behooren. Het ceremonieel wordt door galanteriën verdrongen , deze door teederheden, liefkozingen volgen. • Maar onze fpeld bederft alles. De Minister voelt zich
door hare gevaarlijke punt gekwetst, en geeft een' fchreeuw.
Zijne vurige verbeeldingskracht, zijn fchitterend vernuft is
niet in flaat om de uitwerkfelen van den fchrik weg te nemen. Verveling en kwade luim vertoonen zich. Eensklaps
opent Mevrouw U U f3 A R R Y de deur, en zegt gedwongeYn :
„ Vaarwel , Mijnheer de Hertog ! ik meen den Koning te
„ hooren komen." En inderdaad, naauwelijks was zij in hate
kamer, of de Koning trad binnen. Hij had zijne maitres nooit

te
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te voren zoo teeder gevonden; de beste gelegenheid was
daar, om zijne fpeld terug te vragen, en hij bekwam haar.
De Minister kreeg -na twee da gen zijn affcheid ; en toen hij
naar Chánteloup reed , waarheen hij verbanne.i was , en zijne
geleiders

over de

oorzaak

der plotfel'rhge

ongenade,

en over

alles, wat hij gedaan en gelaten had, redekavelden, zeide de
Hertog zuchtende :„ Ach! Mevrouw n o m e A D o u tt
„ droeg "ook fpelden; maar zij wist ze beter te gebruiken."
De fpeld nam nu voor een' korten tijd Lare plaats in her
juweelkoffertje van den Koning weder in, en komt vervolgens
door een nieuw voorval weder in de wereld , om nooit weder in het eerfte terug te keeren.
Mademoif lle C * * *, eene bekoorlijke Actrice aan het

Franfche tooneel , had den Graaf van Artois bekoord. Men
zal naauweí-ijks raden, welk een' prijs zij op hare gunst (lelde. Zij had van de beroemde fpeld hooren fpreken , en zich
in het hoofd gezet, dezelve te willen bezitten. I Iaar beding
was, dat de Graaf van Artois niet alleen de fpeld van den
Koning zou trachten te bekomen; maar zij verlangde, dewijl
men eerlang het Huwelijk van Figaro voor de eerfte maal
gaf, reeds op den dag der eer,le vertooning dit kleinood te
bezitten. Zij vond - het - treffénd , deze ` fpeld van den hals
Mevrouw D E M A I N T E No N én den hoed van L 0--doekvan
na W"1J K XIV op den brief van Sufanne te laten overgaan;
want dezen moest zij in plaats van een zégel dienen. Wanneer de fpeld niet op den bepaalden dag kwam , had de min_
naar zijn a,ffcheid. Men verbeelde zich 's Graven verlegen
hij wist geen middel om dezen talisman magtig te evor--heid;
den : waar in de wereld was eerie fpcld ooft de 'fieutel tot
een hart geweest? Vier dagen nog , en men gaf ^t Hrs,3'e lijk
van Figaro. De grilligheid zijner maitres maakte hein wanhopig. Eindelijk bood liet toeval hem een middel aan, waarvan
hij gebruik maakte. Men danste in dezen tijd quadrilles. De
Ileer WE L A i o ri T t had hem nazuwkeurig onderrigt , wat
het juweelkof ertje bevatte. Onder voorwendlel van eene
diamanten, die daarin waren, voor het bal noodig te kehle.,,
kreeg hij , met verlof van den honing , die te leen. „ Ijk wil
ze zelf uitzoeken ," zeide de Graaf van Artois; „ dan zal ik
tevens de fpcld zien , waarvan ik zooveel heb hooren i}>re„ keu. " Eer de K6ning tijd had om hem te antwoorden ,
was hij reeds in het kabinet , liet het juwcelkeíf:'lrtje openen, leide onbemerkt , terwijl men de diamatten rangfchik-
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te, eene andere in de plaats van de zoo zeer verlangde
fpeld, en in een uur lag die aan de voeten der fchoone priesteres van T II A L I A. Het was tijd; want het fink begon.
De fpeld floot den brief van Sufanne , ging zoo door ver
handen, en — was verloren. Mademoifelle C * * *-fehidn
verontfchuldigde zich naauwelijks bij den Graaf, die nu in
de grootfie verlegenheid geraakte; want de bewaarder van
het juweelkoffertje had weldra bemerkt, dat hij de regte fpeld
niet meer had. Een gefchenk foot hem den mond, en men
bewees federt eener valfehe fpeld eenen eerbied, dien de ware
nnanwelijks verdiende.
De fpeid bleef ondertusfchen twee dagen in het f'cof lig
£ene danferes , die meer fchoon dan beroemd was,-gen.
(waarom haar naam hier ook niets ter zake doet) vond haar
bij eene repetitie der Minnarfjen van Bayard, welk fink met
balletten gegeven werd. Toevalligerwijze was deze danferes
de maitres van den Heer HA R LA N I}, den eerílen fierveling,
die vermetel genoeg was, om zich in de ballon van PIL AT R E DU R o z I i R een' weg door de lucht te banen , en later een ongelukkig fagtoffer van zijnen, moed en zijne talen-

ten werd. Deze danferes —

een zeldzaam geval

--

aanbad

haren geliefde. Men kan zich haren fchrikkelijken toefiand
voorpeilen, wanneer zij de gevaren bedacht, aan welke
II A R L A N D zich wilde blootftellen. Zij had den moed, om
hein naar `La Muette te vertellen, alwaar de nieuwè i K An u s de aarde zou verlaten. , s Mogt uwe voorzigtigheid ,"
iteide zij in het oogenblik des fcheidens , „ op deze gevaar
volle reis ten miefte ieder onnoodig gevaar vermijden 1 De--„
„ ze lok van mijn haar herinnere u daaraan." Met deze
woorden hechtte zij met de beroemde fpeld de dierbare lok
op zijn hart, Haar oog zwom in tranen, haar hoofd was met
een'

digten fluijer

bedekt,

en haar

geliefde

fteeg op in de

lucht, Laten wij hem zijn' ftouten togt vervolgen, en ons
flech:s niet onze fpeld bezig houden. Een rukwind fcheurde
eene kleine vlag , die onze reiziger als een teeken van zijn'
tritnnf had medegenómen, en waarop dag en uur van zijn
opftijgen gefchreven was. H A R I. A N I) poogde vergeefs de

beide

einden

weder

aan elkander te

hechten ; de fpeld

moest

geofferd worden, en de haarlok vond eene andere plaats. Na
eenige uren daalde de ballon , onder een algemeen vreugde
andere geleerden-gejuih.N^trkns,feudig
f rvotrtde.t toe, om onze reizigers geluk te wenfchen. Men
re-

VAN EEND SPELD. 231

rekende toenmaals B Al L L Y onder de voornaamfte fterrekundigen. P 1 LAT R 2 gaf hem de vlag tot eene gedachtenis ,
als een blijk van achting voor zijne talenten. B It. L Y nam
haar aan; en zoo ziet men, na zoo menig wonderbaar lotgeval ondergaan te hebben , cie beruchte fpeld , in eene vlag
ftekende, in het kabinet van een' fterrekundige oplluiten.
Waarom bleef zij daar niet ? Op den fteeds merkwaardigen
dag, dat de ongelukkige L o o E w IJ XVI gedwongen was
Yerfailles te verlaten, en door het volk in zege t .raal naar het
ftadhuis van Parijs gevoerd werd , wachtte a A 1 L L Y , dien
het volk tot Maire der ftad had benoemd , te huis het, oogenblik af,E dat hij naar het ftadhuis ontboden zou worden, om
den Monarch te ontvangen. Dé Koning komt vroeger aan,
dan men verwacht had ; een ruiter komt met losfen teugel
aanrennen , om $ A I L L Y zulks te berigten ; hij fpoedt zich
heen, en vergeet het municipale lint; hij treedt in zijn kabinet terug om , het te zoeken , en weet het niet vast te maken. Zijn oog valt op de
die nog altijd in de vlag
fteekt: fchielijk neemt hij haar, fteekt het lint daarmede
vast, en ijlt naar het ftadhuis. In het oogenblik, dat de
Maire den Koning de nationale kokarde overhandigt , heeft
hij geen ander werktuig, om haar op diens hoed vast te
hechten , dan onze beroemde fpeld. Te zwak tot deze beftemming, buigt zij wel twintig malen om ; maar eindelijk
hecht zij , in het aanzien van het ganfche volk, de kokarde
aan den hoed van LODEWIJK XVI , en bellist zoo het lot
an Frankrijk.
Overzien wij , in weinig woorden , de omftandigheden ,
waarin onze fpeld zich bevond. Aan den halsdoek van Mevrouw D E MA I N T E N 0 N , aan het overhemd des Konings
L ODE WIJK XIV, in zijn juweelkoffertje , aan de vederen
van zijn' hoed , toen hij JA c OB US II ontving , aan de bloemen van Mevrouw D U BA R R r, aan haren gordel , in her
juweelkoffertje van L O DE WIJ K XV , geftolén door den Graaf
van Artois, in bezit van de Actrice C * * * , in plaats jvan
een zegel aan den brief van Sufanne in het Huwelijk van Figaro twee dagen verloren, in handen eener danferes, aan het
kleed van den Heer II A R LA N D , aan de vlag van liet fchuitje eener luchtballon , in het kabinet van den Heer 13 A I L LV,
aan zijn municipaal lint, en eindelijk aan de kokarde van
LODEWIJK XVI.

fpeld,
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I.

Merkwetrtrdig R%attturver fchijnfel bij de Stad Mciado--a.
-De rivier, Mendoza s die aan de find in hare nabijheid den
naam gegeven heeft , ontfpringt uit de oostelijke Cordilleras.
-i let geweld, waarmede zij van het gebergte afilroomt , is
-zoo groot, dat zij zieh eenen weg van bijna 16 voet breed
ßnidden door eersen krijtberg gebaand heeft, waarvan het gewelf eene brug van genoegzaam gelijke breedte uitmaakt.
Juist onder deze brug,' in eene regte lijn, op omtrent ao
voet van het gewelf, ontfpringen, uit eene kale rots, vijf
bronnen van zeer heet water, hetwelk een geneesmiddel in
vele krankheden oplevert. Dit water fpringt tot aan het gewelf, en vermengt zich bij zijn nederftorten met den (room,
tilt welken het fchijnt voortgekomen te zijti. Het fpatten van
deze verfchillende foorten van wateren doet aan het gewelfde
fehoonfte en menigvuldigf}e kristnlfehietingen ontstaan , waarvan
gedurig kleine brokjes afvallen, die op de rots terfiond ver
gedaanten -aannemen ; eenige-Ylen,dworbalijkfe
vertoonen zich, namelijk , als de regelmatigfle piramiden van
het fchooníie wit; andere in onregelmatige formen,•maar met
al de kleuren van den regenboog verfierd ; nog andere ; die
rondom den mond der fpringbronnen afgezet zijn, 'rebben de
kleur van het fchoonfle fmaragd. — Zeldzame verfchijnfelen
van dien aard zijn er bij honderden in dit uitgebreid oor
gebergte aan te treffen.
-fpronkelij
-

-

-

,

II.
B fcliriji ivg der Ifleeuiag eener L r•ouwye te St. Jage.
-

\T crmits al de bijzondere kleedingftukken zigtbaar waren
zoo begint de verbaler zijn bezigt met die gedeelten , welke
liet naast om het ligc'haani fluiten. Het hemd , zegt hij , was
van liet fijnfile kamerdoek , van onderen met zeer breede kan
omtrent co guinjes de el bezet ; het kamerdoek reik -tenva
echter niet verder dan tot aan de knie; de zijden koufen-te
tivvaien van ligt rozerood , met zilveren rozeknopjes geborduurd; de fchoenen , of veelmeer de fandalen , waren van
zilverlaken met roode rozeknoppen bewerkt, terwijl zij op
den

OVER CHILI. *3
den voet en om den enkel met -banden, naar de IndiaanJc/e
manier, waren vastgemaakt, met dit onderfcheid echter, dat
1eze banden met paarlen en finaragden bezet waren; de koufen waren van boven met die beroemde Indiaanfche koufenbanden vastgemaakt, welke eenen Talisman bevatten, wier
waarde zeer hoog wordt opgegeven, omdat men meent, dat
zij haar, die ze draagt, van alle gunhlige of ongunflige lotgevallen vooraf kennis geven; en men verzekerde mij , dat
geene vrouw van rang zich zonder zoodanige banden in het
openbaar zou vertopnen, daar zij die als het voornaamfle
gedeelte barer :klemding béfchouwA^ Zij mogen echter ook om
den arm worde1 gedragen , en zijn altijd van dezelfde gedaante ; zij beftaan, namelijk, uit eenen veerkrachtigen band,
die evenwel, naar den rijkdom of de grilligheden van haar,
die denzelven draagt, op het rijkfte is opgelierd: de hier befchrevene waren met zijde bekleed, en ter wederzijden met
paarlen en fir^aragden bezet; in het midden van iederen band
was eene kleine vierkante opening voor den Talisman , die
op gelijke kostbare wijze gezet was , terwijl de band aan de
buitenzijde des beens met een Plot van fmaragd bevestigd
werd, aan hetwelk twee kwasten van Oosterfche paarlen
hingen. Aan een naauw om het lijf fluitende fpencer van
zilverlaken hing tot han den rand van het hemd eene draperie van kanten en paarlen, om welker rand eene drie duim
breede franje van paarlen en fmaragden hing. De hals, borst
en armen waren op dezelfde wijze met paarlen verfierd, en
hadden geene andere bedekking dan eene draperie van fijne
kanten, die aan de hemdsmouwen vastzat, en van dezelve
ncderhing. Het baar, van hetwelk de vrouwen aldaar gewoonlijk eene groote hoeveelheid bezitten, was met paarlen
omwonden en bevestigd, en had van dezelve aan de eene
zijde eenen grooten ruiker witte rozen, welker bladen uit
fmaragden beflonden.
Hoezeer deze kleeding, de verdichte befchrijvingen der
Toovergodinnen evenarend , in Europa zekerlijk voor het ne
plus ultra van kostbaarheid en pracht zou worden aangezien,
verzekert nogtans de verhaler, dat dezelve bij openlijke fees:gelegenheden , zoo als bij ftierengevechten of procesfiën , nog
veel verder gedreven worden. De vrouwen worden alsdan
gewoonlijk door drie of meer bedienden in de kostbral,ft° li
vergezeld , van welke de eerfte eenen grootels ruiker-veri
bloemen, de tweede een' geborduurdja zakdoek, de derce
,

p ;

hct

FRAGMENTEN OVER CHILD.

234

het zonnefcherm enz. , ieder,, namelijk , iets anders , draagt.
Dit laatfte ftuk is vooral een der ,kostbaarfte gedeelten van
den vrouwelijken opfchik; want het beftaat niet zelden uit
de fijnfte en duurfte Bradandfehe kanten , met zijde gevoerd,
en met eene zeer dikke gouden of zilveren franje bezet, terwijl de ftok uit ivoor, met goud of zilver beflagen , beftaat, en de baleinen niet zelden met juweelen bezet zijn.
Met elk fchip, dat nieuwelings uit Spanje aankomt, wordt
ook telkens eene verandering in de mode aangebragt, die
zieh dan fpoedig uit de hoofditad in de provinciën verfpreidt;
zoodat de oude kleederdragten der verfchillende gewesten niet
dan bij het gemeen in wezen blijven , gelijk ook die der vrije

Indianen doorheen nog onveranderd gebleven zijn.
HOE VERZOENT MEN DEN NIJD?

De Marquis

DE CREMEAUS D'ENTRAGUES , Grootvalkenier, was een der fchoonfle en befchaafdíle mannen aan
het voormalige Franfche hof. Hoewel hij in blakende gunst
fond bij L ODE WIJ K XV , verwekte hij nogtans geene afgunst ; men beminde en achtte hein algemeen, en ieder, die
in Parijs en herfailles aanfpraak maakte op den toon der hefchaafde wereld en welvoegelijkheid, zocht hem na, te volgen.
Een zijner vrienden vroeg hens eens, hoe hij het aangelegd
had om zich zoo algemeen bemind te maken, daar hij toch
bij alles, wat hij ondernam, den nijd en ijverzucht moest
opwekken. „ Het is altijd mijn grondregel geweest," antwoordde hij ,. „ mij met geene intrigues in te laten ; , geenen
eerzuchtigen in den weg te treden; alles aan te wenden
om den mannen te behagen, en bij de vrouwen mij zon
pretenfaën te gedragen: '
-,^der
Hij gedroeg zich altijd als de ijverigíle verdediger des
fchoonen geflachts; echter gefchiedde dit íteeds met zoo
veel zachtmoedigheids, dat hij zelfs 'die genen niet beleedi5
de , die door hem ernftig berispt werden. IIet gebeurde dikwijls, dat hij , in gezelfchap , getuige van nadeelige oordeelvellingen over vrouwen was, welker goeden naam , men daardoor zocht te ondermij1nen, dat men mannen, die dikwijls bij
haar kwamen , voor hare begunlligde aanbidders verklaarde.
Wanneer iemand zich zulk eene overijlde uitdrukking veroorloof-
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loofde, vroeg hij den achterklapper: „ Mijnheer! zijt gij er
„ ooggetuige van geweest 2 " — „ Neen; maar..... " „ Wan» neer dit het geval is, moet gij ons veroorloven, dat wij
„ vooronderftellen, dat de genen, die u dit verhaalden , zich
„ vergist hebben. De fchijn bedriegt zeer dikwijls; dit is
„ niets nieuws , en dikwijls'heeft men er ook belang bij , ie„ mand in eene zaak te misleiden, die zulk een' wezenlijken
invloed op den goeden naam eerier vrouwe heeft."
Een jongtnan , dien de Marquis, bij eene dergelijke gelegenheid, op deze wijze tot zwijgen gebragt had, wilde hem
in verlegenheid brengen, en antwoordde hem op de vraag:
» Hebt gij, het zelf geziene " ítoutmoedig : „ Ja, Heer Marquis!" -.- „ Dan heeft de arme verdwaalde op de ftilzwij„ gendheid van een' man van eer gerekend," neide de Mar„ quis koel, „ en ik betuig u mijnen dank, dat gij ons allen
„ zulk eene kieschheid toekent."
Eens fpeelde de Prinfes van P ox s E met hem op de bil
Ik moet wel zeer onbela{vaam zijn ," neide zij : „ ik-jart.„
„ kan geen een' bal raken! ' -- „ Dat verwondert mij niet ,
„ Mevrouw ! " zeide v' EN T E A GU L S: „ ballen zijn geene
„ harten."
In een gezelfchap, waar zich een paar zeer ijverzuchtige
mannen bevonden, die zich, ter voldoening van hunnen arg
dikwijls van zeer onbetamelijke middelen bedienden,,-wan,
vroeg men den Marquis, of wel een echtgenoot, die ver
een' minnehandel op zijne vrouw had, hare brie--moednva
ven mogt openen. , Neen! " riep hij ; „ hoe kan men om» trent iemand, die men beminnen en eeren moet, zich iets
veroorloven, wat men omtrent een' ander', die ons onver„ fchillig . is , onbillijk acht?''
De Marquis had altijd eene bijzondere genegenheid voor
Mevrouw D E C AZ E, die zich zoowel door hare fchoonheid
als door haar verítand van vele dames onderfcheidde ; maar
zelfs de lastertongen waagden het niet, ,haar of hem deswege
aan te tasten; veeleer bewonderde men algemeen zijne f andvastige verkleefdheid aan deze beminnenswaardige vrouw.
Toen zij flierf, verviel, hij in eene diepe zwaarmoedigheid,
en heeft haar niet lang overleefd.
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III.
Brief aen deft: Deer D A N I E L \tA N B E K E, Sc/tout vats
Bodegrave, doorluchtig Schilder en Poëet; over den
titel Monfr. Monfr. mij door hem in het opfchrift van een toegezonden brief gegeven.
,

l3ekjeet een tuimelgeest in 't raethuis van uw zinnen
Den troon? of hebben tans de Mijterberggodinnen
Uw letterdorst , voorheen aen Pegaes bron geboet
Te driest en dom gelescht met vocht uit Lethes vloer,
Dat gij zoo fchits vergeet mijn hantwerk, ftaet en woning?
Al wie geen koning is , wanvoegt den naem an koning.
'k Ontfiu g uw brief en gunst met alle dankbaerheên;
Mier niet dien titel , o van fieke ! mijn Meceen.
Weet, vrient: Grootmoedigheit houwt vleijerij voor fchelden.
Men geeft den naem van rijk vorst Krezus om zijn gelden
1-Iij doolde grof, die ze oit aen praccher Yrus gaf.
Al fluit een pij , tot d' aerd' van beide fchouders af,
Mijn lijf, gij hielt hem wis vol dwaeze harsfenftuipen,
Die geitenvlok , zoo vreemt van Tyrus purperkuipen ,
Voor vorstlijk praelgewaet , en mij voor hoofing prees ,
En koningklijk ontzag , of prinfenëer bewees :
Maer zoutge zulk bedrijf, als redenloos, verachten,
En billijk doemen in de vierfchaer der gedachten ,
Wat gact u over , mij dan te eeren als een heer ?
Oprechte nedrigheit wraakt overbodige eer.
/Ik heb geen heerfchappij in vreemde wereltpalen ,
Daer andre ftarren om de hemelipille dwalen;
Ik bcnlvan hant tot hant uit vroom Batavisch bloes
Gefproote , en hier gequeekt : 't vernoege is al mijn goet.
Ook hebbe ik hof noch laat, beplant met wijn, of koren,
In Benig vruchtbacr oort, waerlangs de Seine, of Loire,
Op zilvre waterraên door 't levend' marmer rolt ,
En kruik en kar aen 't hof van de Oceaen vertolt,
Dat mijn waerdij tot zulk een Franfche naem doet fteigcren.
En, wie met valsch ;acct oit hoogt titels weigeren,
Ik
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Iit heb mij in den fclloot der where ootmoedigheit,
Dit weet die alles weet, wilvaerdig neergeleit.
En lust het u mijn ftaet eens kort en ront te weten ?
Ik wilze u graeg ... maer kom me op 't velt dan zelf zien zweten.
Ik arbey om den kost: mijn handen , ftijf van eelt,
Getuigen wat mijn ftaet van heerenftaet verfcheelt.
't Geviel de goede Godt, wiens heilig welbehagen
Ik des eerbiedig en blijhartig , zonder klagen ,
Omhels , den, dees tot kroon , en die tot zwaert en piek
're fchikken : geene op 't kxsfe , en mij tot fchup en rieic.
Begeeve ik mij 'met vlijt tot letteröeffeningen,
Verdrijve ik hienné dik mijn zielbekommeringen ,
Dit doe ik, twijl mijn maets hunne afgelloofdc leén
Op 't bedt van ftroo verquikke en rusten. Ga nu heen,
Vertel vrij welk een lieer u dezen brief toezendden.
Maer Zangnimf, hertenlust, 't is tijt uw ftem te wenden:
's Mans heuscheit heeft ons lang verplicht. Gulhartigheit
Moet ongebreidelt zijn. 't Is goet wat Góctheit zeit.
Ilij quarr ons , 't Jieugt me noch , en 'k zal het fleets gedenken,
Voor lang zijn haut en hart zoo openhartich fchenken;
Orest en Pilades zijn eertijts min vereent;
Wat of zoo koen is, dat ons oit te fcheiden meent?
En gij , o vrient,! dien 'k al mijn leven trou zal bl;jven ,
Schrijf, wen de dootfchicht mij in 't middelrif zal drijven,
Dees letters , bidde ik , op mijn nark : MIER SLUIMERT D' ASCII,
DIE NOIT EERZUCHTIG , OF EERTITELMINNEND' WAS.

Werp dan een luttel aerde op 't dor en kout gebeente ,
En gun het ftille rust in 't donker grafgefteente.
Vaerwel nu vrient , vaerwel, vaerwel; ay denk altijt
Aen een afwezig vrient, door uwe gunst verblijt.
Den xv van Slachtmaent MDCCXI.
IINIBREGT KORNELISZ, POOT.

Bouman.

111:2 4ntipoo; d aan del; voorn. Il U Y B E R T P0 0V, op zijne
critique, gemaakt op -wort of tytel IWonfr. Monfr.,
hem toegezonden.
-

M

ijü hooggeëerde vriend,
Met tytels niet gedierd ,
't Sij van monfseur of heer,
Of hooger naam van eer
Als
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Als ik Iaaxst aan u gaf,
Al naamtge 't qualijk af,
't Is uit befcheideuheyd
En agtinge gezeyd.
Waar vond men oit een boer,
Wiens geest zoo hoogop voer
Als uwe zanggodin
In digt vol pit en fin?
Ja menig prins of vorst ,
Wiens hooft een kroone torst,
Was nimmer zoo gevoed
Uit Hypocreenes vloed
Als uw voortreflijkheyd,
Die u een naam bereydt ,
Veel grooter dan monfieur,,
De heele werelt deur,
Waarmede 't lofgerugt
Steets fchatert door de lugt.
Al heetge Huybert Poot,
Uw daaden zijn zoo groot ,
Dat uw eerwaardigheyd
Daarin niet is misfeyd.
'k Misdaad niet aan uwe eer,
Schreef ik mijnheer, mijnheer.
Het heerlijke talent ,
Daar gij een heer van bent,
Dat 's uwe heerlijkheyd,
Met ftudie opgeleyd,
Waarmeé ge deftig praalt
En eeuwgen lof behaalt.
'k Bragt noit dien tytel bij
Uit wufte'vleijerij :
Elk weet, mijn waarde vriend,
Wat eere gij verdient.
Al,fchreef ik op zijn Franscb,
Het is de mode ,altans ;
Die tytel is gemeen,
Ja niet een boer uit 't veen,
Die naar een mensch wat fweemt f
't Monfieuren qualijk neemt.
Al werktge om uwen kost,
En zijt niet uitgedost
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Met kostelijk gewaat,
Nogtans in uwen f}aat
Zijt gij zoo wel een heer
Als andre boeren meer.
Worde ik een heer genaamd,
Mij dunkt 't u ook betaamt:
Ik werk zoo wel als gij ,
En heb meer zorg daarbij.
Neem dan van twee de keur:

illijnheer, of — monfeigneur.
D. VAN BEKE.

Opfchrift.

Aars den Bouanan Huybert Poot.

Isidefe tytel nu niet groot.?
Adam fpitte en Eva fpon,
Eer dat men adel vinden kon.
Menig isfer in Papfou,
Die zulk een boer wel weefen wou.

APOLLO EN DAPHNE.

Apollo was verliefd op Daphne. Ik verzwijg,
Hoe Python, 't fchrikgedrogt , door hem werd overwonnen;
En hoe hij, onbezonnen ,
Cupido tergen dorst; maar in den liefdekrijg
Moest zwichten , toen de ftrijd nog naauwlijks was begonnen.
Hij wilde , dat het dartel wicht
Hem af zou (laan en boog en fchicht:
Meteen voelt hij zijn hart doorgrieven.
„ Al zijt gij fchoon een' draak te flerk,
„ Geen zielen kunt gij doen'verlieven;
„ Dit is en blijft Cupido's werk.
„ Uw Godheid, in mijn boei geklonken,
„ Blijft magtloos en gedwee , tot Daphne uw' wensch vervult.
„ Tracht haar gemoed tot wedermin te ontvonken :
„ Tot zoo lang wensch ik u het noodige geduld ! "
Dus fchamper fprak de knaap , en was op eens verzwonden.
Maar Phebus voelt zijn wonden;
Hij kwijnt om Daphne; doch de maagd blijft immer koel ,
En koud als Phebe's licht, en vreemd aan mingevoel.
Niets kon haar ooit behagen,
Dan, met Diana, in het eenzaam bosch te jagen.
Als door den wind bevleugeld is haar vlugt
Bij elke ritfeling , of ingebeeld gerucht.
En ziet ze Phebus ftaan, verrukt en opgetogen,,
Gelijk een weerlicht is ze op eenmaal uit zijne oogen....
Och, arme Apol!
Wanneer de zinnen zijn verbijsterd en op hol
Wat doet een minnaar niet! Eens ziet hij zijn beminde,
Zoo vlug gelijk een hinde,
Ter
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Ter jagt in 't wilde bosc's:.
Haar haren vliegen los ;
Haar fluijer golft beval li g;
Haar aanblik is lieftallig ;
Haar boezem zwoegt van lust
Door 't koeltje mild gekust. '
Hij (preekt haar aan : „ Och , Daphne ! mededoogen
„ Zij eens, om mijn verdriet ,
„ Tot wedermin bewogen.....
Maar zij ontvliedt.
Ook hij , niet lui , met wieken aan de hielen ,
Haar achterna ,
Als voerden hem de zonnewielen.
„ o Daphne ! fia ! "
Dus riep hij: ,, toef! ik ben geen fchelm of roover,
„ Geen wolf, geen boschgedrogt.
„ Vrees niet , dat ik u kwaad doe, of betoover'.
„ 'k IIeb nimmer leed gewrocht.
„ Ik hen , geloof me , uw minnaar in den regel-;
„ Geen zwijnenhoeder of een dorpeling.
Mijn hand is niet vereelt door fpade of vlegel :
„ 'k Ben meer dan mensch ; ik ben een hemeltin ; ;
Ik ben een God, de prachtigf}e aller Goden ...: .
Wanneer men meent , dat Daphne uit enkel klucht
Tot hiertoe Phebus heeft ontvloden,
Gewis dat ze, op dit woord , van angst hem nu ontvlugt.
('k Zou om het dom gevrij van Phebus kunnen weenen ....
Maar de firs ama;rdli was nog niet in 't licht verfchenen.)
En of hij nu al roept : , Te Delphos eert men mij
„ Met offerdienst en fmaak. k Geef de aarde haar verlichters.
„ Ik ben de God der artfenij ;
De minnelijke God- der dichters."
Vergeefs ! de fchoone blijft hem fchuwen.
Zij mint geen' ftervelir.g , en dan een' God te huwen .. , .
Dit denkbeeld fchrikt haar ziel terug.
Maar Phebus bleef zij nog te vlug,
Tot dat zij fluit op Peneus oever.
Nu wordt het droever ! -,

Zij fineekt den Eiroom om hulp. Men grijpt den zwaktien draad
Tot redding aan , wanneer het feilt aan raad.
Zij werd verhoord. Maar hoe? Haar voeten kregen wortel;
l Elke arm fchoot tak bij tak , haar vingers loten uit.
Daar fond zij nu , tot vreugd van nachtegaal en tortel ;
Zij werd eèn lauwerboom , in ílede van een bruid !
Men denk, boe Phebus keek, toen hij , voor maagdenleden,
Een boomfchors drukte aan 't hart !
Streeft gij naar wedermin , 't zij met bedachte fchreden.
Eefcheidenheid verhoedt veel ongevals Cu fmarr.

J. J.

MENGELII2 ERK.
OVER DEN INVLOED DER ONDERSCHEIDENE REGE RINGSVORBIEN OP HT VROUWELIJK GESLACHT.

(Getrokken uit de Athenian Letters , or the epistohry Correspondence of an Agent of the King of Perfia , refiding
at Athens during the Peloponneftan War (*).)

G

isteren bevond ik mij in een gezelfchap van aanzien
1Ít %ieenfche vrouwen ten huize van A s P A s I A, met-lijke
welke ik , federt mijne kennismaking met P E R I K L E S,
Reeds in vriendfchapsbetrekkingen heb geftaan. Steeds
heeft zij mij met eenc innemende minzaamheid ten harent
ontvangen, en zij bezit zulk een fijn vernuft, zulke veel
kundigheden en zulk een gezond verfi:and, dat-voudige
inderdaad niemand haar overtreft, ja zelfs niet evenaart,
de wijze s o x R. A T E s - alleen uitgezonderd. Zoodra het
grootPte gedeelte van het gezelfchap zich met de luitfpeIers verwijderd had,' vormden wij dadelijk Benen engeren
kring , en begon A S P A S IA het gesprek. Zij onderhield
ons met eenige merkwaardige anekdoten van P E R I K L E S,
voor wiens nagedachtenis zij de diepfle hooiachting koestert , en weidde vervolgens wijdloopiger over anderes
onderwerpen uit. Eindelijk wendde zij zich ook tot mij ,
en deed mij cenige vragen over de zeden der vrouwen
in die gedeelten der wereld, welke ik, op mijne rei•
zen , bezocht had. — „ Uit de behandeling ," zeide zij,
„ welke de vrouwen in de meeste flaten ondervinden ,
moet
(*) Van dit uitmuntend werk , hetwelk eene wederga van
Reis van den jongen Bnacliarfis door Griekenland is, zal , bij inteekening, eene Nederduitfche vertaling
vervaardigd en uitgegeven worden door S TEE N BE R G EN
v A N e o o it, te Leeu rarden die dit uittrekfel , als eene
proeve zijner vertaling, aanbiedt.
PMI:N GELW. 1821. No. 6.
Q
B A it T H E L E M Y's
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groet ik bijna besluiten, dat de filozofen en wetgevers
van oordeel zijn, dat dc vrouwen eigenlijk geene zielen
hebben. Want waarom anders worden zij niet tot de
groote mysteriën toegelaten ? En waarom belet men haar ,
zich , door het aanleeren van nuttige kunnen en wetenfchappen, te befchaven? Te ltheize genieten wij intusfchen meer voorregten , dan op vele andere plaatfen : men
behandelt ons hier ten minfee als redelijke wezens. Maar
deel mij , 0 K L r A N D E R! het refultaat van uwe opmerkingeu nopens onze fekfe mede , en zeg mij onbcwimpeld, in welk licht zij , onder de verfchillende wetten , vooroordeelen , gewoonten en gebruiken der verfchillende volken , u voorgekomen is ? Misfchien hebt gij
uwe aandacht tot nog toe niet op dit onderwerp gevestigd ; want ik wet te wel , dat de mannen , over het algemeen , van onze verilandelijke vermogens bij lange na
geen gunfig denkbeeld voeden , en tevens vergeten , dat
het groote onderfcheid tusfchen de beide fekfcn niet uit
gebrek aan natuurlijke begaafdheden, maar uit mangel aan
behoorlijke vorming ontftaat." — „ Ilet is volftrekt onmogelijk ," antwoordde ik , „ deze onbetwistbare waarheid te vergeten , wanneer men het geluk heeft gehad ,
A S P A S I A te leeren kennen. De vrijheid, welke men
het vrouwelijk gcflacht te Athene vergunt , is volkonen
gefchikt, om al die fchoone uitwerkingen der gemengde
gczelfchappen in Iönie, en voornamelijk te Epheze, dien
zetel der weelde , te weeg te brengen ; terwijl een aangeboren befef van het welvoegelijke dc fltheenafe7e vrouwen
oneindig beter binnen de behoorlijke perlten houdt, dan
de floten en grendels van het Oosten ooit kunnen doen.
Hier - alleen zijn zij geene flavinnen van hare mannen
`n derzeiver genoegens." -- „Gij zijt een weinig te ílreng
tegen uwe geboorteflad ," antwoordde zij; „ hoewel ik
tevens gaarne geloof, en zelfs min of meer overtuigd
ben , dat iietgene , wat gij te dezen opzigte zegt , geenszins ongegrond is. Ik zelve heb den al te luisterrijken
eerdienst in den zoo prachtigen tempel van Diana te
Epheze niet zelden als een levend zinnebeeld van den in
die
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die fad hcerfchenden geest bcfchouwd. Beide zouden beter voor dc Cry prifche 1/emus voegen , dan voor de Godin , die als befchermfler der bosfchen en bergen wordt
vereerd." — „ De analogie ," hernam ik, „ welke gij
tusfchei, de weelderigheid en den eerdienst der Epheziërs vindt , is inderdaad zeer zinrijk. Doch hetgene ik
eigenlijk zeggen wilde , is van Benen eenigzins erniligeren
aard. Zoo gij het mij vergunt , A S P A S T A, zal ik u
cenige opmerkingen mededeelen, welke ik, gedurende
mijne reizen , over den invloed der onderfcheidene rege
zeden van het vrouwelijk gedacht ge -ringsvomepd
heb." — „ Niets zal mij aangenamer zijn ," ant--makt
woordde zij met Gene onuitfprekelijke bevalligheid.
„ Om derhalve," hernam ik, „ niet Bene zoo ílaatkundige vrouw in de taal eens ftaatsmans te fpreken; eeii
willekeurige en despotiekc regeringsvorm moet de ongedwongene verkeering en de perfoonlijke vricndfchap tusfchen de beide fekfen noodwendig te allen tijde verftoren,
en zich, zoo wel in de onfchuldige genoegens van het
huisfelijke leven , als in het beituur en beheer der openbare aangelegenheden, werkelijk doen gevoelen. Ik geloof nogtans niet, dat dit kwaad alleen, uit den fteeds
argwanenden geest van zulken regeringsvorm zijnen oor
heeft , maar dat het veeleer uit den wensch van-fprong
eiken gehuwden man ontslaat , om in zijne huishouding
het voorbeeld na te volgen , hetwelk het beftuur van den
flaat, waarin hij leeft, hem zoo uitnoodigend aanbiedt.
Vandaar, dat een dwingeland op den troon zeer vele
dwingelanden in de huisgezinnen vormt; en wanneer het
grootfee gedeelte van het volk eenmaal door het despotisme verhard is , zoo vinden geene gevoelens ligter ingang, dan die, welke hetzelve begupfligen (*). Men
laat
(*) Darns les états despotiques les femmes font extr entcr;rerzt
esclaves. Chacun Puit fespr•it du gouvernement, poste chez
foi ce qu'il volt établi ailleurs. Comme les loix y font févères
et exécutées fur le c/lamnp, on a peur, que la liber•té des
femmes y faste des afaires. M 0 N T e s Q Ti I E u, Esprit des
Q
Lrix ,
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laat ze, in weerwil hunner ongerijmdheid, als gezonde
,grondbeginfels gelden, en door het misleid verfland banen zij zich allengs den weg tot het karakter en de zeden des volks. Wanneer de opperheerfcher van het land
een' zijner onderdanen in den kerker werpt, of hem van
zijne goederen en waardigheden berooft, zonder eenige
reden van zijne handelwijs te geven of eenige klagt teen
hem in te brengen , dan acht de kleine despoot zich binnen de grenzen van zijn huisfelijk gebied evenzeer tot
dergelijke willekeurige daden geregtigd. Verbiedt gene ,
vrijmoedig over zijnen perfoon en zijn befluur te fpre.
ken, clan waakt zijn nabootfer in het kleine met de uiterfle ijverzucht tegen elke, zelfs de gering{le kwetfing
van zijn gezag en aanzien : Ureng flraft hij elke onbedachizame uitdrukking , die zijnen kinderen ontvalt , en
fluit ziine vrouwen van alle gezellige verkeering uit , opdat zij zich aan geene verraderij tegen hem zouden kunnen fchuldig maken of met vreemde mannen eenen minnehandel aangaan. Door gefnedenen en ftommen omgeven , van al de voordeelen , die het verfland vormen en
befchaven kunnen, ten eenemaal beroofd, wint nu Gene
uitllekende fchoonheid — want fi hoonheid is in Perzië de
hoogde ,ja bijna de eeniglie verdieníl e eener vrouw— mis fchien het hart en vertrouwen van eenen magtigan vorst . Zij
mengt ziele misfchien in de ílaatzak.en , offchoon zij volftrekt
Beene irenfchenkennis bezit , en tevens met cie ware belangen van het koningrijk geheelenal onbekend is. De
natuurlijke gevolgen hiervan zijn , dat de luimen der favorite , gepaard niet de luimen van den vorst , welke beide eerie onbeperkte bevrediging eifchen, de ellende van
land en volk fteeds moeten vermeerderen : en deze gevolgen heeft men in despotieke flaten vaak genoeg beleefd.
En
-

Loix, VII. 82. verge!. XVI. 9 en io. Nog meer, dan deze
omtcandigheid , droeg misfch.en de polygamie tot de inftandb'udiug der flavernij in de harems hij. Zie HEEREN,
Iden , II. S. 34. — Aanmerking vu den HQOgleeraar J AitOBS.
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En wat deze zaak in Perzië tot de groottte ongerijmdheid maakt , is niet alleen de bekrompene en allezins ondoelmatige opvoeding der vrouwen , maar ook cie openbare tegeiiftrijdigheid, waarin men daardoor Irret de ver
gevoelens onzer voorvaderen vervalt , die de vrou--klarde
wen tot alle ítaatsbef'c uur ongefcl:dkt oordeelden , en dus
eene wet maakten , dat ílechts mannelijke erf enamen den
troon moten beklimmen. Hierdoor onder:chcidt zich het
rijk van c Y R u s van het 1Isf rifclie, welks gefchiedenis
inzonderheid door de daden eener s it M I R A MI s merk
waardig wordt." ,-- „ Mij fchijnt ," hernam A S P A s I A ,
de levenswijs, der Perzi!chc vrouwen in een fcherp
kontrast met de zeden der .Egyptilche vrouwen te ftaan (*) ,
die , naar ik gehoord heb , koophandel drijven , ter markt
gaan en den ploeg befturen ; terwijl hare mannen te huis bij
het fpinrokken zitten en de fcillere bezigheden verrigten ,
welke men hier als de eigenlijke bcftemming eener huis
Griekenland kennen wij volftrekt-vrouwbefcht.In
niets dergelijks." — „ Dat is waar," zcide ik, „ zoo
gij , namelijk, de krijgshaftige Spartaanfche vrouwen,
die insgelijks het tegenbeeld der Perzifche zijn , niet in
deze klasfe wilt rangfchikken. Aan dezelfde oefeningen ,
dezelfde vermoeijenis`en , dezelfde tucht , als harp mannen , gewoon , zijn zij siezen , met opzigt tot hare zeden
en gewoonten , volkomen gelijk. Ilet was liet doel des
wijzen Spartaa,li then wet-evers , de heerfchappte der hartstogten , op cane aan het Perzi/ehe gebruik lijnregt tegenovergefielde manier,, te beteugelen. En even als men
in het Oosten de zeden der vrouwen , door eene ftrcn;e
afzondering van alle gezellige verkeering niet andere menfchen , en ook daardoor , dat men haar ligchaam , als ware
het, inkerkert , rein en onbevlekt tracht te houden ;
zoo wordt te Sparta de neiging tot onregelmatige begeerten door den gemeenza :.Ien omgang met het manncli;k
eflacht bij de vrouw meer en nicer verzwakt, en zij
door het gevoel van eer,, hetwelk men haar reeds zeer
vroeg
*) HER Q D O T. Lib. II. Cap. 35 feq.
Q3
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vroeg inboezemt, boven de zinnelijkheid verheven. Doch
daarbij is het allezins te bejammeren , dat de Urenge geest,
welken de Spas'taanf he ftaatsregeling ademt, der vrouwon eene geheel onnatuurlijke ruwheid geeft , welke
nogtans door dc verkeering met vreemdelingen , zoo die
te .Sparta ílechts vergund ware , aldra zou gepolijst worden. En in dit opzigt geloof ik, dat ,-lthene een bebst
voorregt heeft. Vrij en onafhankelijk, als Sparta; vermogend genoeg, om zijne vrijheid te=en de talrijkf'c en
ltrijgshaftigile volken in het open veld te verdedigen ,
beijvert het zich tevens , om den koophandel te. doen
bloeijen , en brengt de fchatten van ver verwijderde landen , tot belooning zijner vlijt, zijne havens binnen.
Daarenboven is de geest van deszelfs wetten en inwoners volkomen naar de vorming en befchaving der zeden
berekend. Gene beletten het toenemen eener ontzenuwende weelde, het gewone gevolg van eenen bloeijenden
handel; en dezen, overtuigd, hoe volftrekt noodzakelijk
eene ingetogene levenswijs tot inflandhouding van flthesze's wezenlijke waarde is , vinden deze wetten allezins
billijk, en onderwerpen zich gaarne aan dezelve. Ilce
weldadig wordt de handel , onder zulke beperkingen , wanneer zij naauwkeurig in acht worden genomen , voor elken burger en voor den ganf hen [laat ! Ieder vindt een
bedrijf,, waartoe hem niet alleen zijne neigin ; , maar zelfs
de gePcrcngheid der wet noopt (*). Want hier wordt,
zoo ik mij niet bedricge , de lediggang met den dood geftraft. Om deze reden is de knorrige ijverzucht, die liet
huisfelijke leven in andere , minder werkzame landen zoo
vaak verontrust en verbittert, den fltlicncrs geheelenal
onbekend. De vrouwen worden tot de haar voegende bezigheden opgevoed : men vergunt haar, bij openbare feesten , den fchouwburg te bezoeken (-f) , en zij hebben een
groot
,

(') De lediggang werd te Athene geflraft. Zie n I OGEN.
in rite Solonis , Cap. 55. r o L L u c I s 0raonaast.
Z''It.4.
,T) Zeer waarfehijulijh is het , dat de Itlzeeiifche vrouw
de
I. A ë R T.
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groot aandeel aan het befluur der huishouding. Hierdoor
verkrijgt haar uiterlijk voorkomen eene innemende zacht
zonder eenig inmengfel van valíche kicschheid, en-heid,
maken zij zich allcn^s eene edele denkwijs eigen , welke
zelfs mannen, onder eenera despotieken Pcaatsvorm , maar
zeer zelden erlangen (*):"
„ Bij al deze voordeelen van den toeland, in welken
de Griekrche vrouwen zich bevinden ," zeide A S P A S I A,
„ fchijnt het mij nogtans toe, dat gij haar de bemocijing
met ftaatzaken even zoo min zoudt willen vergunnen,
als der beguníligde minnaresfen der Perzifc/e I:onitlgcn."--„ Zulk een voorregt ," hernam ik, „ kan ,lechts aan bui tengewone geestvermogens worden vergund; en onder
deze bepaling zult gij mij toch wel willen toellaan , dat
men geen gevaar zal loopen van het dikwijls of verkeerdelijk te vergunnen. Intusfchen is het, mijns oordeels ,
onbetwistbaar zeker,, dat het veel minder ongerijmd zou
zijn, eene vrouw van erkende talenten, die zulk eene
opvoeding had genoten , tot eerfcen Minister te verheffen , dan der diep onkundige fchoonheden van Perzië
tenen hoogen graad van vertrouwen te fchenken." -„ Gij weet ," zeide A S P A S I A, „ in welk een licht
men mij voorheen geplaatst heeft , toen jeugdige eerzucht
mij aandreef, om naar de bewondering en liefde van P rR 1 K L E S te flreven. Men verklaarde mij voor eene lis tige lntriguante , en beleedigde het verfland van mijnen
grooten vriend, door te vermoeden, dat hij zich door
zulk eene vrouw liet misleiden. Doch ik vergeet , dat
ik
de fchouwfpelen nooit hebbe bijgewoond. De gronden, voor
dit vermoeden door den Hoogleeraar B ö T T I GE R in den
Ter^tfchen Merkur voor 1796 en 1797 aangevoerd, zijn ten
minfte zeer aannemelijk. — Aanm. van Prof. J A ic 0 B S.
(*) Geheel anders , doch een teeinig overdreven , fielt D a
P A U W (Récherch. fur des Grecs , Vol. I. p. i90 fuiv.)
den toeftand der At,'heenfclie vrouwen voor. Men zie ook
eenige aanmerkingen hierover in W I E L A N D 's Bttiscii Ma-

fßum , II. 3. S . 131 volgg.
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ik tiwe meening wensch te hoorera. Gij hadt nog iets te
zeggen , en ik vrees , dat ik uwe rede ontiidig afgebroken heb." -- „ Zoolang A s r A s 1 A ," antwoordde :ik ,
„ ncg iets heeft mede te deelen , heb ik volftrekt niets
te zeggen." — „ Gij hebt Epheze uit het oog verlor en," hernam zij. — „ Het is waar," vervolgde ik;
ik was juist voornemens , om aan te toonen , dat het
aan de ƒaatcgcf?clahcid van Epheze, hetwelk eene der
beroet.mdl[íe havens der g anfchc wereld heeft en , dien ten
gevolge, eersen zeer uir ebreiticnn handel driift, te wijten
is , dat men der vrouwen meer vrijheid vergunt , en dat
de zeden dier flad weelderiger. zijn, dan in Perzië of in
Athene. Want offclioon ook Epheze onder cene despotieke regering ftond, en zelfs thans nog int weerwil van
den door c i m o N gefloten vrede , de Perzifche koningen
vreczen moet, heeft men het echter heeds zekere voor
vergelijking met de overige Raten , eene-re.,tni
vrijheid vergund, zonder welle de koophandel nooit gediien kan. Dit heeft cone drokke verkcering onder de
inwoners te weeg gebragt: beide fé1 fin ontmoeten elkander op de markt en op gastmalen ; en langs dien weg
verkrijgt de vorming der vrouwen eene zekere onbeperkt
waarin zij van de opvoeding der Perzifehe vrou--heid,
wen geheelenaI afwijkt. Vraat gij nu , in hoe verre zij
zich van de fltheett the vrouwen onderfcheiden , dan antwoord ik, dat ook dit niet moeijclijk op te geven en aan
te duiden is. Te Athene moge het, tot handhaving der
vrijheid , noodzake'ijk zijn , wetten tegen de verkwisting
en ij el,heid te makcn ; doch te Eph°ze begeert men zulke wetten niet: zelfs zou men daar dc vrijheid niet eens
ten koste van het gei,ocgen wilicn koopen. Terwijl derhalve de Epheziërs aI dc voordoelen van den handel genieren ., zijn zij aan al de nadoelen van eene onbegrensde
weelde blcotge:teld.. Vandaar dan ook, slat er in de klecdin ; der Ephezifihe vrouwen eend pracht, en in haar
gehcele voorkomen Beie weelde heerscht, welke men bij
geen ander volk vindt (*). Zij trachten raar de bcwonde(") Ar ni L N IE u s , XII. pag. 5a5,
,
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dering der mannen , en verwachten van hen cene hulde ,
die geene achting , maar wel degelijk aanbidding moet te
kennen geven. Het gevolg hiervan is, dat deze vrouwen , die eene al te hooge waarde aan haren perfoon
hechten, — en er zijn inderdaad weinigen, die dit niet
doen! een' afkeer van het huwelijk hebben; zoodat
de flad hare bevolking minder aan het trouwen der bur
onder elkander, dan aan den toevloed van vreeinde--gerij
lingen , te danken heeft. Ik ken een meisje , hetwelk ,
uit eene belagchelijke grilligheid, de hand van eenen Epheziër van een uitítekend verfland en buitengewone talen
om hare vrijheid niet op te oferen. Te-tenwigfd,
Athene zou min zoo iets krankzinnigheid genoemd heb
te Athene houdt men den echten!Iaat in hoo--ben;wat
ge waarde , en begunfligt detízelven op alle mogelijke
wijzen. Wanneer derhalve eene 1lthecnfchc matrone oud
wordt , ziet zij zich van elk bemind en geëerd. Dewijl
zij zich beijverd heeft, om hare kinderen zorgvuldig op
te voeden , kan zij niet vreugde op haar verloopen leven
terugzien , en aanfchouwt in hare dierbare huwelijkspar den den troost en het genoegen van haren ouderdom.
Heeft daarentegen eene Ephezifche jonkvrouw hare bekoorlijkh4den verloren , en niet dezelve haren fciiitterenden, weelderigen tooi a fgele d , dan vindt zig in de genoegens van het huisfelijlke leven volílrekt geenen troost:
hare voormalige vrolijkheid verlaat haar , en zij wijdt het
droevig overfchot harer dagen aan het lage bedrijf van de
zedeF kheid der jongere en fchoonere harer fekfe meer en
meer te verbasteren." -- „ Inderdaad , K L r A N v E it ,"
antwoordde A S P A S 1 A,„ de ltheenfche vrouwen heb
alle reden, om u voor den voorrang dankbaar te-ben
zijn,'welken gij haar boven de overige vrouwen toeken-!
Gij fchiint te geluoven , dat zij al de goede hoedaniglieden der vrouwen van p«rtrr , Epheze en Perzië in zieh
verceni en , zonder niet ééne van derrelver zwakheden
behebt te wezen." — „ Niets is duidelijker," hernam
ik; „ want zij bezitten den manhaften geest der arttninrci2, zonder derzelver ruwe geftrengheid; de losse,
beQ5
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bevallige vrolijkheid mijner landgenooten , zonder derzelver weelderigheid, en tevens de ingetogenheid der
Perzifche vrouwen , zonder derzelver flaaffche ongezelligheid."

IETS, TER BEANTWOORDING DER VRAAG: IS HET PENS
GEGRONDE OPMERKING, DAT, SEDERT DE INVOE-

RING DER KOEPOKINENTING , DE ANDERE UIT SLAGZIEKTEN, ALS DE ROODVONK EN MAZELEN, KWAADAARDIGER GEWORDEN ZIJN ; OF
ZIJN DE DENKBEELDEN DAAROMTRENT AL-

LEEN AAN EEN BLIJVEND VOOROORDEEL
TEGEN DE VACCINATIE TOE TE SCHRIJ-

VEN?

Door J. B. CRoL, M.D.( *)

Het is eene algemeen erkende , door de gefchicdenis van.

alle tijden ongelukkig bevestigde waarheid , dat de fchoon-

fie , de nuttigf'ce , de voor het menschdom heilzaamfte
ontdekkingen veelal geweldige tegenkantingen ontmoet ,
met moeijelijkheden van verfchillenden aard te worftelen
gehad , ja wel eens bittere vervolgingen aan derzelver
uitvinders berokkend hebben.
Men zegt , en , oppervlakkig beschouwd, komt het
niet geheel onaannemelijk voor, dat uit de botfinb der
firijdige denkbeelden de waarheid voortfpruit en in een
helder daglicht te voorfchijn treden moet : maar dat d enkbeeld, be'.hoorlijk nagedacht , is meer fchitterend , dan wel
juist ; -- bij het onderzoek immers van een nieuw,, van
een belangrijk gefc hilílu ?L , of van Gene gewigtigc ontdekI:in , , ziet men niet zelden , adat de gemoederen der wederzij.lfche partijen , door geestdrift verhit en tegen elkan() Voorgelezen 8 Dec. 1819 in liet Genootfchap : Dii'cr, Jèd mzu , te Dordrecht, en vervolgens 3 Febr. 1820 in
e..e buitengewone Vergadering van het Dordrechtsch Departei;1 t Tut V'a ;'jnn 't .11b ;tzc
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ander als in het harnas gejaagd , dat onderzoek al die bedaardheid en onzijdigheid doen misfen , welke zoo nood
zijn om cen gegrond oordeel te kunnen vellen.-zakelij
De koclzinnigfte wijsgeer zelf is dikwijls buiten ftaat,
om zich , in het hevige van den twist , te beveiligen tegen de vooroordeelen , die hem van alle zijden omringen.
Het is derhalve eerst dan , wanneer de gemoederen bekoeld, de twisten en woelingen aan het bedaren zijn,
wanneer de ondervinding zelve begint te fpreken , dat
eindelijk de waarheid, aan welken kant zij zich dan ook
bevinden moge, zegepraalt, in vollen luister te voor
komt, en alle weldenkenden door haar overtuigend-fchijn
vermogen onweêrflaanbaar medefeept.
Dit, M. H. , uit andere wetenschappelijke vakken te
willen f}aven , is overbodig, en zoude aan uwe kunde te
kort gedaan zijn. Wij willen zelfs geen gewag maken
van hetgene er , b. v. , met opzigt tot de ontdekking van
den omloop des bloeds door den onfterfclijken H A RV in u s, van het gebruik der kina , en van meer andere
gewigtige ontdekkingen , van tijd tot tijd , in den genccskundigen kring , plaats gehad hebbe ; — neen, wij willen ons liefst bepalen bij die moorddadige , zoo vaak terug
keerende pest van het menschdom, de vc riolx , of zoogenaamde ki;idcrpokken.
Veilig mogen wij vooronderíl eilen , dat niemand onzer
onbekend is met de lotgevallen , welke dc gelukkige ontdelking van de inenting der kinderziekte , federt het tijd
harer bekendwording, in de onderfcheicdene oorden-ftip
van Et ropy , bijzonder ook in ons land , heeft onder
vele duizende pennen, over dat onderwerp,-gan;hoe
zoo voor als tegen , f{omp gefchreven zijn , voor en aleer hare nutti ;heid erkend , en zij , bijna algemeen , is
aangenomen geworden. Meer, en nader nog, 1\1. H. ,
dragen wij kennis van alles , wat niet de vaccine is voorevallen ; -- met de v ïccive , die gezegende plaatsvervang
ffer der, anderzins zoo heilzame , gewone inenting ; —
met de vaccine, die alle de voordeelen , al liet nuttige
al het beveiligende dezer laatíle in zich bevat , geene be-
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fnietting , hocgenaam(l , verfpreidt , en daarenboven nog
het zeker bchoeimIddiel is tegen die Onaangename gevolgen, waaraan cle inenting met kinderpokflof den lijder,
nu en dan, nog wel eens plagt bloot te flehen. wij
verwonderen ons echter niet , dat eenc ontdekking , zoo
zonderling als vreemd, tegenkantingen ontmoet en vinnige beftridars aangetroffen heeft; — misléhien heei^t hare
eenvoudigheid zelve hiertoe ook wel eenigc aanleiding ge
mystieke-gevn.Htomfai,hgezn;of
vindt doorgaans den meesten bijval.
WWij zullen n , M. I I. , met de twisten , over dit zoo
belangrijk onderwerp ontffaan , noch ophouden , noch
vervelen. De zaak der vaccine is befist. Geheel Europa,
zelfs 1z1-zti rche rijken , zijn van hare nuttigheid en voor
boven de natuurlijke inocr latie ten volle over--trcfelijkhd
tuigd. Alle Mogendheden, alle Gouvernementen , vele
geleerde Gcnootfchappen vercenigen , als om ílrijd , hun
pogingen, om deze weldadige bewerking algemeen in-ne
te voeren , om alzoo de kind erzielte , dien geetel , van
het mcoschdom, ware het mogelijk, ecn,uaal van den
aardbodem uit te ï oeijeti ; a-s cent hoop , die wij , inderdaad , niet als zoo geheel ijdel of denkbeeldig wilden befcl.ouwd , of onder de pia vota gerangfchikt hebben ,
daar wij reeds in ons land, en bij andere voll. "n van Europa, den vernielenden invloed der kinderpokken zoo aan
hebben zien afnemen ; — cone hoop , waarin-mcrkelij
wij nog meer verulerkt worden ,
i °. Door de onlangfche berigten uit Poppenhu5^cn, alwaar in de vorige eeuw zeer ve]e kinderen aan de natuur'lijl:e po'_kcn flierven. Volgens de flerfiijsten, aldaar
gehouden , blikt het , dat , van li et jaar 1752 tot 1762 ,
2644 kinderen aan dele ziekte Vierven ; van liet jaar 1762
tot I72, 2216 ; van net jaar 1772 tot 1732, 2233 ; van
het jaar 17002 tot 1792, 2735 : zoodat, in het tijdperk
van q o Jaren , in ééne flach alleen , aan die noodlottige
ziekte niet minder dan 982$ flagtoffers gevallen zijn; -terw ij l er federt i8o2 , liet jaar , dat de koepoker ting
aldaar voor het eerst werd ingevoerd, tot liet jaar 1311
-

,
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niet meer dan 158 kinderen zijn weggerukt geworden.
'Den zoo vctbazend verfcüil levert, onzes inziens , eell
treffend en overtuigend bewijs op van liet beveiligend ver
vaccine. Sedert het ;aar i 81 hebben zich te-mogendr
Koppeohagen de natuurlijke pokken niet nicer vertoond;
en deze bijzonderheid is vooral opmerkelijk, omdat die
ziekte in de jaren 1817 en 18 i 3 in zoo vele plaatfee van
lb/land, Engeland en Frankrijk geheerscht , en aldaar
zelfs te voren gevaccineerde voorwerpen zoude aangetast
hebben. Ook is men in Denemarken zoo zeer overtuigd
van het beveiligend vermogen der koepokenting, dat,
toen er, vóór eenigen tijd, in de haven van Iioppenhagen , een fchip aankwam , waarop de kinderziekte hcerschte , en men er den Raad van Gezondheid dier ftadd van
verwittigde , deze aan de fehepelin;en toeftond om aan
land te komen , en men geen enkel voorbeeld van dc
veríprei:iing dier ziekte heeft waargenomen (*).
2°. Volgens de berigten uit Martinique , alwaar federt
ruim xo jaren zich geene fporen dier befinetring meer
vertoond hebben; terwijl
g°. Dezelve op Guadeloupe reeds voorlang niet meer
dan bij naaai bekend Raat.
Welk een zonderling en bedroevend kontrast levert dit
niet op met het Rapport van den Raad van Gezondheid
in Parijs, in 1819 aan het Gouvernement ingeleverd,
blijl,cns hetwelk , in 1818 , 68a voorwerpen door de kinderziekte omgekomen zijn ! — Maar niet minder treurig is
het berigt , hetwelk ik niet nalaten mag u nmede te deelen ,
dat, volgens de flerflijsten dezer ítad (Dordrecht), bij
mij ingekomen, eenen aanvang nemende met x°. Maart
18i9 , tot ultimo December van dat zelfde jaar, en dus in
den omvang van maar xo maanden, wij niet minder dan
64 flagtolfers, door de kinderpest omgekomen, te betreuren hebben gehad.
O^k in Martinique , G'oaiieloupe , Denemarken en bij
verscheidene noordmm he Mogendheden worden Beene mid,

de-

(*) 4/gem. Konst- en Letterbed,, I8I9 . No. 4^. 1$ Oct.
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delen gefpaard , geenc zorgen ontzien , om , door eene
onafgebrokene bcguníligin; en krachtdo 3ige aanmoediging
der vaccine, de terugkeering der vernielende kinderziekte
voor te komen. Gefchiedde zulks overal, werden de oog
bijzonder ook die van onzen-merkndIlogMat,
geëerbiedi den Koning , door de vereenigde pogingen der
verfchillende klasfen van de maatichappij wat williger onderiteund ; bleven de Gemeente- en Armbelfiuren , zoo
wel in de (leden als ten platten lande , ten dezen ijver: r
werl zaam ; bragten de Leeraren van den Godsdienst ,
wier invloed heeds zoo veelvermogend is , hiertoe een
liet hunne bij , — ja dan , maar ook dan alleen,-flemig
zouden wij ons mogen fireelen met het aangenaam voor
om , binnen den kring van maar weinige jaren ,-uitzg,
nog eenmaal het tijdperk te beleven van de uitdelging der
zoo verwoestende kinderpokken ; de bereiking , met émn
wo©rd , van een doel , waartoe , in cle vorige eeuw , ver
uitgedacht en voorgedragen zijn, maai-fcheidnplas
die, helaas ! alle Ichipbreuk geleden hebben.
Zoo even , M. 1 I. , merkten wij aan , dat de zaak der
vaccine heflist was. Dan, oflchoon zulks wel in het algemeen waar zij, bedoelden wij echter daarmede geenszins, dat zij over alle zwarigheden had gezegepraald; dat
alle bedenkingen , twijfelingen en vooroordeelen tegen dezelve zoo geheel uit den weg zouden geruimd zijn; -neen, dit kon, dit most men in eerie zaak, zoo nieuw
als vreemd en gewigtig , niet wel verwachten ; -- wat
zeg ik? zagen wij niet nog onlangs , in ons land, het
behoedend vermob n der vaccine in twijfel getrokken , en
de gemoederen van velen ontrust door berigten van ware
kinderpokken bij hen , die in vroegere jaren gevaccineerd
waren en wèl afgeloopene koepokken gehad hadden ? Opzettelijk zeg, ik: in ons kind, omdat ik niet weet , federt
eene reeks van jaren , uit andere landen, zelfs niet uit
Engeland, de bakermat der vaccine , iets flelligs of veel
-betkndsva
dien aard vernomen te hebben.
Met betrekking tot deze tegenwerping , welke , indien
zij gegrond ware, voorzeker eene der gewigtig{Ie wezen
zou-
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Zoude , vergenoegen wij ons , daar dezelve niet regtflrceks
tot ons onderwerp behoort, u te verwijzen tot eenige
uitmuntende en teffens gerustfleilende ítukjcs , hierover in
i8 17 en 18i8 in het licht verfchenen , en waarin dit belangrijk punt met zoo veel oordeel als frenge onzijdig
heid beílisfend ten toets is gebragt geworden. Onder deze behooren voornamelijk: Het beveiligend vermogen der
Koepo eken t gen de Kinderpokken , door den grijzen
en hoogstverd ienllelijken Hooglecraar T H 0 M A s s n N, a
T H U E S S I N K -- De waarde der Koepokinenting gehandhaafd, en op nieuws aanbevolen aan Ouders en Kurst
door den beroemden A. V A N S T I P R I A a I-genot,
L u ï s c i u s ; -- De Kinder pokken , welke , voornamelijk I
de jaren 1817 en 1818 , zoo fel te Rotterdam geheerscht
hebben, in verband befchouwd met de enting der Koeppokfiof,, en deze in derzclver waarde gehandhaafd , doter
mijnen vaardi en Vriend en hoogstvcrdienftelijken Roterdamfchen Geneesheer I3. v A N D E N B o s c ii, enz.
Het is eerie geheel andere , Gene meer zijdelingfche bedenking , welke men hier tegen de vaccine in het midden
brengt ; eene bedenking , die de aandacht van den fchrai:deren opgever der vrage , tot welker beantwoording rcïq
iets wilden in het midden brengen , niet heeft kunnen
ontglippen , en in het hoofd dezes door ons is opgegeven geworden.
Al dadelijk, M. H. , voelt gij , dat zij, die dit be-zwaar tegen de vaccine opperen , haar behoedend verinngen, ten minfte ftilzwijgend , erkennen, maar telyens „a t
de algemeene invoering derzelve een ander, waarlijk niet
gering , nadeel ten laste leggen ; dat , namelijk , van een"ge ziekten , die voormaals van Benen zachten aard waren, nu als meer boosaardig, ja meer doodelijk, te li& ben doen te voorfchijn treden; — eene tegenveer ing
voorzeker, waaruit, indien zij ongelukkig gegrond wogt
worden bevonden, onvermijdelijk moet voortvloeijen, (at
het voordeel , door de vaccine aangebra gt , hoe groot ook
in fchijn , inderdaad gering, en in de gevolgen Inisfchierm
geen voordeel in het geheel zijn zoude.
Dir
y
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Dit te onderzoeken , ware het mogelijk te beflisfen , zal
de taak zijn , welke wij ons voorftellcn. I Iet onderwerp ,
hoe belangrijk en gewigtig in zichzelve , is, wat de behandeling betreft , droog en dor. Immers komen hier Beene vergezochte, fijngefponnene redeneringen,geenefchitterende befpiegelingen of vernuftige gisfingen te pas ; het
komt eenig en alleen op daadzaken aan , -- op daadzaken , die, uit de jaarboeken der Geneeskunst opgezameld,
ook alles moeten afdoen. Ik zie mij dus verpligt , M.
H. , om uwe aandacht eenige oogenblikken bezig te hou
een gefchiedkundig verhaal en overzigt van de-denmt
roodvonk , omdat het alleen daaruit blijken kan , wat men
van de zaak in gefchil te denken en te houden hebbe ; en
wij bepalen ons in dit onderzoek, bij voorkeur, tot de
fc•arlatina, of dc roodvonk, omdat deze ziekte, verre
meer dan de mazelen , of Benige andere uittlagziek--weg
te, hier in ftaat van betèlluldiging voorkomt.
(Het vervolg en fot hierna.)
MEVROUW BELZO VI'S IIEIMELIJK EN GEWAAGD BEZOEK VAN DEN TEMPEL VAN SALOMO , BIJ
JERUZALEM, IN TIET JAAR

Isis.

G edurende pijn verblijf te Yerrizalem beproefde ik menig middel , om in den tempel van S A L 0 al 0 te geraken ; men beloofde veel , maar hield niets. 1Vanneer de
barken reparatiën aan hunne gebouwen moeten doen,
zenden zij naar Acre en andere plaatfen, en laten vandaar
arme Christen - Arabieren komen , die alle dagloonerswerk
moeten verrigten, offchoon men anders den Christenen
niet toelaat, den tempel van s A L 0 ai o te betreden. De
Christenen moeten dus de Mahomedaanfche gebouwen repareren; is nogtans het werk voltooid, dan worden dezelve van de bevlekking gereinigd. Dit was het geval ,
toen ik te jeruzalem aankwam ; de tempels werden ge
bij dit werk gebruikte Christenen waren-repatd.D
Katholijken;
zij woonden in de door het kloosalle
bijna
ter
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ter voor pelgrims en Europeanen beftemde wijk, in wel
ik mij ook bevond , dewijl men geene vrouwen in he -ke
klooster laat.
Bij mijnen dagelijkfchen omgang met deze lieden viel het
mij in, te beproeven, of ik"niet met hunne hulp in den
tempel zou kunnen komen. Wanneer, namelijk, de arbeiders verlof' voor hunne vrouwen kregen om den tempel te bezoeken , gelijk " men zulks reeds bij liet begin
van den arbéid: toegelaten had, dan kon ik, mij als eene
dezer vrouwen kleeden, en 'met haar er in gaan. Maar
het werk was bijna voltooid, en de Tnrkcn waren niet
gezind om hun verzoek toe te flaan.
De werklieden zeiden mij echter niet, dat zij geen verlof konden bekomen , maar verzekerden mij integendeel ,
dat zij verlof hadden, en ik met hunne vrouwen gaan
kon. De dag tot het bezoek werd derhalve bepaald , en:
ten beftemden tijde bragt men mij de noodige kleeding;
Nadat ik dezelve aangetrokken , mijn Bezigt , ondanks de
Julijhitte, met roet zwart gemaakt, en mijne voeten irr
enge laarzen met hooge hakken gewrongen had , begaven
wij ons op weg. De laarzen waren mij te klein ; maar ilk
moge liever alles lijden, dan niet medegaan. Op den we i
werd ik beurtèlings door hoop en vrees geflingerd.
Nadat wij eenigem tijd lang bergaf gegaan waren,
terwijl de hooge hakken mij de teenen deden bloeden,
kwamen wij aan den berg Sion, waar eene moskee op de
plaats ftaat , waar onze Heiland het laatfie avondmaal niet^
zijne discipelen hield, en waar ook no n AVID 'S eii
s AL o M o's begraafplaats is. Ik had de moskee bij mijne
aankomst reeds van buiten gezien, en wist, dat ik er
altijd voor een' piaster kon inkomen. Hier begonnen devrouwen elkander iets in het oor te luisteren , en riepen
hare mannen bij zich. -Ik vermoedde, dat dit gefchiedde ,.
opdat zij ons naar den tempel zouden geleiden ; maar zij'
beweerden, dat dit de tempel ware. Zij beoordeelden mij
naar hunne vrouwen , en waanden , dat zij mij een fprookje konden diets maken, en zoo een gefchenk van mij bekomen. Ik merkte dadelijk hun bedrog. J3ij de befcha=
ming
1ENGTiLW. Iá21. NQ. 6.
B.
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ming en misleiding mijner brandende begeerte kwam nog
de op den weg geledene fmart. Ik weiger.'.e er in te
gaan, en verweet hen hunne misleiding. Toen zij merkten, dat ik wist, dat dit de tempel niet was , flonden zij
in het eerst zeer befchaamd; ten laatfte begonnen zij, zich
te verontfchuldiben , terwijl zij zeiden , dat zij zoo even
eerst vernomen hadden , dat zij het, verzochte vgrlof voor
hunne vrouwen niet konden krijgen; maar ik was niet
gefleurd om hunne praatjes- aan te hooren. Om mij te
vreden te flellen , zeiden zij , dat de Ramadan in weinig
lagen begon , en het alsdan zeer gemakkelijk zijn zou er
naij in te brengen ; maar ik had alle vertrouwen verloren,
en was tamelijk onverfchillig omtrent al hunne verzekeringen.
Nadat mijne misnoegdheid een„ weinig bedaard was,
ging ik in de moskee. Ik kwam geheel befchaamd te
huis , floot mij op in mijne kamer, en wilde geene dezer
,vrouwen binnenlaten. Zij zonden mij alle mogelijke ver
niet duizend beloften.
-ontfchuldige,
Hierop bezocht ik Bethlehem, en de woestijn , waar
JO ANNES DE DOOPER gepredikt, en het dal, waar
D A vi D G O L I AT & versagen had. Bij mijne terugkomst
maakte ik mij vaardig tot dë- reis naar Groot - Cairo, den
poel van alle ondeugden. Onder het maken van mijne
toebereidfelen kwam dc tolk van den beer B A N K E S tC
f eruzalem ,. die te f afa ziek geworden was, en den
arts van het klooster halen liet. Ik nam deze gelegenheid
waar, en bewoog den tolk, naar den Opper - Serivan des
tempels te gaan , en hem een gefelienk te belooven , in
geval hij mij er wilde inlaten. De tolk ging heen, en
kwam met het antwoord terug , dat de man mij 's avonds
befcheid zou zeggen. Hij zeide nogtans tegen den tolk,
ciat hij mij er inlaten zou, wanneer ik een man ware.
Zoo mislukte ook deze poging, waarop ik voor het overi;e geent groote hoop gefleld had.
Eenige dagen later, toen alles tot mijn vertrek gereed
was, en de muilezels gehuurd waren; nam ik den negenjarigen zoon des portiers mede , om mij den weg naar
de
-
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de poort te wijzen , die naar den tempel leidt. Toen wij
aan de poort gekomen waren , liet ik den knaap daar ifaan,
en ging lan zaam voorwaarts. Ik was op dc helft van
den weg gekomen naar den trap des tempels , toen ik op
Beni ,gen affland een' Turk zag ; doch , dewijl ik gekleed
was als hij , floeg hij moeen acht op mij. _ik had zwarte
ichoenen aangedaan , die ik in de goede week no- zwart
gemaakt had om het heilige Graf te bezoeken , en die ik
befloten had den ganfchen tijd van - mijn verblijf in het
Heilige Land te dragen. Het -gras verborg mine voeten ;
anders had de Turk mij als Bene Christina herkend.
Ik kwam- eindelijk bij den noordelijken trap aan , die
naar de hoogte leidt, waarop het heilige der heiligen
flaat. Terwijl ik nog overleide , of ik verder gaan zou ,
bevond ik mij reeds boven. Hier beraadflaagde ik op
nieuw; maar onwi llekeurig ging ik voorwaarts, ging de
oostelijke deur voorbij, kwam aan de zuidelijke , waar
boven een opfchrift flaat , en welke een' trap heeft tegen
dien , welken ik wilde beflijgen. Ik ging deze poort-over
voorbij, kwam aan de westelijke , toen aan de noordelijke, begaf mij weder naar de oostelijke, en ten laatfíc
naar de zuidelijke. Hierdoor zag ik in het binnenfle des,
gebouws , en ontdekte een marmer- of granietpilaar. Ik
verliet deze poort weder , met oogmerk om rond te zien
of er ook een Turk in de nabijheid ware. ik was. ten
tweeden male aan de westelijke poort gekomen , toen Ik
bemerkte , dat mij iemand volgde. Ik waagde het niet ,
hem aan te zien. Ilij zeide in het voorbijgaan , in het
Italiaansch , tegen mij : „ Volg ml) ," en liep vooruit ,
alsof hij mij niet zag. Ik was verbaasd ; maar bij het opzien ontdekte ik een' Christen, met wiens vrouw ik bekend was , die zich in hetzelfde kwartier ophield, en dikwijls gezegd had , dat hij mij in den tempel gebragt zou
hebben , zoo hij niet bang voor de andere G7ariste72en ge weest ware. In Tu.rkye zijn de Christenen, helaas ! zeer
trouweloos , eri verraden elkander bij de Turken : vandaar
de afkeer en verachting, die deze den Ghristeilen .be,

•
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Ik geloofde natuurlijk , dat hij mij. in hetzelfde gebouw
wilde brengen ; daar ik het nogtans niet waagde hem aan
te fpreken , volgde ik flilzwijgend. Wij daalden den zuidelijken trap af, en gingen Bene bron voorbij, die uit
s A L o M o's vijver te Bethlehem voortkomt. Het water
van dezelve prijzen ?hurken en 'Christenen even hoog ;_ge
tijd, dat de arbeiders aldaar bezig waren ,-duren
veroorloofde men ieder, alle avonden een' pot vol mede
naar huis te nemen tot hun eigen gebruik, en de vrouwen gaven mij dagelijks iets van dit water, als een kostelijk gefchenk. -Nadot wij Benige baden voorbij gekomen
waren, kwamen wij aan Bene groote moslwe , die, vol
A L I - BE Y, El - akfa heet. Volgens de verzekering-geI1S
van dezen reiziger, mag geen M homnerlaarssch Gouverneur een' ongelopvigen toelaten; ht gebied van Mekka
of den tempel van . s A L o z o te 7eruzafern te betreden.
Een verlof van, dezen aard zou als eerie fchrikkeliike kerk
aangemerkte worden ; liet volk zou hetzelve niet-fehnis
eerbiedigen, en de ongeloovige een fagtoffer van zijne
onvoorzigtige vermetelheid worden. Dit gebouw maakt
den zuidoosteljjken hoek der had et u.zalem uit , en beflaat de ruimnte, waar eertijds de tempel van S A L 0 M 0
Rond.
i-let kon fchijnen , alsof liet verlof,, hetwelk Dr.. R ic 1.n it D s 0 N kreeg , om er in te gaan , ftrijdig was met
de verzekering van AL I - nn v; maar in geenendeele : dc
Doctor had den Capodi - Vade_, in zijne hoedanigheid van
geneesheer , een'. gewigtigen dienst gedaan ; dien gene niet
behoorlijk wist . te beloonen : om hem dus zijne achting
en dankbaarheid te betoonen, verfchafte hij hein den toegang tot het heiligdom ; een verlof,, hetwelk zelfs de
Sultan niet kan toeftaan. Wel kan hij een' fcrnzan te dien
einde uitvaardigen ; maar wanneer de bezitter van denzelVen te f eruzalein komt , en het verlof vertoont , kondigt
men. hem aan ,. dat men niet weigert, hem , ingevolge
van zijn' firman , er te laten ingaan ; maar dewijl deze
firman niets van wederuitgaan meldt , kan de bezitter er
wel ingaan als hij wil , doch , ome er weder uit te komen ,
moet
:
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moet laij beíluiten , of den Mahomcdaanfchen Godsdienst
te omhelzen, Of den fchrikkelijkften dood op den brandilifapel te ondergaan. Deze berigten kreeg ik te 7eruzaIern , en ik heb geene reden om derzelver echtheid in
twijfel te trekken.
Toen wij binnentraden , trok mijn leidsman zijne fchoenen uit , en nam ze onder zijne armen ; ook ik trok de
mijne uit, doch in de haast liet ik ze aan de deur ftaari,
en volgde den man. De tempel was van binnen vol groote' zuilen en pilaren, waarvan eenige uit graniet bellonden;. zij hadden verfcheidene kapiteelen , en waren in den
groven Turkfchen finaak uitgehouwen. Na hetgene ik in
Egypte gezien had, achtte ik ze naauwelijks een' blik
waardig. Wij traden in eene - afgezonderde ruimte met
een groot venter: hier vonden wij een' Christen aan het
werk. Het was een zeer bekend man, dien de Pacha van
Acre, kort na de belegering , der Franfchen, den neus
had laten opfplijten. Hij zeide mij , dat dit de plaats ware , waar S I MEON en ANNA onzen Heer in hunne armen benomen en geprofeteerd hadden. Ook hier zijn eenige marmer- en granietpilaren , maar kleine.
Toen wij aan het einde van het gebouw gekomen waren , waar eenige venfers zijn , naar Silnë heen , toonden
zij mij eene plaats , waar voormaals éene deur geweest
zou zijn , door welke de Heiland gewoonlijk in- en uitging; ook was hier een íleen , waarop zijne voetflappen
ingedrukt zouden zijn. Digtbij leidt een kleine trap tot
een' katheder gelijk onze predikftoelen , waar de priesters vermoedelijk prediken en met het volk bidden.
De werklieden leidden mij in twee kleine ruimten , eene
ter regter- en eene ter linkerzijde, waaraan juist gerepareerd werd, en die daarom vol puin en kalk lagen. Zij
verzekerden mij , dat deze plaatfen heilig waren niet hetrekking tot onzen Verlosfer ; ik heb echter niet ver
waarom. Over het algemeen kan ik Beene volle -flan,
tempel leveren. Ik verffond van-digebfchrjvna
het Arabisch ílechts weinig woorden, en het Italiaansch
kon ik hechts zeer onvolkomen fpreken ; en , al hadde ik
R3
het
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het oak beter. gekend , het zou mij toch nits gebaat heb
deze lieden fpraken het niet ; zij hadden flechts-ben,wat
in hunne kixi schheid , bij het bedienen der Misfe, een
méngelmoes van Italiaansch, Portugeesch en Spaansch
-Opgeraapt. Ik zag dus rond zonder te verftaan , en kon
Briet alles begrijpen , wat zij mij verklaarden.
Nadat ik deze plaats genoegzaam befchouwd had, ver
ik , dat wij onzen terugweg door dezelfde poort-moed
zouden nemen. Toen mijn leidsman zag ,dat ik geene fchoeilen had, vroeg hij mij, wat ik er mede gedaan had. Ik
zeide , dat ik ze aan den ingang had laten ftaan , en wilde
ze halen ; maar hij hield mij tegen , en zeide, dat hij ze
zelf halen zou. Ik bleef dus in de afgezonderde ruimte
liaan. Hij kwam zonder mijne fchoenen terug; een Turk,
zeide hij, had ze gezien en medegenomen, als een bewijs , dat hij , de Christen, een' anderen .Christen ingelaten had. Daarbij fcheen hij zeer ontfteld. Of dit alles
zoo was , weet ik niet. Hij gaf mij een paar roode fchoenen. Ik beklaagde het verlies mijner fraaije fchoenen
meer, dan ik mij beängítigde over de gevolgen der ontdekking , verklaarde hem daarom ronduit, dat ik ze wilde
weder hebben, en beloofde hem een gefchenk, wanneer
hij ze mij terugbragt ; dit deed hij dan ook daags daaraan.
Hij leidde mij nu naar eene deur, waarbij ik vermoedde, dat hij mij iets anders wilde wijzen; maar, toen ik
door de deur gegaan was, bevond ik mij buiten het gcbouw , op eene woeste plaats; en, hoewel ik beftendig
vroeg, waarheen wij gingen, antwoordde hij niet, maar
gaf door teekens té kennen, dat ik niet fpreken zou. Tot
mijne fpijt zag ik nu, waar ik mij bevond, namelijk bij
liet 4rmcifchc klooster.
ik had den armen jongen aan de ,deur laten flaan. Hij
wist niet, wat van mij geworden was.- Omtrent een
kwartieruurs na mijne terugkomst kwam hij in ons kwartier, huilde, en zeide, dat hij mij verloren had; nadak
hij eenigen tijd aan de poort op mi gewacht had, was
hij er ingegaan ,de plaats overgeloopen , en had mij overal gezocht, maar nergens gevonden.
De-
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Deze dag moest een rette dag van verwarring zijn ;
want, toen ik terugkwam , keven de werklieden niet
hunne vrouwen , dewijl ik zonder hunne hulp in den tempel
gekomen was, en zij daardoor mijn gefchenk verloren hadden. Zij befchuldigden elkander wederzijds , mij heimelijk er ingebragt te hebben. Pater c u R A T 0, een Spanjaaard, had van de opfehudding in ons kwartier kennis
gekregen , terwijl ik mij gerust in mijne kamer opgeíloten
had , zonder op het geweld op de binnenplaats acht te
geven, en ik vermoedde geenszins , dat ik de oorzaak
van hetzelve was. Toen de Pater op mijne kamer kwam ,
waren zijne eertic woorden : „ Is het waar,, fignora ! dat
„ gij in den tempel geweest zijt ? " Ik begreep wel , dat
de goede Pater verlegen was , dat de Turken dit zouden
vernemen 6 het klooster eene contributie opleggen , hetgeen zij dikwijls onder het geringfte voorwendfel doen._
Ik antwoordde hem , dat ik in een gebouw geweest
was, waar onze Heiland, naar men mij verzekerd had ,
was voorgeftcld geworden ; dat ik een' íteen niet den indruk der voetftappen van onzen Veriosfer gezien, en het
genoegen had gehad, dezelve knielende te kunnen kus fen. De Pater was opzettelijk hier gekomen om mij te
befcraffen ; daar hij nogtans zag , dat ik zulk Bene goede
Christin was , liet zijn hart hem niet toe voort re gaan ;
hij zeide enkel : „ (he corraggio !" en voegde er bij , dat
de oudfte aldaar het nooit gevaagd had den we„ te betreden , die naar den tempel leidt, hetgeen ik ook gaarne
geloof.
Teen den avond kwamen de Christen - vrouwen, na
zij zich overtuigd hadden , dat geene van haar mij-dat
naar den tempel gebragt had , op mijne kamer,, gingen
rondom mij zitten, en riepen -van tijd tot tijd met opgehevene handen , dat God mij gered had. -En toen ik mijne fpijt te kennen gaf, dat ik niet boven op de platte forme tjes heiligdoms geweest was , kruisten tij zich , en
riepen, dat j n z u s en de H. Maagd mij daarvoor bcwaard hadden , dewijl ik anders levend verbrand zou geworden zijn , en dergelijke dingen nicer.
-
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Ik oordeelde het nogtans raadzaam 7ertszalem den
tweeden dag te verlaten, en mij naar ,7aƒa te begeven.
Ik vernam hier van den tolk des heeren B A N K E s , - dat
lij voor zijn' heer eene Albanéfehe kleeding wilde koopen. be heer B A N K E S wilde zich dan verwijderen , onder het voorwendfel van zich , tot herfiel van zijne gezondheid , voor eenige dagen naar Rama ' te begeven ,
naar ,jeruzalem reizen, en zich regtflree s naar den tem
begeven. Dit was een goede inval, en ligt uit te-pel
voeren ; want, daar . de tolk als een Albanees werd aangezien , kon de heer B A N ICE s zich voor zijn' landsman
uitgeven , die geene andere dan zijne landtaal kende , daar
men van een' Albanees niet verwacht, dat hij Arabisch
of Turksch verflaat , en , wanneer de heer B A N K E s van
zijn' tolk Hechts de ceremonie van het bidden leerde ,
kon zijn voornemen ligt (lagen.
,

DE SLANGENBANNER$ IN BAABARIJr.

(Volgens R I L E Y.)
--- Ik betaalde twee dollars voor mijne plaats , en konde
van daar ongehinderd in het, tot de bezwering der hangenbanners bellemde, vertrek rondzien. Hetzelve was ongeveer
twintig voet lang en vijftien breed, met tegels bevloerd, en
van binnen met kalk bepleisterd ; ook waren de venfters zorgvuldig met een traliewerk van ijzerdraad voorzien, zoodat
het voor de hangen onmogelijk was , op eenigerlei wijze
uit het vertrek te ontkomen. Hetzelve had hechts ééne deur,
waarin eene opening, zes of acht duim in het vierkant, desgelijks met traliën verzekerd. In dit vertrek ftonden twee
mannen, naar het fcheen Arabieren, met kroes haar en baard;
en men zeide mij , dat zij van een bijzonder menfchenras
waren, dat de gaaf bezat om hangen te bannen. Eene houten kast , omtrent vier voet lang en twee breed , werd bij de
deur nedergezet , en had eene koord , aan eene fchuif bevestigd , welke aan het eene eind der kast zich bevond. Deze
koord liep door het gat in de deur. De twee flangenbanners
waren alleen in haiks (een kort hemd) , en dit zelfs zeer
kort , gekleed. Nadat zij , zeer devoot , hunne godsdienftige
ee-
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ceremoniën verrigt hadden, namen zij zoo plegtig affcheid,
alsof zij elkandér voor •eeuwig vaarwel zeiden. Dit 'gedaan
zijnde, verliet één van hen het vertrek, en floot de deur
zorgvuldig achter zich toe. De Arabier, die terugbleef,
fcheen in geweldigen angst; ik kon zijn hart zien kloppen,
en zijne borst verhief zich krampachtig; hij riep, met eene
zachte ftem, drie malen: „ Bilah. houakiber!" (God alleen
is groot!
De Arabier frond aan het eene eind des vertreks; in dit
oogenblik werd de kast geopend , en eene flang kwam lang
te voorfchijn ; zij zal ongeveer vier voet lang en acht-zam
duim dik geweest zijn; hare kleurmengeling was van de
fchoonfte , welke de natuur oplevert , bij afwisfeling donkergeel , purper, en wit en zwart en bruin gevlekt. Zoodra
zij den Arabier in het vertrek ontwaar werd , fonkelden hare
kleine , groene oogen als vurige kolen. Eensklaps verhief zij
den kop omtrent twee voet van den grond , en , op den
weerloozen toefchietende , greep zij hein , onder een vreesfelijk fisfen, tusfchen de plooijen van zijn haik, in zijne regter heup. De Arabier gaf een' luiden fchrecuw, wanneer
eene andere flang uit haar hok kroop; deze was zwart, zeer
glanzig , en , naar het mij toefcheen , tusfchen, de zeeen en
acht voet lang, doch had niet meer dan twee, duim middellijns; naauwelijks had zij de kast verlaten, of zij floeg de
vurige roode oogen op het beftemde fagtoier, ftrekte de gefpletene tong uit , wond zich tot een' cirkel op , verhief den
kop uit .deszelfs midden drie voet hoog, en, het vel van
dien kop boven hare oogen , in vorm en grootte als een menfchenhart, doende oprijzen, vloog zij als een blikfemfiraal
naar den Arabier , floeg hare tanden in zij neu hals, nabij de
ílagader, terwijl lijf en ftaart zich twee-, driemaal bm zijnen
nek en armen kronkelden. De Lirabier floeg de ontzettendite
en hartroerendfte kreten uit ; het fchuim ftond •hem op den
mond, en, terwijl hij met zijne regterhand dat deel der flang
greep, hetwelk zich om zijne armen geflingerd had, poogde
hij ten zelfden tijde, in den doodelijkften angst, zijnen nek
van het ondier te bevrijden, hetzelve met zijne linkerhand
bij 'den kop vattende. Vergeefs ! Intusfchen had zich de andere flang om zijne beenen gewikkeld, en voer voort met al
de andere deelen zijns ligchaams te bijten, en wel zoo diep,
dat het bloed uit al die wonden over zijn kleed ftroomde.
Deze vreesfelijke aanblik deed mij het bloed in de aderen
iiolR5
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ftollen , en met moeite konde ik mij op de been houden. to
weerwil der geweldigfte infpanning van krachten, om de flangen met zijne handen af te rukken, kronkelden deze zich
fteeds vaster om hem heen, en benamen hem den ademtogt,
zodat hij op den grond nederftortte, waar hij , onder de
ijsfelijkfte trekkingen, zich heen en weder wentelde,. zijn
ganfche ligchaam met bloed en zwadder bedekt , tot dat hij
ftil bleef liggen en den geest fcheen te hebben gegeven. In
dezen laatften worftel£trijd had hij de zwarte (lang met zijne
tanden gewond, terwijl zij poogde met haren kop in zijnen
stond te dringen ; hetgeen hare woede flechts te meer had
aangezet.
In dit oogenblik hoorde ik het doordringend geluid van
een fluitje, en, mijn oog- naar de deur wendende, zag ik
den anderen Arabier met een lokfluitje aan den mond. De
IYangen luisterden naar deze muzijk; hare woede fcheen van
lieverlede te bedaren ; zij lieten allengskens het fchijnbaar
doode ligchaam los, en , naar de kast kruipende, bevonden
zij zich weldra weder "in dezelve, en werden onmiddellijk
daarin opgefloten..
Thans werd de deur des vertreks geopend, en de Arabier
haastte zich, om' zijnen ongelukkib n medgezel bij te (laan;
hij hield een fleschje niet een zwart vocht in de eene, cri
eene ijzeren fpatel in de andere hand , waarmede bij zijnen
makker, wien de klein den mond vast gefloten hield, de tanden met geweld verwijderde , en hein toen een weinig van
dat vocht in den mond goot ; vervolgens drukte hij hem de
lippen zamen, plaatlie zijnen mond aan des fchijnbaar donden mans neusgaten, en blies op die wijze lucht in deszelfs
longen ; daarna wiesch hij de talrijke wonden met het gemelde
vocht, en echter vertoonde zich nog geen fpoor van leven.
Ik achtte hem werkelijk dood ; zijn hals en aderen waren geweldig opgezwolic . Nu narn de Arabier het levenloos ligchaam in zijne r ,nen, droeg het naar buiten, en ging, gedurende een( e n: uten , voort , niet hem lucht in te blazen,
tot dat het leven fcheen terug te keerera. Eindelijk geeuwde
hij , en kwam, na verloop van eenigen tijd , zoo ver tot
zichzelven , dat hij Benige woorden konde fpreken. De zweifing zijner ledematen nam allengskens af, terwijl men voortging de wonden met zuiver, koud water te wasfchen, en tevens van tijd tot tijd een weinig van het zwarte vocht op
elezelve te gieten. Een fch000 Iraik werd hems aangetogen;
maar
\
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maar zijne krachten waren zoo zeer uitgeput, dat hij zich
niet overeind konde houden; weshalve hem zijn kameraad op
den grond tegen eenen muur plaatíte, waarop hij in flaap
viel. -- De ganfche vertooning , van het oogenblik , dat de

hangen werden losgelaten, tot dat men dezelve door het

fluitje van het ligchaam aflokte, duurde omtrent een kwartier
uurs; maar er verliep meer dan een uur, eer de gewonde
Arabier de fpraak terug bekwam.

ik meende ontdekt te hebben, dat men der hangen hare
tanden had uitgebroken , en,deelde zulks den opziener

giftige

mede, die het bevestigde. Ik verlangde nu te vernemen
vanwaar dan nog zoodanige zwelling ontslaan konde ; en hij
verzekerde mij , dat , offchoon de doodelijke tanden waren
weggenomen, de giftige adem en zwadder genoegzaam • waren, om hen, wie deze fangen aanvielen, te dooden; dat
geen hulpmiddel daartegen iets vermogt , dan alleen bij hen,

die door den Almagtigen met de kracht begiftigd waren, om
deze fangen te bezweren ; en dar deze A; abier en zijn , medgezel tot deze beguniligde wezens behoorden.
De Mooren en Arabieren noemen de dikke en fchoone
slang El Efah, en de lange zwarte hartkoppige El Bouskah.
Men zegt , dat deze fangen zich veelvuldig aan den zuidelijken voet van het Atlas-gebergte ophouden, aan het uiteinde der woestijn, waar dezelve dikwijls menfchen zoo wel,
als dieren , aanvallen. Men vangt ze , nog zeer jong zijnde.
BRIEF AAN EEN' VRIENn, OVER ONZEN VADERLANDSCHEN
DICHTER JACOB CATS,

Waarde Vriend!

niet kunnen fmaketí, den Heer
Neen, ik heb het genoegen
, in Felix Meritis, te hooren: hoe
vANDEKASTEELE

gaarne had ik mij anders , nevens u , vermaakt met zijne keurige verzen van en over C A T S! Dubbel welkom was mij

alzoo derzelver mededeeling door middel van een vaderlandsch

Tijdfcbrift. Altoos verfehaft het mij toch eerie aangename
gewaarwording , wanneer ik van en over verdienitelijke mannen hoor fpreken ; en wie zal onzen C A T S verdienfl^n ontzeggen? — ach , mijn Vriend ! mogt ik deze vraag ontken Mend kunnen beantwoorden! dan, hee grieft het Inij, u rond:it
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uit te moeten verklaren , dat tuen er vindt, die, even onbewimpeld als ftoutmoedig, aan den eerwaardigen Staatstran
zijne, anderzins alom erkende, dichterlijke verdienten pogen
te ontrooven , en, wanneer zij zich verwaardigen , uit hunne
hoogte, op zijne werken neder te zien, hunne minachting
aan den dag leggen door een honend fchouderophalen en een'
grimlach , welke duidelijk verraden, dat men, bij hen althans, weinig goedkeuring zal vinden, met over dd verdien
-flenva
Vader c'A T s uit te weiden.
Ik zeide zoo even, dat dit gedrag mij grieft; en zoudt
gij , mijn Vriend ! in deze mijne verontwaardiging niet deelen ? Immers , ik+ weet niet , waarover ik mij , bij hen , die
onzen C A T S pogen te vernederen , meer moet verwonderen :
of over hunne onbefclzaansdheid, Of over hunne diepe onkunde van hetgene hij eenmaal heeft aan het licht gebragt. Ik
weet dan ook niet, waaraan ik het moet toefchrijvenl, dat
fommigen, als ware het, willens blind zijn voor de fchoonheden, welke in, 's mans werken zoo overvloedig zijn aan
te treffen, en overal in dezelve als voor de hand liggen.
De Heer v A t D E R P A I., M zegt , in zijne uitmuntende
Redevoering ter nagedachtenis van n 'o R c E It: „ Er waren,
„ die zijne kanfelvoordragt niet boven alle berisping verhe„ ven achtten, maar die het toch innerlijk griefde, ze niet
„ te kunnen navolgen:' Wat duríkt u, mijn Vriend ! is deze
zinfnede ook toepasfelijk op hen, die zoo veel in Vader
CATS te berispen weten? Ik kenne de zoodanigen, omtrent
welken ik deze vraag , zonder liefdeloos te zijn, gereedelijk
irret ja zou kunnen beantwoorden.
Deze zeer geleerde Heeren tot erkentenis te brengen, dat
zij omtrent de verdienflen van onzen Dichter geheel averegts
oordeelen, is even goed als den Moorman te wasfchen: ik
wil dit daarom ook niet beproeven; dan , daar de genoemde
kunstregters dikwerf veel invloed oefenen op jeugdige kunstbeoefenaars , kan het niet overtollig gerekend worden , alleen
ten behoeve van deze laatstgenoemden, een enkel woord over
de verdienflen van j A c o n C A T s in het midden te brengen.
Onze kunstminnende en , in zoo vele opzigten , verdienflelijke Landgenoot JERONIMO DE vRIEs, van onzen c A T S
moetende gewagen , in zijne zoo uitmuntend bewerkte Verhandeling over de vorderingen en verachtering der Nederduitfche
Dichtkunde , getuigt van hem : „ CAT S, fchoon in ftouten ítijl ,
„ bondigheid, zenuwkracht en hoogdravendheid voor x 00 F T
,. ver-
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,, verre nmoetende wijken, heeft weder zijne eigene en in„ derdaad groote verdienllen. Geen onzer Dichteren is zoo
„ miskend, als c A T S.,,, Zo iemand ,` fchreef de fchrandere
vr A N E F EE N in den jare 1732 , ,,, met lof van's mans
,,, werken durft fpreken, men ziet hein aan, alsof hij uit de
,,, andere wereld kwam , en het hem in de harsfenen fcheelde.
,,, Bij de meesten onzer Rijmers is er zoo weinig onderfcheid
,,, tusfchen CAT S en JA N VA N G ij Z E N, dat het bijkans
,,, de moeite niet waard is daarvan te fpreken." Welk eene
treffende overeenkomst tusfchen de minachters van c A T s 'I-ti
1732 .enr in i 8,2.o !, Maar nu - vervolgt de Heer DE V R`l 9 St
„ Waar zulk een dwaas oordeel aan'te wijten geweest zij ,
„ is niet , moeijelijk na te gaan ; aan de' waanwijsheid der
„ zoogenaamde vernuften dier tijden , die zich (oorden aan
„ ik en..Weet sliet'.aat kleine .gebreken , de' deugden over het
„ hoofd zagen, -en niets fraai noemden, dat niet, als fommi„ ge plaatfen van den ouden v o N D E't • en .vele van den jon
-„
gen A N T 0 N I D E s , luid en fchel klonk."
tk lieb -mij de. moeite getroost; deze geheefe plaats over
tevvfehrijven, -omdat ik niet weet, of gij =het werk, waarin
deze _Verhandeiitg, voorkomt,, bij de -hand hebt. ' Voorzeker
alles, ivat WE VR 1 Es aldaar van:••'bl. io8 tot ii9 zegt,
behoorde door elk- jeugdig beo'efenaarLder vaderiandfehe Dichtkunst gelezen en behartigd te Worden.
Gij, mijn Vriend ! zijt nevens mij geenszins onkundig, dat
one Dichter - -zijne zwakke zijde héeft: en het is- juist htérop., dat -t•zijne berispets, met al- de kracht vah-- hun zoogena:imd vernilft ,' alle hunne aanvallen rigten. Máár ik vraag',
op mijne beurt, welk Dichter dan geene zwakke zijdé gehad
heeft ? Om: nu van geene ouden'te gewagen , Welke in !fttica of Lati1mT leefden ; zal • ik 'alleen de vraag in 'het mi'dd'en
brengen: of. de (en té regt)' zoo °hóbg geroemd* v b ND k L
dan van alle zwakheden en gebreken is vrij te pleiten ? 7e.
zen tracht men, op alle mogelijke'wijzeni te regtvaardigen;
en. men is onedelmoedig genoeg, om , hetgene -ter verdedigiwg van de gebreken in de werken van c A T-s kan worden
aangevoerd, met 'een honend fchouderophalen te beantwoorden.
Dan, ik wil eens, voor een oogenblik, aan partij toeílahn,
das aan C A TS vele en groote gebreken kunnen worden te laste
gelegd ,_: waarvan hij bezwaarlijk zij`. vrij • te pleiten; Ik wil
zijn ik en weet niet wat, zijn evenwed -nogtans , zijli' -wat
dient cr mier gezeid als onvergeeflijke vergrijpen late-.gel
-
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den: is hiermede de waarde van C A T s , als bevallig Zede en Minnedichter,, een aasje verkleind ?- want tegen zijne , zoogenaamde, gebreken kan men vele wezenlijk zeer verdienflelijke plaatfen overftellen ; gelijk bij de genoemde Verhandeling des Heeren D E v R i E s overvloedig is aangetoond.
De berispers van C A. T s maken zich ; mijns inziens , fchuldig aan een zeer onedelmpedig . gedrag ; daar zij van hem
vorderen, 'hetgeen nimmer van iemand , met reden , kan :ge
worden; dat is .dat zijn arbeid vrij behoorde te zijn-vorde
van zwakheden en gebreken ; ja derzelver partijdigheid wordt
zoo verre gedreven, dat zij zijne wezenlijké verdiensten, 'als
' t ware, tot geen' prijs willen erkend hebben,
Wat mag toch wel de oorzaak zijn :van eea zoo averegt'sch
gedrag ? — Ik noemde reeds onkunde en onbefchaamdheid ,
en welligt ... de innerlijke grieve , dat men den eerwaardigen -man , in datgene, waarin • hij zoo bijzonder uitmunt ,
,ie kan navolgen. En waarlijkhoe moeijelijk is het niet,
zelfs ook voor onze. verdienftelijkfie Dichters,- zijnen trant
en -,toon , in --het eenvoudig- naïve, nui en- dan eens na te vol
Een humaner bekende mij eens :openhartig, „ hoe ver-gen!
bazend veel moeite het hem gekost had, eenmaal een klein-„
„ dichtflukje in den geest van c Á T S te vervaardigen:'
Mogten onze aankomende Dichters, in plaats vati het oor
te leenen aan de brommende_ magtfpreuken der verfmaders
van onzen edelen C T s y -zijne we;ken van nabij onderzoeken! dan, mijn Vriend! zouden zij -zijne nagedachtenis eer
oneindig veel van hem kunnen leeren, zonder-biedgn,
hem nogtans, als model , " in alles te vlolgen. 'Zijne werken
belludeerd hebbende, zouden zij toch zich niet zoo ligtelijk
door valsch vernuft laten -misleiden, ett• zichzelven alzoo
behoeden voor een der grootQe gebreken,. waaraan-zich de
jeugdige Dichter veelal , zelfs zonder des bewust te zijn ,
prijs geeft.
Ik vertrouw, mijn Vriend! dat gij mij dit alles zult we.
ílemmen , en dat .gij , nevens" mij, niet ongevoelig zult zijn
voor den, hoon, onzen verdienílelijken Landgenoot aangedaan,
door de minachting zijner werken. Waarlijk, indien het zeker is, dat de Deugd, daar, waar zij zich vertoont, zelfs
hun, die haar haten, hoogachting afdwingt , dan' behoorde
men vooral de nagedachtenis van c e T S met eerbied te huldigen. „ ,Il weet ," om met de woorden van den doorkundiges1 V a N E F F it rV te fpreken, „ dat d'eerijke xnaa bier
,. van,
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vRn den Digter moet onderfcheiden worden ; maar ik weet
„ ook, dat niets den Digter zoo kragtdadiglijk onderfleunt,
,, als 't geluk van den eerlijken man tot zijn onaffcheidelij„ ken gezel te hebben, en dat afbeeldingen der deugd , die
uit het hard opborrelen, vrij wat ilerker en levendiger zijn,
, als die gene, die maar uit de harsfenen geparst worden."
(Zie Spectntor, D. ¶. bi. 56.)
Opmerkelijk .is het• intusfchen, dat, niettegenf'taande de
minachting, welke aan den braven C A T s , zoo geheel onverdjend, is te beurte geyallen, van tijd tot tijd, zoowel in
gefchrifte, als bij mondelijl{e voordragt , de eer des verdien
roemrijk is gehandhaafd; te-rwájl, immers zoo-leijknmas
verre mij bekend is , het nog niemand heeft durven wagen,>
hem openlijk aan te randen : want alle befchuldigingen , te zij
laste en oneere verfpreid , zijn meestal de onrijpe vrucht-ne
van eenige vlugtige oogenblikken, waarin men aan zijn zoogenaa.md vernuft en fpotiust ' den vrijen teugel viert ten
koste van de eere en den goeden naam van zoo menig eega'
verdienilelijken en getrouwen, 'naar eenvoudigen en deftigen
oud-Vaderlander.
Men zonde wel haast in den waan komen , dat ik, eerre
verhandeling over de, verdienden van ..e A T s, als Dichter,
willende fchrijven, reeds' bezig was daartoe.de inleiding -op
te flehen: dan, ter goeder ure herinner ik mij , dat het hechts
een brief is , die hier voor mij ligt, en dat ik , om u niet
te veel tijds te ontrooven, zal moeten afbreken. Hecht gij
intusfchen eenig gewigt aan hëtgene ik hier boven gezegd
heb , en zaagt gij daarom welligt gaarne , dat ook anderen deelgenooten werden van hetgene ik ter nederfchreef, welaan! ik
geef.0 vrijheid, deze mijne letteren ter plaatfing, in de Letteroefeninge,i , aan te bieden. Indien dan de Redactie dezelve overneemt , welligt ílichten zij , hier of daar, nog eenig nut.
Ééne zwarigheid zie ik echter te gemoet, wanneer deze
brief in druk mogt verfchijnen; zij is deze: „ Ja," zal
men zeggen, „ wij willen dat alles gaarne toeflemmen;
„ maar . die Heer brieffchrijver fchijnt zeer met zijn' Kader
„ C A T s ingenomen , en wie weet, of de man wel -voor een
oortje verfland van poëzij heeft :. en indien dit zoo wa„ re ? ... dan doet zijn oordeel weinig a£ V A N E F F E N
„ was Prozafchrijver,, en de Heer D E v R in s is meer als
„ Schrijver, dan wel als Dichter, bekend; terwijl intus„ fchen
,
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fchen zij, die zoo weinig met CATS ophebben , de Dicht
kunst kennen en gelukkig beoefenen."
-„
Zoo , of omtrent zoo, hoor ik fommigen fpreken. Mijn
oordeel over de beide genoemde Heeren zou wefligt als partijdig befchouwd worden , indien ik aan dezelve het volkomenst
regt° toekende, om over dichterlijke ve^dienften te beflisfen;
en van Inijzelven vermag ik niet te fpreken. Begeert men
echter het oordeel van een' Dichter, en web van een' algemeen geliefden en beroemden Dichter, onder ons, ov9r CAT 5,
te vernemen, men leze de volgende uitmuntende dichtregelen
van Mr . R HIJ N V I S F EI T H , te vinden in zijn Leerdicht ,
getiteld : de Ouderdom, aan het einde van den vijfden zang.
De Dichter fpreekt aldaar den braven afgeftorvenen op deze
wijze aan :
,Eerwaardig Grijsaard! dat , bij een gezonken kroost,
Uw kindfche eenvoudigheid, uwe onfchuld, die niet bloost,
Een valfche kieschheid of een honend lagchen wekke;
Dat zelfs uw wijsheid u niet meer tot (child verftrekke ! —
Ach t de eeuw, die u befpot , heeft luttel roems gebaard.
Verlicht, maar zonder deugd, is zij uwe eeuw niet waard'.
Vergeefs zoudt ge in haar' kring naar de oude grootheid zoeken ;
Zij fchittert op papier,, en blinkt in doode boeken.
Misgun die woordenpraal, die trotfche taal haar niet;
't Is al de grootheid ligt, die' haar nog overfchier.
Zij wreekt u aan zichzelv'. Door ijdlen fchijn ontfloken,
Mist zij uw fiil geluk: hoe wreed wordt gij gewroken!
Hoe fleekt onze echtkoets '(ach , te vaak een prachtig graf!)
Bij 't zalig huwlijksbed, dat gij ons fchil dert , af !
Uw Maagd, uw Bruid, uw Vrouw zijn lang uit ons verdwenen;
Maar ach , de reine liefde en 't huislijk heil meteenen!
Ligt zal eerlang de Belg op Neêrlands grond vergaan!
Nog enkel, dierbre c A T s! in uwe fchriften slaan !
'

En, na deze roerende loffpraak, vervolgt de edele F El T H :
Dan leest de moeder,, om haar dochter aan te vuren ,
Ligt nog iets uit u voor in winteravond-uren.
Het meisje glimlacht om 't eenvoudig voorgeflacht ,
Befpot de pligten , die uw hart zoo heilig acht,
Geeuwt bij 't vermaak, dat eens haar vroegre moeders ítreelde,
En juicht de leerfchool toe, die hare fchande teelde.
Ras
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Ras walgt ze van een boek , voor haar zoo zonder zin;
bare oogleen worden zwaar; zij fluit ze , en fluimert in.
De moeder zucht, maar zwijgt; zij wil, maar durft niet klagen;
Maar heimlijk wenscht haar hart het heil der vroegre dagen.
Den traan zwelt in haar oog , en rolt op 't boek ter neer.
Zij fact het treurig toe , en fluit zijn krappen weêr.
Ter eere van onze vaderlandfche Schoonen, wensch ik opregtelijk , dat het hier gefchetst tooneel tot hiertoe maar alleen
voor de verbeelding des waardigen Zangers mag hebben beflaan !
Even zoo gaarne wenschte ik , dat deze geheele plaats diep in
het geheugen onzer jeugdige Dichters geprent ware : het reciteren van dezelve, ter gelegenheid dat onkunde en onbefchaamdheid eene poging mogten wagen om C A T S te berispen , ja
te lasteren , zou , dunkt mij , alleen genoeg zijn , om alle
verder betoog geheel overbodig te maken. Of men moest
zoo verwaand en vermetel zijn, om den even eerwaardigen
als beminnelijken F E I T H voor een' oudeszvetfchen beuzelaar
te verklaren: een titel , welken men zich niet fchaaint aan
den Stichter van Zorgvliet te geven.
Nu moet ik inderdaad eindigen: andere werkzaamheden roepen mij. Vaarwel, mijn Vriend! Ik ben Reeds en geheel
de Uwe,
Q. N.

flmJterdam ,

den 7 April

1821.
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Zoo zeggen mij deze rollende kluiten, deze holle weergalm op uw kistje , dat uw togt voleindigd is ! -- Kleine,
dierbare reiziger ! kort waart gij bij ons , ain vaders eu
moeders zijde ; gij bezweekt , en thans ... ligt gij daar reeds
afgemat , waar anderen pas beginnen!
Weemoedig flare ik u na , waar reeds de eene fehup aarde
na de andere u al meer en meer voor het oog verbergt, en
wel voor altijd verbergt! Geen fpoor laat gij na, dan in onze harten; maar ook dat fpoor zal onuitwischbaar zijn. Van
dat alles echter gevoelt, bemerkt gij niets. Ach ! de laatfle
ouderlijke kus fluitte af op het weleer zoo bevallig mondje ,
maar nu koud als marmer, en geen enkel lachje b:loonde
meer onze zorgen, waken en moeite!
DIENGELW. I$2I. NO. (3,
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110e! weggenomen vóór de ontwikkeling. Roosje, in het
teederfle knopje van den feel gerukt. Was uw aanwezen
dan te vergeefs ? Beflondt gij enkel , om , na een finartelijk
leven, ons weder te verlaten? Waart gij minder dan het
redelooze dier, dat tot ontwikkeling komt en aan zijne beftemming voldoet ? In u bleef alles onvoltooid.... Hoe
donker,, hoe raadfelachtig ! En breekt voor mij geen enkele
firaal door dien nacht? Zullen wij u naoogen, als eene mis
onder de redelijke fchepfelen Gods ?_ , als een goed-luking
oogmerk, maar door tusfchenkoínende verhindering geftaakt?
Lieve kleine ! ware het dan niet beter, dat gij nimmer
de zoetigheden des aanzijns hadt gefmaakt? — Ja, die fmaaktet gij toch, hoezeer over het geheel uw leven een pijnlijk
fterven was. Als gij zoo, in een verpoozend oogenblikje ,
op den moederlijken fchoot laagt , en haar vriendelijke blik
cp uwe kwijnende oogjes rustte, -- als uw vader u in
zijne armen fcbommelend omdroeg, of zingend op zijne
kniën uw gefchrei door een vriendelijk lachje wist te doen
vervangen , o ! toen zeker hebt gij wel iets , hoe flaauw,
hoe zinnelijk, van onze liefde en het voorregt uws aanwezens gevoeld.
Maar hoe weinig woog dit op tegen uw lijden, tegen onze zorgen en bekommernis ! En is nu alles weg met uw
kistje, thans door aarde en zerk bedekt? Waartoe data .... ?
Maar neen, ik hervatte mij. Als een deel van het geheel ,
behoordet gij in de fchakel der wezens, die wij niet overzien kunnen. De Schepper plaatífe u daar. Hij heeft (moge ik mij eens menfchelijk van den Oneindigen uitdrukken) u
gebruikt. Thans zijt gij niet meer noodig. Daarom vielt gj
uit de rij der dingen , om , in anderen vorm, wederom een
deel des Heelals uit te maken.
Eeuwige ! wij aanbidden u. Zal het leem tot den potten
zeggen: „ waarom hebt gij naij dus gemaakt ?" Zal de-baker
zoon des itofs U rekenfchap vragen? Neen, wij willen niet
vermetel in Uwe wegen treden.
Maar Gij , die de Liefde zijt, zoudt Gij evenwel geenera
anderen troost hebben weggelegd voor het geílagen ouderhart? Zouden wij in den dierbaren, op wiens graf wij ílaren , niets meer zien , dan eene prooi der infekten ? Ach
waarom blijft dan nog onze liefde voortduren? waarom die
niet uitgebluscht, gelijk Gij het leven des kinds uitbiusch.
tet ? .... Wat vrage ik, wat taste ik als in het duistere om ,
•
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daar Uw licht mij s als Christen, zoo helder beüraalt! Gij
fchiept Uwe redelijke wezens niet als werktui rén, om flechte
een tijdlang deze planeet te vertieren. Da k m n der oofierfelijkheid klagt Gij in hen, en deze zullen o tw:ickin; —
het vroege of late geldt niets bij U; — het zaad , dooi U
gezaaid, komt eenmaal tot rijpheid; - wat op d_zen gro«d
niet wast, verplant Gij op eenen vruchtba deren, "raar,
onder Uw oog , geene gure hageivlagen of oormen he teedere heeltje meer knakken.
o ! Uit welk een geheel arder oogpunt befchouw ik thans
dit plekje gronds 1 ,-- het is mij dubbel heilig; wa.t, `.choon
het gewormte het ftoffelijk overfehot mijns dierbaren ver
edelere deel gaat niet verloren, maar leeft, en zal-tlind,he
eens heerlijk zich ontwikkelen.
Rust dan zacht , dierbare kleine! Nu God u riep , wil ik
u niet terugwenfchen. Ach! het formt zoo vaak op deze
wereldzee. Ook gij zoudt moeite gehad hebben, het fchommelend bootje, gefchokt, door de baren, regt te houden.
Thans zijt gij reeds aan veilige reede ; en daar, waar ook wij
eens aanlanden, zien wij elkander weder. Misfchien zijt gij
daar wel onder de eertien, die ons welkom heeten. Dan danken wij bij het wederzien; ja, danken ook voor onze tegen
-wordigefmatn.'
E...

T.
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Men kan, met

A N T I L L 0 N, veilig aannemen, dat het ge
geestelijken, vóór de laatfte omwenteling, in Spanje,-talder
soo,000 bedragen Nebbe . Deze bezaten onmetelijke inkom
hadden eenen onberekenbaren invloed op het gros-fien,
des volks. Die invloed , evenwel , was in de laatfte tijden
merkelijk verminderd; hoewel de regering, uit ftaatkuude,
alle moeite deed, om denzelven te handhaven en te bewaren.
Het zou echter onbillijk zijn, indien wij de klasfe der wereldlijke geestelijken wilden gelijkfte!len met het talloos heer
der monniken, die of van hunne rr:;e kloosters leven, of,
als bedelmonniken, de vruchten van den arbeid des armen
ihwoners verteren, en den 'vlijtigen als noodzaten hunne hei
luiheid te voeden. Hoewel de wereldlijke geestelijken-lige
Sa
zelfs

_s 6

IETS

zelfs nog te talrijk zijn, zijn deze nogtans, voor liet groot fte gedeelte , tamelijk verftandig en menschlievend ; zij zijn
de uitdeelers der aalmoezen en de troosters in hunne kerfpels , niet zelden vrijheidminnend en met de letteren bekend.
De monniken, daarentegen, zijn, op weinige uitzonderingen
na, een onbuigzaam volk, vol van onwetendheid en luiheid.
Zij leven in aanhoudend zingenot, tusfchen het koor en de
eetz sal verdeeld, zoo als de Spaanfche dichter m o N T e L V n N
zich uitdrukt ; terwijl ieder ander genot voor hen een vagevuur is. De band , die hen met het algemeene welzijn moest
verbinden, is voor altijd verbroken, daar zij in geene huisfelijke of andere maatfchappelijke betrekkingen mogen komen;
en dewijl hun aanuien op de onbefchaafdheid en verachtelijkheid des volks gebouwd is, zoo brengt liet hun belang mede, den ('croon der verlichting te fluiten, die deze nuttelooz e ballasten der menschheid zou wegfpoelen. Onder het
laatfle dwangbefluur had men den voortgang der befchaving
weten op te houden, of liever met geweld weten teug te
drijven; federt den inval der Franfchen heeft zij echter nanrnerkelijke vorderingen gemaakt. Men was dus zeer baín_ht
voor de terugkeering der, Jezuiten ; doch het waren niet meer
die geleerde en beroemde vaders van den ouden tijd, die
thans terugkeerden , maar Benige onwetende en hulpbehoevende grijsaards, die, onbekwaam zijnde tot het goede, liet,
zoo wij hopen, ook tot het kwade zijn zullen. peze fchijnbaar onfchadelijke grijsaards hebben niettemin doen blijken,
dat de booze geest van vroegere dagen nog niet geheel van he
geweken was. De Revolutie heeft eenen gewigtigen invloed
op den kerkflaat van Spanje gehad , en zal dien verder blijven hebben. Hoevele priesters en monniken toch kwamen
in dezelve om , hoevele kloosters werden vernietigd , hoevele
kerkelijke goederen verkocht, en hoevele monniken vergaten,
onder het gewoel des krijgs , hunne geloften! 'Er hebben bovendiennogandere, minder hevige, omkeeringen plaats gevonden. Het besluit der Cortes, dat er voortaan geene nieuwelingen in de kloosters meer mogten aangenomen worden, bragt
aan den invloed der monniken Benen doodelijken flag toe ; en,
bij de herflelling van liet willekeurig bewind, kon de gaping,
uit gebrek aan nieuwe voorwerpen oorfpronkelijk , niet zoo
terftond weder worden aangevuld , en zal zulks in liet vervolg
even min kunnen worden. De meeste kloosters toch , met
uitiniting alleen van eenige weinige zeer rijke , klaagden ,
dat
-
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dat er zich geene andere tot nieuwelingen aanboden , dan alleen uit de lagere klasfen des volks, • die dus even weinig
gefchikt waren , ,om het aanzien , als om den invloed hunner
orden te handhaven. Zeldzaam kwamen jonge lieden van
aanzienlijke geboorte en bezittingen hunne goederen aanbieden , als koopprijs hunner opneming in deze heilige muren.
Eene andere bijzonderheid , almede cen gevolg van den
oorlog, heeft niet weinig bijgedragen , om de invloed der
ordengeestelijken .op de lagere klasfen des volks aanmerkelijk
te verminderen. Nu eens door de bajonetten der Franfclien
uit, hunne cellen gejaagd, dan weder gedwongen, hunne
kloosters aan kranke en gewonde Spanjaarden af te flaan ,
waren zij in beide gevallen genoodzaakt , zich meer onder
het volk te begeven. Nu werden zij ook beter gekend , maar des
te minder geacht. De wolk des wierooks , door welke het algemeene vooroordeel hen zoo langen tijd aanfchouwd en ver
verdween; en, van den fchijn of glorie der heiligheid-erdha,
-ontdaan , zag men in hen even zulke dwaze en gebrekkige wez.ens, als alle overige Adamskinderenzijn. IIij, die, bijecnen
plegtigen omgang, of voor het fchitterend altaar, als een heiJig of profeet prijkte, was een nietsbeteekenend wezen in de
gewone omfandigheden en betrekkingen des dagclijkfchen levens , en frond thans , in zijne geestelijke naaktheid, geheel
ontbloot voor het onbeneveld oog van den waarnemer. Men
ontdekte thans voor het eerst , dat de monniken tot inflandhouding van den godsdienst toch niet volftrekt noodzakelijk
waren; want de misfen werden als te voren gelezen, de feest,elijke omgangen togen met de gewone flatelijkheid langs dc
ilraten, en zoo wel bij de intrede van den mensch in deze
wereld, als bij liet fcheiden van alle hare vreugden en rampen door den dood, vonden nog Reeds dezelfde plegtigheden
plaats. Nog fterker werd de landman gewaar, dat de monniken niet noodzakelijk waren, om hem, door hun gebed,
zegen over den arbeid zijner handen te bezorgen , daar de
natuur hem zijne fchoven even rijkelijk toedeelde. Buiten
de monniken werd het land van vreemde onderdrukking bevrij d, en de overwinning kroonde de wapenen der Geiilliccrden, hoe, weinig deze zich ook aan de misleidingen van Witte, graauwe of zwarte monniken lieten gelegen zijn. Deze
midachting drong wel niet door tot hunne katholieke krijgsmakkers maar zij droeg toch veel bij om den overdrevenett
S3
;

,

278

IETS

neu eerbied te verminderen, welken de kloosterling zoo lang
in Spanje had genoten.
Dit was reeds veel. Immers ‚de monnik fpeelt bij alle voorflellingen van den Spanjaard eene hoofdrol; hij is met zijne
aangenaamfle herinneringen en fchooníie vooruitzigten op het
naauwst vereenigd. Al zijne feesten, bedevaarten en lande lijke vermaken zijn aan de wederkeering van eenen heiligen
dag gehecht, tot viering van welken hij zich dan aan de
uitbund,gf}e vreugde overgeeft. Eene mis is voor den Spanjaard het begin van iedere vrolijkheid, en een omgang van
monniken behoort tot de wezenlijke deelen der fchilderij ,
op welke zijne verbeelding het lieft e ítaart. De liefde voor
het gezang, in Spanje zoo algemeen, en die aldaar zoo fterk
het gemoed treft , werkt hiertoe niet weinig mede. Met
geestverrukking hoort hij de wonderen, het lijden en de martelingen zijner heiligen, zijner monniken en kluizenaars verhalen; en die vertellingen, in het aantrekkelijk gewaad der
poëzij gehuld, zijn hein dierbaarder, dan het beste gedeelte
der Heilige Schrift. Alles , wat hem de bijzondere gunílelingen der onbevlekte Maagd vermelden, is orakeltaal in zijne
ooren, en alle hunne daden worden als wonderen geëerd.
Hun heeft hij het immers te danken, dat zijn vaderland onder de onmiddellijke befcherming van de Koningin derEngelen, van de Moeder Gods flaat; en in ieder klooster ziet hij
de bewijzen der wonderdadige tusfchenkomst des Hemels ,
die zich door het gebed dier heiligen liet omzetten , evenzeer, als hij ieder altaar aangevuld ziet met de offers der
dankbare vereerders, die op eerie wonderdadige wijze genezen of uit eenig gevaar gered zijn. Hij befchouwt zichzelven dus als den meestbegunfiigden onder alle geloovigen.
Duizendvoudige heerlijkheid omftraalt het hoofd zijner befchermheiligcn; en in den toon hunner item, die hein zijn
waan doet hooren, vindt hij troost, moed en vertrouwen.
Zijn rozekrans , door een' Karmeliter monnik gewijd, befchermt
hem- tegen alle onheilen; zijn huis bezit eenen paufelijken
aflaatbrief, en boven zijne fponde hangt een bakje met wij water. Heeft hij meer noodig tot zijne veiligheid, welke
gevaren hem ook mogen bedreigen? Zijn gemoed is van een
blind, onwrikbaar en gerastftellend geloof geheel doordrongen; en in dit geloof alleen beflaat zijn godsdienst, zijn geheele christendom. Hoe bezwaarlijk valt liet hier, om het
goede van het kwade af te zonderen, zoo dit'in het geheel
mo-
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mogelijk is! Welk een bolwerk moet er omvergeworpen ,
welke aangename droomeis moeten vergeten, welke bemoedigende herinneringen en verrukkende uitzigten moetèn opgegeven worden , eer waarheid en r^hde aldaar ook Hechts eene
fchrede voorwaarts kunnen doen! Het moge waar zijn , dat
de fchoone kleuren van dit beeld treffen , en onze verbeelding door het gezigt dier gelukkige domheid bekoren.; voor
het oog des verítands zijn de zedelijke gevolgen hiervan rampzalig. Iedere, dwaling is iets kwaads ; maar iedere dwaling ,
welke den* invloed van den godsdienst op het menfchelijk
hart door uiterlijkheden wegneemt of tracht te vergoeden, is
een allerverfchrikkclijkst kwaad. In Spanje vindt nu een
godsdienst plaats , zoo men denzelven dien naam mag geven ,
die enkel in gebruiken heflaat, en welks pligten niet door

de beoefening van reine, vrome en menschlievende gezindheden , maar door het hooren eener ms , het bidden van een
aantal Onze-vaders en Ave- Maria's , het offeren van geld voor
de zielen in het vagevuur, en duizend andere dingen, die
met liet gedrag en de denkwijze der menfchen weinig of
niets te doen hebben, volbragt worden. De Spa:ijaard woont
den godsdienst bij in erne voor hem onverflaanbare taal ; híß

buigt zijne knie en heat zich de borst op het geluid van
zekere toongin, die wei zijn oor, maar niet zijn verfland bereiken ; hij gaat geregeld ter biecht en ten avondmaal , hoort
ook fomtijds wel eene preek in zijne fchoone en welfprckende moedertaal ; doch hij verkrijgt daarin geenszins 0011:g
onderwijs omtrent zedelijke waarheden, maar hoort daarin
vertelfels van de deugden en wonderen des heiligs , aan wien
de dag, is toegewijd. IIij leert zijne godsdienflige pligten
niet uit don B_jbel , maar uit den Almanak kennen; want deze is voor hem , in zeker opzigt , zijn godsdienftig onderwijs
Zijne heiligen zijn talrijker dan de Goden van liet-boekj.
Pantheon, en vele hunner zijn inderdaad niet veel beter
dan deze.
Men wijst den Spanjaard íleeds op de heerlijke overwinning, die het regtzinnige geloof in zijn vaderland heeft behaald, waar verfcheidenheid van geloof en ketterij geheel onbekend , of althans fpoedig onderdrukt zijn. En wanneer
ook overal liet medelijdend hart door liet gezigt van menfchclijke ellende gefchokt wordt; offchoon de hospitalen hecht
bezorgd, en aan het opzigt van vuige en omkoopbare lieden

zijn toevertrouwd; hoezeer ook in de gevangenisfen de onfchuld
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fchuld en de misdaad tot in hare verfchrikkelijke uiterilcst
ondereen gemengd zijn, — zoo dunkt hem dit eene zaak van
gering belang: want het regtzinnige Spanje heeft immers het
geloof ongefchonden behouden ; en zijne priesters betuigen
hein , dat Bene enkele dwaling in het geloof oneindig gevaarlijker en verdoemenswaardiger is, dan vele verkeerdheden in
handel en wandel. Voor een boosaardig hart is vergiffenis te
vinden , maar niet voor een dwalend hoofd. Deze vergiftigende grondllelling heeft het geheele gewettigde geloofsflelfel aangefioken en bedorven. Hieruit ontfpringen al die ongerijmdheden, dwalingen en misdrijven, welke het karakter
van den Spangaard ontlieren. Met één woord , onverdraagzaamheid , in den uitgefrektilen zin en van de ergite foort ,
is de grond , waarop het geheele kerkelijke gebouw in .Spanje
rust. En zij is zoo naauw zamengeweven met alle gewoon
zeden en vooroordeelen des volks , -dat de Cartes , hoe-ten,
liberaal ook in 't algemeen gezind, het niet hebben durven
wagen , aan oenigen anderen godsdienst de vrije oefening toe
te flaan , dan alleen „ aan den roomschkatholieken-apostolifchen , den alleen warn godsdienst."
In weerwil van dit alles, heeft deze fchilderij in de latere
gebeurtenisfen eenen tegenhanger gekregen, die den invloed
van het monnikenwezen krachtig ondermijnd heeft. Immers,
hoe meer ons de toelland des- lands- onmiddellijk vóór de jonge omwenteling bekend wordt, des te duidelijker blijkt ons
de invloed der beroeringen in de laatste twaalf jaren; zoodac
het fchijnt, alsof de morgenflond van eenen fchooneren dag
nog fechts met eenige neveiwolken te firi den had , om niet
glans uit eenen flikdonkeren nacht door te breken.

IIET SNUIFJE.

.bene weduwe , twintig jaren oud , werd wegens zaken naar
lr•usfeI geroepen. Zij naai haren intrek in een der ceríte logementen , at aan de publieke tafel , en bleef gewoonlijk nog
een uurtje na het avondeten in de zaal. Zij heette s o p Iii i,
D r, R VA L, en was eerie van die vrouwen , welke door alle
mannen nangebeden en , juist daarom , door alle vrouwen gebaar worden. Maar,, war ook de dames mogten zeggen , s oi ti i n oefende toch eerre onwederflaanbare raagt uit op alle
n,a meislierten. Zij was wel te klein , om hare taille niajestueus
,
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tueus te kunnen noemen; doch hare flanke en welgevormde
ge{laite was een model voor fchilders. Hare trekken hadden
niet die volkomene regelmatigheid, welke in de oogen van
den ftrengen criticus onvermijdelijk tot de fchoonheid behooren ; maar de fchitterende blankheid 'van haar vel , hare Ie
vol uitdrukking, en haar engelachtige glim -veadigon
tot het gevaarlijkst voorwerp voor ieder-lach
haar
maakten
gevoelig mannenhart.
Zij was eerst eenige dagen in het logement , toen zij een'
jongen Engelschnian tot nabuur bekwam , die ook door hare
bekoorlijkheden betooverd werd. Met de zeden en gebruiken
van dit land weinig bekend , beleed de jonge , vurige man
haar dadelijk, dat hij op haar verliefd was. Zij antwoordde
met zoo veel geest als ingetogenheid. M I L B OR n, ZOO
heette de Engelschnian , deed hierop den voorslag , haar naar
den fchouwburg te verzellen ; zij wees dit van de hand , op
een' toon, die te kennen'gaf, dat zij zich daardoor beleedigd rekende. „ Gelié''t gij ," zeide MI LB OR N, terwijl hij
uit zijn' vestzak een klein , fraai bewerkt fnuifdoosje haalde ,
„ een fnuifje te nemen ?" — „ tic fnuif niet," antwoordde
de weduwe met eene verontwaardigde houding, terwijl zij
een' verachtenden blik op hein wierp. „ Des te erger! " hernam de Engelschsnan : „ Gij berooft u dan zelve van een der
„ grootfte genoegens , die er op de wereld zijn. Ik heb alle
uitfpanningen beproefd : de eene heeft mij vermoeid , de
„ andere walging verwekt; deze verzadiging, gene mij be„ rouw veroorzaakt. Eindelijk ben ik op dit tijdverdrijf ge
vallen, dat ik niet meer zal nalaten. In een oogenblik van-„
viel het mij in , een fimifje te nemen : ik voelde
verveling
„
„ verligting; en federt vijf jaren, zoolang fnuif ik, heb ik
„ geene verveling meer. Ik raad u , mevrouw! beproef mijn
„ middel, om het misnoegen te verdrijven, waarvan ik tegen
mijn' wil de oorzaak geworden ben." —„ IIet is niet noo„ dig," antwoordde de dame zeer koel : „ ware ik mis,, noegd , en wilde ik zulks verdrijven, dan wist ik andere
„ middelen." —„ En deze zijn ?" vroeg Mi 1 L B OR N. „ Na„ denken , lezen , gezelfchap." — „ Ach , mevrouw ! dit alles
„ heb ik beproefd. IIet lezen heeft mij doen influimeren,
„ het nadenken fpleen veroorzaakt , en wat de gezelfchappen
betreft , een deel mijner vrienden heeft mij bedrogen en
„ het andere befpot, hetgeen mij juist niet het beste gevoe„ len van de menfchen en hun gezelfchap heeft ingeboezemd.
„ Gij
$5
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„ Gij ziet , mevrouw ! ik verlies er niets bij , wanneer ik
„ mij , in plaats van met hen , met mijn doosje onderhoud, '
En, terwijl hij zelf een fnuifje nam , bood hij het haar nogmaals aan.
Verontwaardigd over dit gedrag, hetwelk zij als eene overmaat van lompheid aanzag, fond de weduwe op van tafel ,
om de zaal te verlaten. „ Neen , mevrouw ! " riep M I I.13 O R N, „ gij moet mij niet zoo in toorn verlaten." — „ Ik
„ ben niet toornig ," antwoordde zij , terwijl zij hare hand
uit de zijne zocht los te maken. „Derhalve vergeeft gij het
„ mij ? " vroeg de Engelschnaan , op een' dringenden toon.
Ja, ja!" fprak zij , op een' toon, die liet tegendeel zeide.
Bravo , bravo! " riep M I L B O R N ; „ en , om mij daarvan
„ te overtuigen , neem , bid ik u, neem een fnuif je ! "
Bij deze woorden kon de weduwe zich niet langer bedwingen ; zij begon te fchreijen. Verfcheidene heeren, .';e
getuigen van dit tooneel geweest waren , traden nader,, en
een van hen , de Graaf s o L MA R, vroeg den Engelsck nan ,
wáarom hid deze dame had beleedigd. De Engelschinin vatte
dadelijk vuur,, en antwoordde op een' toon , die de dance deed
fidderen. Zij zocht de twistenden te bezadigen, met te ver
dat zij zich in het geheel niet beleedigd achtte -klare;,
maar de heeren waren te verhit , om zich zoo ligt weder te
laten bedaren; zij bedwongen flechts hunne drift , tot dè weduwe de zaal verlaten had; maar naauwelijks was zij weg ,
of de woordenwisfeling, vernieuwde zich , en werd in korten
tijd zoo hevig, dat er tegen den volgenden morgen een duël
bepaald werd. — Zoo wilden dan, om een fnuifje , twee mannen, die het aan verftand noch grondbe infelen ontbrak, op
leven en dood zamen vechten , en humden ingebeelden hoon
flechts door bloed afwasfchen ! — Tijd en plaats werden bepaald, en zij verwijderden zich. 1I I LB 0 RN fehreef eenige
brieven , en ging vervolgens niet groote fchreden de kamer
op en neder, de gevolgen van dit voorval overdenkende.
Eensklaps drong een brandlucht in zijne kamer; hij opende fchielijk zijne deur, en zag den ganfchen trap met rook
vervuld. Zijné eerfle zorg was voor anderen; hij liep naar
alle kamers, en riep : „ Brand! " In weinig minuten vlugtte
reeds alles het huis uit, en het was ook tijd, want de vlam
floeg reeds naar alle kanten uit. De eerfte, dien M I LB OR N
op de praat vond , was zijne wederpartij.,, Mijn God ! " riep
hij , „ waar is de weduwe ? " Beiden zagen ongerust rond ;
zij
-
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zij was nergens te zien. „ Ach God! " gilde de waard , „ zj

„ is verloren. Ziet ! de verdieping , waar hare kamer is , staat
„ reeds in volle vlam." — „ Schielijk , eerie ladder ! " riep
M 1 I. B OR N. „ Wij hebben er geen; en al hadden wij er
„ ook eene, dan zou zij Hechts dienen om ook u te verder„ ven , zonder haar te kunnen redden ," hernam de waard.
„ Ik wil het ten minfle beproeven ," zeide M 1 L B o R N. Graaf
S o L MAR , zijne partij , van liet oogenfcllij nlijk gevaar,, waar
hij zich wilde florten, verfchrikt, zocht hem te we--in
derhouden; doch hij rukte zich los, en flortte zich in de
vlam. „ Hij is verloren!" riepen allen als uit éénen mond.
„ Neen , neen !" riep Graaf s o L M AR, en liep naar eene ladder,
die hij dezen morgen digt bij het logement had zien ftaan.
Hij zette haar tegen het venster, aan hetwelk men MILBORN, de weduwe in zijne armen houdende, met de vlammen kampen zag. „ God zij geloofd 1" riep de Engelschman , terwijl hij , met den zoeten last in de armen , de ladder
afklom. „ God zij geloofd ! " herhaalden alle de aanwezigen,
met een gevoel van blijdfchap en febrile tevens; en in dit
oogenblik ilortte ook dat gedeelte in van het huis, waar de
kamer der weduwe was.
M IL B 0 RN had de dame zonder bewustheid in haar bed
gevonden, haar in eerie deken gewikkeld, en zoo voor de
vlammen bewaard ; hij zelf was op verfcheidene plaatfen van
zijn ligchaam verbrand. Zij werd nu aan de zorg van vrouwen overgegeven; en nadat men zich overtui d had, dat er
niemand omgekomen was , gingen as 1 L B 0 R N en de Graaf
een verblijf voor mevrouw D 0 R V A L opzoek,;n , waarheen
zij gebragt werd ; zij kon ficchts met moeite fpreken , en
verlangde haren redder den volgenden dag te zien. De beide
heeren fcheidden met een' hartelijken handdruk, en ieder
zocht een weinig rust te genieten.
Den anderen morgen bezocht 1111 L B 0 R N de weduwe
B Oil. v AL. „ o, Mijn redder ! " riep zij , en floot zijne'
hand in de hare , „ wat zal ik u zeggen ? hoe zal ik u mijne
„ dankbaarheid uitdru 1 tken ? " — „ Wisjewasjes ! Wees thans
„ maar zoo goed , een fnuifje van mij te nemen ," antwoordde -111. r o R N , haar riet eene genaakte vrolijkheid in de
rede vallende, die de ontroering Plecht verborg, weite de
nadrukvolle woorden der weduwe in zijn hart te weeg gebragt hadden. De lezer zal mij cp mijn woord gelooven, dat
mevrouw D o r, VAL voor ditmaal het aangeboden fnuifje nam.
Nu,

. 7 84

TUET snt;IFJE.

„ Nu , vindt gij mijne fnuif niet excellent ?" vroeg Mir.
verder. „ o , Voortreffelijk ! " antwoordde zij , toen
het niezen voorbij was. „ Ik wist liet wel ," riep hij niet
Bene triomferende houding, „ dat gij toch eindelijk finaak er
„ in vinden zoudt, wanneer gij maar van u verkrijgen kondt
„ haar eens te proeven. Ík heb nog meer foorten van fnnif,
„ van zeer verfchillenden geur, die onder mijn opzigt gcfa„ briceerd worden gij zult die alle proeven."
Wij weten niet, hoe ver de weduwe het in deze proeven
gebragt herbe ; maar eenige dagen daarna bevond nz 1 L B OR N,
dat zijn gewone finaak voor eene ernfliger neiging had plaats
gemaakt: de fchoone' oogen der weduwe hadden hem in een'
toeflard gebragt, dien zijne lievelingsgewoonte niet in flaat
was te veranderen. Op zekeren dag, toen hij met haar alleen
was , verviel hij eensklaps in zulk een diep nadenken , dat
de doos zijne handen ontviel en langs den grond rolde. „Gij
„ hebt al uwe fnuif geflort ," zeide mevrouw D OR VA L.
Dat zegt niets ," antwoordde nz I L B 0 R N , terwijl hij hare
hand vatte: „ De fnuif is wel een goed ding; maar ik voel
„ toch , dat zij niet alle kwalen kan genezen." — „ Inder
daad ? " hernam de weduwe fchalkachtig; „ federt wanneer-„
„ hebt gij dezo waarneming gedaan ?" — Heden niet, me„ vrouw ! Sedert drie dagen gebruik ik mijne gewone hoe„ veelheid fnuif, en evenwel moet ik altijd aan u denken;
„ uw beeld volgt snij overal. Ik zie klaar; er is flechts één
„ middel om de zaak in orde te brengen: gij trouwt met
„ mij , of ik vertrek." — „ Nu , vertrek dan , om het ge„ vaar te ontvlugten," zeide de weduwe.
Maar wat baten de woorden eener vrouw , wanneer de
oogen de tong logenftraffen ? M I L B 0 R N koos het eerfie ,
en zette zijne bezoeken ijverig voort. De Engelsc7nzan was
rijk, biza;•, maar regzfchapen en grootmoedig; de weduwe,
daartegen, arm, maar deugdzaam. Niets verhinderde de ver
beden ivenschten. Zij werden gelukkige echt -bindtes,
na tv ee jaren was M t I, B 0 RN vader vin twee-genot;
lieve kinderen. hoen^_ bnfchuld ?ge fpelen en liefkozingen,
en de tcedere zorgvuldigheid zijner aangebedene echtgenoote, hielden hein zoo zeer bezig , dat de verveling heil
vreemd werd; en me s verzekert, dat hij zich het fuuiveut
ge heelenal heeft afgewend.
B 0 RN

,
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BEKLAG VAN FEN SNARIG VROUWTJE, OVER LEN ARTIKEL IN
TIET ONTWERP VAN EEN NIEUW BURGERLIJK WETBOEK.

(

C)

vel , wie heeft ooit van zijn leven
't Is eene ergerlijke plaag.
Die mijnheeren uit den Haag,
Dat den goeden toon moest geven,
Stellen ons op éé ne rij
Met het fchuim •der maatfchappij.
Wij onmondig? ... Echtgenooten ,
Die door ons den rang Van man
Hebt beklommen , tuigt er val ,
Of ge ons , cans den mond ontfloten ,
Schbon ge , in fchijn , den fchepter voert,
Ooit dien mond nog hebt gefnoerd.
,

Zie mij eens die Ilaagfche wijzen!
Gramfchap gloeit op onze koon.
Wij , hoe nu! wij gen perfoon!
t Schijnt de taal van fiuffe grijzen.
WW'at was , zonder ons, de man ?
Zijn eve er niet de we@rhelft van?
Geen perfoon 2 • .. Ondankbre mannen,
Die ons eens , met zoet gevlei
Lokten uit der maagden rij ,
Durft gij met hen zamenfpannen ?
Danfte niet , in 't paradijs ,
Adam reeds naar Eva's wijs?
Ceen
C-) Art. XII en CVI. „ Getrouwde vrouwen, minderirrigen, mitsgaders
„ zoodanige meerderjarigen, welke wegens emsig ziels- of ligchaamsgebre'k,
of wegens verkwisting, onder curatele gefield zijn, hebben het vrije be„ heer over hunnen perfoon en goederen niet, en worden onmondigen gcnaamd. -•- De vrouw heeft geen' perfoon, om in regten te verfchijnen." _..
Iiet zij verre van mij , als man, de doelmatigheid dier bepaling te willen
betwisten! Ik ftelde mij, in een opgeruimd oogenblik, Slechts in de plaats van
een dier vrouwtjes, welke, gelijk men (preekt, niet op den mond gevallen,
en dus alles behalve onaareg zijn, en verbeeldde mij , haar, bij liet vernemen
dezer bepaling, op navolgeade wijze te booren uitvaten. Voor het overige
zal men mij wel liet regt doen vah te gelooven, dat ik mij geenerlei oordeel
aanutatige over Benige bepaling, in het gcaoemde Ontwerp voorkomende.
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Geen perfoon ? ... Ik kan niet zwijgen ;
Neen , mijn zusters , 't is te veel !
Mobilair en perfoneel ,
Wat toch zou er 't land van krijgen ,
Zoo wij niet, door praal en pracht ,
Zorgden, dat men fchijven bragt ?
De eigen taal wijst hier het oordeel.
'k Noem u 't woord slechts : vrouwsperfoon.
Wreken we ons dan van dien hoon !
Zelfs natuur gaf ons het voordeel.
Zij het manshoofd nog zoo kras
Kneedbaar blijft zijn hart als was.
Och ± de man, te vaak onaardig,
Of gedreven door een gril ,
Zegt zoo gaarne : „ vrouw , ik wil !"
Is zoo ligt tot heerfchen vaardig ;
En, och beer ! hij weet liet niet,
Dat de vrouw zijn' wil gebiedt.
Minderjarig? ... 'k Laat dat varen:
Want wij vrouwtjes , door de bank,
Meerderjarig tegen dank,
Tellen gaarne minder jaren;
Maar, hoe jong, wij dulden 't niet,
Dat de nian, als voogd, gebiedt.
Doch , wien kwam het ooit te voren,
Dat men ons, bij deze wet,
Onder curatéle zet ?
Want die Haagfche curatoren ,
Voor hun huisgezag ligt bang,
Plaatfen ons in éénen rang.
Zouden zij -alleen 't niet weten ,
Dat drie vierde van 't heelal,
Sedert zwakken Adam's val,
Ons ziet op den troon gezeten ?
In den korf van 't huisgezin
Is het wijfje koningin.
Wil-
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Willen dan die wijze heeren,
In hun lomp, zwaarlijvig werk,
Dat, fchier zonder Hiaat of perk,
Ons de mans reprefentéren?
Och, een kus, een zuur gezigt,
En de heer der fchepping zwicht !
Dat zij vrij de vrouw verneéren !
Wat hier mannenwijsheid fnapp',
Haar toch blijft het meesterfchap;
Wij , wij zijn het , die regeren ,
(Zoete troost in ramp of pijn)
Zoo lang mannen.., mannen zijn!
1820.

Ij NTE14A.

BEM 0TDIGIN G.
AAN MIJNE GADE,

Neen , niet altijd neérgebogen ,
't Zwaarfte en bangfte Reeds voor oogen,
En, door hoop noch moed geleid,
Schoon de toekomst nacht moog' wezen ,
Met gefiadig fiddren , vreezen
Uw verlosfingsuur vereid !
Neen, uw fchoone levensdagen,
Door voorbarig zuchten, klagen,
Dierbre gade! niet verpest;
Maar, met deugdgezind vertrouwen,
Op Gods Vader-gunst te bouwen ,
Dat, voorzeker, is het best!
Of vermindren, met te 'kwijnen,
De onvermijdbre fmart en pijnen,
Door Natuur u opgelegd;
En verkrijgt ge door uw zorgen
Eerder, 't geen de dag van morgen
Nog aan uwen blik ontzegt?
'It

Mogt
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't Mogt u zeker nooit gelukken ,
Ééns de bloem der vreugd te plukken,
Schoon ook vijfmaal uitgebot,
En in 't zoet geluk te deelen,
Dat uw reine ziel blijft flreelen,
't Zalig moederlijk genot.
Wie toch kan het u verklaren ,
't Moeilijk raadfel openbaren,
Waarom ge, aan gezwollen borst,
Niet één eenig uwer telgen ,
Die de grafkuil moest verzwelgen ,
Immer levend hebt, getorscht ?
Wel dan , hoofd en hart ,naar boven!
'k Durf u 't beste lot beloven,
Zoo ge uw nutloos vreezen Rilt ,
En, het oog tot God geflagen,
In zijn heilig welbehagen
Kinderlijk berusten wilt.
J.

D.

B.

DE LLCIITIGE SCHOONE.

L ucieverfcheen op 't Bal zoo naakt zij flechts kon komen ;
En ieder dacht verbaasd, dat moeder Eva kwam.
Hoe dwaas 1 die had gewis een vijgeblad genomen,
Waar zij een luchtig gaasje nam.

0ODDAM!

D e Prins van L * * * fprak met den ** * fchen Minister over
zijn' meester, den Vorst N * * * , wiens verfland, kundigheden en deugden hij bewonderde; flechts in zijn vloeken vond
hij geen behagen. De Minister zeide hem, dat dit uit loutere goedhartigheid en zachtmoedigheid gefchiedde. „ Hoe,"
zeide de Prins , „ verdraagt zich dit Gaddasn met deze zacht„ moedigheid?" — „ Waarom niet? ' hervatte de andere:
n hij kon immers degenen, dien het aangaat, zelf ítralfen,
en -- bij laat zulks aan God over."

MENGEL11f1 ERK.
ERASMUS GEENSZINS DE EERSTE EN GROOTSTE HER-

VORDIER I)ER CHRISTELIJKE KERK , VOLGENS ZIJNE
EIGENE SCHRIFTEN ENZ.

hebben, in het Mengehverk van No. XIV des vorigen jaars van dit Tijdíchrift , bl. 654 env. , oenige ver
ingeboezemd , van , uit n R A s nI u s eigene f chrif--wachting
ten , iets te zullen mededeelen nopens zijne gedachteii
over het fIervormingswerk van L U T II E it, en te zullen
doen zien , hoc fornlnige Geleerden deswege over hein
en zijnen afkeer van dat werk geoordeeld hebben. Hieraan wcnfchende te voldoen , floegcn wij onze vroegere
federt lang niet , in haar geheel , overziene , aa.nteekeningen over hem op , en wer: en verbiisterd. In eene reeks
van meer dan vijftig jaren v-,rzaumeld , zijn die aanteekeDingen zoo menigvukli ; geworden , en , achter elkander,,
zoo als de gelegenheid ze aanbood , (gelijk liet niet anders kan) ter nederge{chreven , zijn zij zeo verward , dat
het uitzoeken van hetgene hier dienen moest , en het bei.
hoorlijk rangfchikken van hetzelve , een' arbeid vorderde,
waartegen wij geweldig opzagen. Wij wilden er ons echter twee en drie malen aan overgeven ; doch werden tel
echter eenigzins aan de verwach--kensafgièhrt.Om
ting te voldoen , befloten wij eindelijk , flechts hier en
daar het eerst voorkomende , hetwell, wij genoegzaarn
achteden , uit te kippen en me de te deelen , en voorts
oenige aanwijzing te doen, waar zij, die het verlangen,
meer van foortgelijken aard vinden kunnen. De zoodanigen mogen dan opflaan JOANNIS KLEFEKER1
Exercitatio Critica dc Religione Ertsmi , in j o A N. A L Z.
r A B R I C I I Opusccilis Historico Critico Literarüs , pp.
357 4 0 5, en THOMiE POPE BLOUNT, Cenfiira
eelebrirre Authorum , pp. 526-531 ; waarbij men wel
mag voegen s E C IL E N D o R F F 's Historie der Reforma1I1F.NGELW. 182I. N0. 7.
ti.
T
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tie van Luther. — B-1 den east emcldcn zullen zij , van
bl. 382-39g , zeer breed onderzocht en aangewezen vin
den , of en in hoc ver E R A S Mi u s met L u T tl r it liebbe ingeflernd, cn wat hij tot de Hervorming hebbc toegebragt ; hoc beiden over elkander oordeelden ; hoe zij
in vijandfchap geraakt zijn , en hoe zij tegen elkander de
pen gevoerd hebben. Wij houden ons niet dat alles niet
op , en onderflellen , dat men weet , dat L U T u E R ,
door het lezen van r It A s 1r u s' íèhriften , bekend geworden met zijne aanwijzing der verbasteringen van leer
en zeden , en zijn befpotten van het bijgeloof,, in de
Roonlfche kerk enz. , hem genegen hield, om tot he rvorming mede te werkén , zich jegens hem , als zoodaniá , gunflig uitliet en hem minzaam fchrcef, en dat
J. R n, s :,r u s , waarlijk veel veranderd wenfchende , inderdaad L U T II r 1: 'S eerften opiand niet ongaarne zag , er
zich veel goeds van fpeldc , en hem betuigingen van gLnoe,en deed , de hevigheid van het Roomfche hof tegen
hem afkeurde, en hem bad, dat hij toch met alle gematigdhcid en zachtheid wilde te werk gaan ; doch dat , toen
L U T II r r., wiens drift , door de gezegde hevi beid ,
ontvlamd was , daarop zijne bekende floute en flerke
flappen deed , E B. A SM u s daarover openlijk zijn oragenoegen verklaarde , en L U T 11 It lt , die duidelijk bevroe.lde , hoe nadeelig dit , door L x A s mr u s' uitgebreiden irvloed , voor hein zijn moest , zich , op zijne beurt , en ,
naar zijne gewoonte, driftig en hevig, wegens hein uit liet , en dat dit , eene groote verwijdering tusfchcn hen
veroorzaakt hebbende, vervolgens , toen n R A s mus zich
had laten overhalen , om L UT tl E o's gefchriif,, o1'cr
den kvechie%kena vil, te wederloggen, in openbare v ;andfchap uitbrak , die nimmer werd bevredigd. — Dit
doet nu reeds duidelijk zien , dat deze twee mannen , in
het werk der Kerkhervorming, niets gemeenfchappelijIl
doen konden ; terwijl bovendien .n It A s ai U S' wensch ,
om de hervorming der kerk in de kerk zelve tot hand te
brengen en alle fcheuring te vermijden , lijnregt wederbrecfd werd door L U r ti E B., die , uit de kerk geworpen ,
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pen , zich voor altijd van haar afzonderde , en, nu , bui
baar, het gefticht der Hervorming optrok. Hieraan-ten
had E R A S M U s, gelijk wij beweerd hebben , cn nu, uit
zijne eigene íchriften , nader toonen zouden , volflrekt
geen deel; ja hij koude het , naar zijne beginfclen , en hij
wilde het niet hebben , en hij deed er, zonder einde , betuigingen tegen, dat men hem dit niet moest nageven:
en echter heeft men er hem nu niet alleen deel aan willen
geven, niet alleen beweerd, dat hij L U T H E R S geflicht
mede had tot (land gebragt , maar er zelfs de EERSTE en
GROOTSTE (lichter van noest heeten; hetwelk wij heb
Iaat ons nu Bene en andere verkla--bensvdrfpok.
ring van hemzelven hooien.
L U T H E R had van hem ge`ehreven : „ Hij zal waarfchijnlijk , met m o z n S, in de vlakke velden van Moab
„ flerven. Het kwade heeft hii aangevezen , haar het
goede wijzen , en in het lard van belofte voeren, dat
„ kan hij niet." En aan hemzelven fchreef hij : „ Wij
„ zien, dat de Heer u nog de kracht en den zin niet heeft
;, gegeven , om ons vrijwillig en met vertrouwen bij te (taan
„ in het beflrijden des monflers , Knet welke wij te doen heb„ ben ; en wij willen geenszins van u vergen, hetgeen uwe
„ vermogens en bekwaainileid te boven gaat." Dit beaamde
nu E R AS Mus zelf met deze woorden : „ Vermanen kan ik,
„ maar dwingen kan ik niet. — Ik volg Fausten en Keizers ,
als zij iets goeds bepalen , hetgeen lsligt is , en ík verdraag
hen, als zij iets verkeerds vastílcllen , hetgeen veilig
„ is : want dit , ineen ik , is aan brave mannen geoor„ loofd , als er scene hoop is , dat tegcnftand baten zal."
(Ap. F A B R IT. U. f. pp. 390, 391 , 403.) Hij dacht,
namelijk , te kleinmioedig , om te durven onderilel!en, dat
Y, U T H E R den florin , dien hij teen zich verwekte , te
boven zou komen. Daarom íchreef hij later, toen hij
azog dacht, dat het L U T n It het leven zot: kcetcn
(Ep. 583. at. errnde;n F A E- a I T. p, 400.) ,, Wat zoa.
,, het L u T HE R gebaat hebber. , dat ik rij met hem in
„ gevaar begaf,, dan dat er twee , in plaats van én , zou
zijn om;ekomezn ? IIij heeft wel veel uitflekenci-,den
Tz
,. -oe.js
'
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„ goeds geleerd en vermaand ; maar, als zelfs al, wat
„ hij gefchreven heeft , van dien flempel geweest was ,
„ zou ik toch geen lust gehad hebben , om , om der
„ waarheid wil , mijn hoofd te wagen. Niet allen heb„ ben moeds genoeg , om martelaars te worden ; en ik
„ vrees, dat ik, als het wat woest mokt beginnen te
„ loopen , Y F, T iz u s zou navolgen."
„ Ik zal mij nooit bij eenige partij voegen , als voor„ ílander van dwaling , of hoofd van opf'tand ," herhaal
hij daarom vele malen , en onder anderen Epp. Libr.-de
XIV. p- 457• — Op/land was de gewone naam, waarme e hij L u T x r, R's onderneming hetlempelde, en zij
was inderdaad opfland ; maar daarom verdiende zij nog
alle de frerke uitdrukkingen niet , waarmede E P, A s M u S
er zich over liet hooren. Novi et exfecror illornm protervitatem , grni fectis pr^efrdnt , fchreef hij , in zijnen
brief aan den Kardinaal e AM P r: G i u s , uitgegeven inter
illas M. et Cll. h V ap. LLSEVIRIUM, An. i617,
p. 51. „ Ik ken en vervloek den moedwil van de hoof„ den en be;unfrigers der fel.ten." En in zijnen brief
aan r A R a IR t u s (Epp. p. 5.) lezen wij : „Ik haat de
„ tweedragt zoo zeer, dat ik zelfs een' afkeer van de
„ waarheid heb , die oproerig gepredikt wordt. — En
hoewel ik mij verbeeld , het een en ander in de kerk
„ aangenomen te zien , welks verandering de belangen van
het Christendom zou kunnen bevorderen , zoo mishaagt
„ mij toch alles , wat met zoo vele onftui iigheid onder„

nomen wordt."

Breeder laat hij zich dus hooren: (Ad blasphemias
s T u N I c JE , Opp. T. IX. p. Sri.) „ Schoon ik de
„ waarheid niet haten kan , bij wien ik ze ook moge aan„ treffen, nooit heb ik echter hoofd of medeftander van
„ etnigen aanhang willen zijn : en 't is , naar mijn oor„ deel, fomtijds oorbaarder voor het algemeene welzijn,
„ den voorftand der waarheid eenigzins te verzaken , dan
„ alles in verwarring te helpen. En gelijk ik mij nooit
bij cenige partij gevoegd heb , zoo heb ik ook nooit
„ gedoogd , dat zich iemand, als van mijne partij, ver„ klaar-
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„ klaarde. Er was zeer veel , dat mij dringen kon , om
„ tot den aanhang van L U T H E R over te gaan. Van
„ den eenen kant werd ik er toe aangezocht, uitgelokt,
„ getrokken; van deny anderen kant, door hatelijkheden ,
„ toe voortgeftuwd. Ook zag ik zeer wel, dat, als men
„ Haagde in L u T H E R te onderdrukken , men het ter„ frond op mijn hoofd , en op de onderdrukking der ge„ leerdheid, aan welke men geen' minderen haat toe„ draagt , dan aan L u T HE a., gemunt had. Ik-laar ook
„ de bedenking van mijn gevaar heeft mij van mijn Chris„ telijk voornemen niet doen afgaan." (Maar wel hem
weérhouden, gelijk hij zoo even zelf erkende, van
zich bij L U T H E R te voegen.) „ Het ontbrak geenszins
(vervolgt hij) aan zulken , die voor mij in de bres wil„ den treden; dbch ik heb ze allen zich ftil doen houden.
„ Ik wilde alle en (laan , om allen fchijn van aanhang te zoe„ ken te vermijden. Ik wilde gemeen blijven aan allen,
opdat ik in Raat blcve aan allen dienst te doen. De
„ fc'ieuring heb ik , op alle wijzen , verfoeid. Toen men
ze ondernam , heb ik ze pogen te voorkomen. Toen
„ dc brand reeds wijd- en zijd zijne vlammen verfpreidde ,
„ heb ik dien- trachten te blusíchen." (Vat zegt dit nu
anders , clan: ik heb , op alle wijzen , zoeken te betten, dat de Hervormde Kerk niet gef{icht zou worden?
En echter -zou men hem haren EERSTEN ftbc/iterheeten!)
Maar , wilde hij dan in ernst wel eenige hervorming ? ja
gewisfelijk. Maar men hoore , op welke voorwaarde.
(Opp. T. IX. p. 1279.) „ Als men van de zeden en
kerkgebruiken fpreckt, (zegt hij) wenschte ik wel,
„ dat veel verbeterd werd; doch op Synodale verorde„ ving." (Maar daarop kon , in de Roomfche kerk, nooit
verbetering komen.) „ En fpreekt gij van leert}ukken,
„ (gaat hij voort) dan konde ik mij ook met fommigen
„ vereenigen , zoo ik openlijk de frem der kerk hoorde."
Die flem was , namelijk , bij hem alles. Aan n i R c icH E i nt E R fchreef hij: (Epp. Libr. XX. p. 69e.) „ Ik
„ weet niet , hoeveel het gezag der kerk bij anderen geldt;
„ bij mij weegt het zooveel , dat ik met de 4rianen en
,
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k unnen overcen.cemmen , zoo de kerk
Pelagianen zon kunnen
„ hunne leer had goedgelceurd." En elders (Opp. T. IX.
p. 1284.) betuigt hij : „ Ik ben in mijnen ouderdom van
„ geen ander begrip, dan ik als jongeling was, uitgenomen dat ik thans , door hetgene men , ter wederzijr den , voor betwiste gevoelens k an inbrengen , aan 't
,, wankelen zou kunnen geraken , zoo het gezag der kerk
, mij niet vast deed ílaan." En daarom fchreef hij ook ,
in zijnen bovengemelden brief aan B A It B i it i u s, dat
hij dan alleen , „ als de Geleerden , met gemeen overleg ,
„ de kerkelijke en wereldlijke Opperhoofden , in ge(lote^, ne gefchriften , onder het oog gebragt hadden ," (even
alsof dit niet reeds meeranalen gctèhied was) „ wat zij
„ gemeend hadden tot de zuiverheid der Evangelifi he leer
te behooren , misicbicn zelf een der genen geweest
zou zijn, die ijverig , wat hij kon , ten goede zou geraden hebben ;" maar hij , hield het voor buitenfporig ,
dat men iets van dat gewigt ," door hergene hij „ las„ teren en bulderen " noemde , „ doen wilde ; " en hij
v.:rfchoonde zich hi-rom , dat hij daaraan geen deel nam.
" ik erken," (zei_le hïj, in zijnen Hypemaspistes, Tom.
1X. p. 1033.) „ dat , er in dc kerk, welke, gij de Paap„ fche noemt , velen zijn, die mij mishagen; doch zoodanigen zie ik ook in uwe kerk. Daar men nu been
kwaad gemakkelijker draagt , dan dat, waaraan men ge^, woon is , blijf ih in mijne kerk , zoo lang ik gerne
, betere zie , en zij is verpligt mij te dulden , tot dat ik
,, zelf beter worde."
ulcer, dan dit , achten wij niet noodij , om onze Le.
z.rrs te overtuigen , dat E r, A S BI U S geen deel enootfchap,
hoegenaamd had, noch begeerde te hebben , aan de ílichting tier Hervormde Kerk. Hoe nu velen hem deswege
b.00rdeeld hebben , moge het volgende getuigen.
De Roonlllhc s3 z o v i u s , de lofredenaar der Pausin zijn vervolg op de j rboeker, van den Kardinaal
$ n r o N f us, op het jaar 1525, e, , zegt van hem ,
lit hij of de grootíie weifelaar, of de grootf'tc veinsaard.
was, — en de Lutlierfche Chronologist B U C ti o L C ER.US,
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R u s , op het jaar 1536 , dat hij , in het godsdienftige ,
op twee gedachten hinkte , en zich niet du ideliik verklaren wilde. --- Ook de hlervormde n it z A (dc linerei. a
Magif?r. pwitendis , Tract. Theo!. P. 1. p. 95.) verklaarde , hem voor een dubbelzinnig man te houden , die toonde , dat hij liever , hetgene hij geloofde , ontveinzen , dan
openlijk verklaren wilde. — AND git. R I v r T , weleer
I Ioogleeraar der Godgel. te Leiden , in zijne Opp. Theo?!.
III. p. 975, noemde hein een inderdaad groot man, van
veelvuldige geleerdheid en befchaafd verfland , maar die
aan moeder de kerk al te zeer verkleefd was , ícherp zag ,
en haar hare gebreken zeer wel durfde aanwijzen, maar
zich van haar niet wist los te maken ; die , om de Paus
te believen , tegen L U T 11 r P, fchrecf,, en te -gezind
vele anderen , die niet dulden konden, dat-genhm
hij zich zoo dubbelzinnig bedroef, hevig uitvoer, en te
vergeefs zegsman wilde zijn tusfcllen de beide partijen ,
daar hij veel meer tot de cene , dan tot de andere , neigde. — GEORGIUS CALIXTUS, wederom een Luthcraan, voormaals Godgeleerd Profesfor te I Ielmtlad, erkent hem mede voor een' man van even uitfiekend veríland en geleerdheid , als oordeel en gematigdheid , die
echter (zegt hij) waarlijk de onze nooit geweest is , noch
immer daarvoor gehouden heeft willen worden. — S i xT I N U S A M A ai A, eertijds Hoogleeraar in de Oosterfchc
Letterkunde te I; raneker , fchreef in zijne Orat. de Barbane, praf.c. rIntibarbaro Bibs. c. 6 vers.: „ Gelijk de
Roomfche Conful s r It v I r I u s weleer, door zich
„ onzijdig te houden , noch den haat des volks ontgin•,
„ noch zich bij den Raad aanbeval , zoo heeft ook E R A s;, at u s , door tusfchenbciden te willen gaan bij de Room„ fellen en Evangelifuhen , noch der laatden geíircnge
„ beoordeelinb kunnen voorkomen , noch zich de vunst
„ van Bisfchoppen en Monniken kunnen verwerven. Geen
„ der Lvange?üchen zag aleer , dan hij , de d walingen en
misbruiken der Rooinfche kerk ; doch er was veel ,
„ dat hem weerhield, om ahijd duidelijk zijn gevoelen te
„ uiten. IIleiimoedigheid en zucht, om nicii'ehen te
„beT4
-
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„ behagen , hadden al te veel invloed op dit uitmuntend
„ werktuig van God. Hoe veel edelmoediger ware het
in hem geweest, Plai rance voorbij te va, en, en lijn„ regt den koers naar Verona te zetten ! Inderdaad, het
„ jeukerig fchurft der genen, niet welken hij te doen
had, had nut fcherper kam gehekeld moeten worden."
Omtrent hetzelfde betuigde van hem de geleerde S A L.
C L A S S I u S, Pref. Philologi c S. p. 9. -- Doch het
verdriet snij , meerdere plaatfcn af te fchrijven , waarin
tot nadeel van onzen grooten Rotterdammer , wien waar
niemand, naar verdienflen , hooger kan fchatten -tchig
en; in Weerwil zijner zwakheden , zal blijven fchatten ,
dan ik , gefproken wordt. Hij was mensch , en had zijne
zwakheid met allen genieen; maar voor aller zwakheden
kan men niet zoo veel tot verfchooning,inbrengcn , als
vdor de zijne , waarvan wij hier gehandeld hebben, is
ingebragt , door den geleerden K L E F c K E R, in de boven aangehaalde verhandeling bij j o. A L B. F A B R IT I u S, p. 402 &sf. ; en echter zoude daar nog meer
kunnen worden bijgevoegd. Hij blijve dan in liet ongefloord bezit van den roem , door de uitflekendfle ver
verworven, en hem , door elk , die-dienflrgtma
eenigzins bevoegd is om hem te beoordeelen , toegekend !
Maar men beroove den krans van een ander groot en
verdienitelijk man niet van het ficraad, dat denzelven alléén toelkomt, om het in den zijnen te vlechten, die
geen' geleenden tooi behoeft !
ftTS , TER BEANTWOORDING DER VRAAG: IS HET EENS•

GEGRONDE OPMERKING , DAT, SEDERT DE INVOERING DER KOEPOKINENTING, DE ANDERE UIT SLAGZIEKTEN, ALS DE ROODVONK EN MAZELEN, KWAADAARDIGER GEWORDEN

ZIJN? ENZ.

(Vervolg en Jlot van bi. 256.)
,lJ e Britfehe

HIP P 0 C R A T E S,
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m A m, die in de XV1lde eeuw leefe , befchrijft dc roodvonk , of de fcharlai'cnkoor•ts , als eerie ziekte van Beene ,
of maar weinige beteekenis , ten minne als zij met de
vereischte omzigti;;heid wordt behandeld. illorlus mitis-

famus , fa recte curator.
Ixet Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen, zoo
het fchijnt , uit deze fteliing van S V D E N 13 A M geheel
uitgaande, fchreef in den jare I^o5 de volgende prijs
uit : Daar de Scharlakenkoorts , of de Roodvonk ,-vrag
volgens S Y D E N 11 A rit , naautiveljks den naam eener zieke verdient , en ook door B 0 E K x n A V E en andere voor
voor eene zie/ te van zeer weinig be--nameGshr
lang gehouden is , welke is de reden , dat deze thans hzer
en elders fomtivijlen niet zoo zacht, ja zelfs niet zelden
zoo kwaadaardig <'ieerfchende is, dat er zeer velen door
omkomen ? enz. Hierop niet meer dan één , maar geheel onvoldoend , antwoord ingekomen zijnde , werd de vraag ancjermaal uitgefchreven ; waarop twee verhandelingen inkwamen , waarvan de eene in Beene aanmerking koniea
kon , terwijl a an de tweede het accesfit aangeboden werd,
maar waarvan de fchrijver verkozen heeft onbekend te
blijven ; en , tot ons leedwezen , heeft dezelve tot nog
toe het licht niet mogen zien , daar zij voorzeker veel
tot opheldering van ons onderwerp had kunnen bijdragen.
Vestigen wij nu het oóß op deze twee tijdpunten ; :lat
namelijk , van S Y D n N 1r A 1v1, en dat der uitfchriiving
van het nieuw Zeeuwsch Genootfcháp van Iheten/chaopen,
tusfchen welke niet minder dan twee eeuwen verloopen
zijn ; dan zoude men , niet eenigen fchijn van waarheid
vermeenen geregtigd te zijn om te mogen belluiten, dat
de roodvonk , ja , eerst federt weinirre jaren boosaardiger
en nicer doodelijk zoude geworden zijn , en daardoor welligt in den waan komen , alsof zulks , zoo niet alleen
ten mintic grootendeels , aan de meer algemeene invoering der koepokenting zoude kunnen of mogen toegefehreven worden. Dan , dit was geenszins de bedoeling
der edele Ma_ufcbappij , en kon ook hare bedoeling niet
zijn; want, behalve (om dit in het voorbijgaan op te
T5

met-
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merken) dat er been het minst bekend verband of eenige

analogie be(laat tusfthen de kinderziekte en de roodvonk,
kon de meer algemeene invoering der vaccine in ons land
toen naauwelijks meer dan zeven jaren tellen ; een tijdvak , voorzeker , , veel te kort, om over den al of niet
fchadclijken invloed dier bewerking op eenige andere uitindien dezelve al eens heflaan naogt, Benig-flagziekt,
oordeel te kunnen vellen.
Veeleer zouden wij, indien wij vatbaar waren voor
Iosfe gisfingen of gewaagde vooronderfiellingen , overhel
bij zekere briefwisfe--lentohfmirvage,
ling over de variol en vaccine, door een aanzienlijk Geneesheer gedaan : of niet de hariola verge, in haren voort
voortplanting in het menfchelijk gejacht gechvars--ganof
boomd door de tegenwerking der Vaccine, zich zonde ;i
hebben willen en kunnen breken op deze hare bedreigde
lrernietiging, en daarom den loop der Variolce fp.irie , der
hater- of T indpokken, bezwaren, ,en meer overeenko „ast
doen verkrijgen noct de echte Kinderpokken ?
Maar laten wij liever ter zake treden , en trachten wij ,
door cent korte en getrouwe opgave en mededeeling van
een gefchiedkundig overzigt van de roodvonk, uit de
beste en meest beroemde Schrijvers, zoo binnen als buiten ons vaderland , opgczaineld , de opgegevene vraag; te
beantwoorden , en aan te toonen , dat die ziekte , reeds
federt meer dan twee eeuwen , van tijd tot tijd , verfchrik
kelijkc flagtingen onder liet mcnschdom aangerigt heeft,
een' aanvang makende met D A N JE r, S E N N r R T r, s,
1looglccraar te Wittenberg. Deze beroemde man , in 1572,
en dus 52 jaren vóór S r D it ti II A ar , geboren , die eerst
in 1624 het licht zag , over de kinderziekte en mazelen
bandelende , zegt , bij gelegenheid dat hij over de laatf e fpreel:t , dat hij nu en dan , offchoon niet zoo dik wijls voorkomende , Bene andere fbort van mazelen heeft
waar enomen, waaraan hij, als tusfehen mazelen en roos
infiaande, de regte benaming niet wist te geven. Inmiddels vinden wij bij hem , in zijne onkunde wegens den
aard der ziekte zelve , de f charli:kcn1coarts , op eenige
klei-
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kleinigheden na, met een zoo treffend penleel geteekend,
dat niemand dezelve miskennen , noch beter befchrijven kan.
Uit vrees van die zoo ooripronkelijke als meesterlijke be
Cchrijving door eene gebrekkige vertaling te verminken of
te verlammen , oor.leelen wij het niet ondienftig , dezelve hier, met de eigene woorden van den beroemden man,
bij verkorting, mede te deelen: „ ?Ilacul rubr^e et
quaff ignite cum vix effatu digno tiimore per univerfun^
corpus quaff qu.edam parva eryfipelata eri^mpunt in principio, feu morbi die quarto vel quinto; — in flatsi vero,
univerfum corpus rubrum et quafi ignitum apparet, ac
ft univerfali eryfipelate laboraret. In declination rubor
alle imminuitur, et maciilce r:ibrce late tandem feptimo
Orel nono die, evanescunt, Epidermide, lquamarnm inflar
decidente (*). Maluin vero hoc grave ac perici lofsim et
Pepe lethale est." --- De hoofdzaak komt hierop neêr:
dat de ziekte gewigtig , gevaarlijk , en dikwijls doodelijk was.
In de Miscellanea Natura Curioforum , Anno PI et
vll. Obf. 145. p. 206, geeft VA N SC H U L Z E N Olfs de
befchrijving eener fcharlakenkoorts , die in Polen , van
vroeg in het voorjaar van 1664 tot in den volgenden
winter, woedend gehecrscht , en eene ontzettende flagting onder de kinderen , vooral beneden de 12 jaren ,
aangerigt heeft.
Jammer is het, dat S Y D E N H A at, in 1639 in Londen
overleden, de Epidemie niet heeft mogen bijwonen, die
in dat zelfde jaar in die flad geheerscht heeft, en door
zijnen land- en {tad- en tijdgenoot R I C H A R D MO RT 0 N, in zijne Fxercitationes de Febribus , III. cap. 5,
uitvoerig is befchreven geworden ; en welke roodvonk , in
loop en toevallen, zoo noodlottig was, dat hij dezelve,
om hare doodelijke gevolgen, eene foort van pest meende
te moeten noemen.
N A V I E R , in zijne Dis fertation en forme dc lettre
fur plrifieurs maladies populaires, qui out rtgné a Chd
long
(*) Edit. I65o, L. IV. C. XII. P. 91.
:
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ion -Jèlr llfarne, in z 753 te Par j's uitgegeven, deelt
ons daarin mede het tafereel zijner waarnemingen wegens
eene buitengemeen boosaardige roodvonk , waarbij cle adeln
der meeste lijders zoo brandend heet was , dat , wanneer
men hun met het aangezigt maar wat te digt bij kwam , men
al fpoedig genoodzaakt werd zich om te keeren en liet
aangezigt af te wenden. Vele lijders flierven op den 1 deli
of 5den dag, ja fommige nog vroeger,, aan de gevolgen
an een fchieiijk en onverwacht opkomend koudvuur,
hetwelk de luchtpijp en den flokdarm aantastte.
De beroemde Keener Hoogleeraar A N T. D n fin A N,
in de jaren 1743 en 1749 de Geneeskunst toen nog in
's Hage uitoefenende , woonde aldaar eene hevig en boosaardig woedende fcharlakenkoorts bij, waaraan niet alleen zeer vele kinderen en jonge lieden omkwamen, haar
oak vele bejaarde menfchen naar het graf gefleept wer
terwijl hij naderhand, in den winter van X770 en-den;
1771, in TL'eencni , cene niet veel minder noodlottige
roodvonk waarnam.
In de Memoires dc la Soci''é Royale de 1il6de'ciuze , T. III.
p. 7 &c. , deelt ons de jitmuntende Frau/ehe Geneesheer
L 0 R rz v eene uitvoerige beíchrijving mede van Gene zeer
doodelijke roodvonk , welke in Par js in 1777 gellecrscht
en aldaar zeer vele flagtoffers gemaakt heeft , en waarvan
B u R s n iii u s , om hare belangrijkheid , liet noodig oor
voor zijne lezers een kort uittrekfel in zijn voor-del,
werk te geven.
-treWlijk
Vestigen wij nu vervolgens onze aandacht op hetgene
er van tijd tot tijd met deze ziekte in onderfcheidene
oorden van E;zgeland ook later heeft plaats gehad, dan
zullen wij al fpoedig ontwaren , dat zij ook dáár de ontocttendite verwoestingen , voornamelijk onder de kinderen ,
heeft aangerigt; terwijl inmiddels de volwasfenen daarbij
niet gefpaard werden. Onder vele , zullen twee voor
ons oogmerk genoegzaaiu zijn.
-beldnto
met
HuXHAM,
die,
regt
onna
SYDENHAM,
Bij
der de naauwkeurigfte waarnemers gerangschikt wordt,
lezen wij, in het ade deel zijner werken , (pag. m. ga
et
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et fqq.) de omílandige befchrijving eener zeer vernielende
Epidemic van de roodvonk , die te Plymouth en in deszelfs omtrek, van het einde van het jaar 1751 tot de
maand Mei 1753, en dus anderhalf jaar lang, aanhou
geregeerd heeft, en -waarin zoo wel de bejaarden-den
als de jongere voorwerpen dagelijks omkwamen ; terwijl
hij bij die gelegenheid er nog bijvoegt , dat hij die zelfde
ziekte , zes à zeven jaren vroeger , niet alleen te Pljinouth , maar ook in eenige naburige groote en kleine
dorpen , met geene mindere íferfte , on.ler jong en oud ,
haà waargenomen.
're Birmingham grasfeerde in den jars 1778 eene fcharlakenkoorts, die, ondanks de kunstrnatigíle behandeling,
ver af was van gunfrig in hare gevolgen te zijn, en wel
noodlottige Epidemie door w r T i-i E R z N e, fchilder--ke
achtig befchreven is in eene fraaije verl endeïing , ten titel voerende : do account of the fearlct Fever and fore
Throat.
Eindelijk, M. H. , zullen wij u nog Benige oogenblikken bepalen bij de befchouwing eener Epidemie van de
roodvonk , welke in de laatíle vijf maanden van het jaar
1778 en in de zeven eerfle van 1779 in het naburig Rotterdam gegrasfeerd , vele flagtoffers gemaakt heeft , en
door den geleerden B 1 c K E R omftandig is befclu•even geworden in het Ode deel der Verhandelingen van het Ba-.
tuafsclz Genootfchap der Proefondervinde' ke 1Fj'sbe.certe te Rotterdam.
Die Epidemie heeft zich, in hare verfpreiding en woede, eveneens gedragen , als doorgaans eene Epidemie van
kinderpokjes zich toedraagt. In het begin is er Hechts
hier en daar een van aangetast geworden, en niet zeer
hevig. Vervolgens is zij langzamerhand verfpreid , algcmeener en kwaadaardiger geworden. Den eenen tijd heeft
zij fterker in de eene, en den anderen tijd flerker in de
andere wijk geregeerd. Zij heeft de groots}e flagting ear_gerigt in de maand December. Daarna is zij minder algemeen en minder boosaardig geworden , en eindelijk met
de maand Julij geheel opgehouden. In de meeste omgele.

Soz
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lc,reste dorpen is zij later gekomen , en niet zoo algemeen
en zoo kwaadaardig geweest , als wel in en dm het dorp'
K;alingen, alwaar, in verfcheidene huisgezinnen, twee,
drie en zelfs vier er aan geftorven zijn.
Wij mogen niet nalaten hierbij te voegen de progresfive lijst der overledenen aan deze ziekte, van haren aan
af tot aan haar einde, opgemaakt uit de doodlijstei-vang
dier flad ; uitwijzens welke aan de roodvonk gef<orven
zijn in 1778 in Augustus een, in September vier, in
October een -en- dertig , in fovemb er drie -en -dertig, en
in December honderd - achttien ; in 1779 in Januarij tIw•ee.tn = twintig; in F ebruarij negentien , in Maart elf, in April
tien, in Méi tien , in Junij tien, en eindelijk in Julij
veertien; te zamen een gelal uitmakende van niet minder dan tweehonderd drie-en- tachtig ilagtoffers; — terwijl
aan die zelfde roodvonk ,, in,egelijks volens de doodlijsten dier flad, van de jaren 1771 tot en met 1 777, niet
meer dan 23 voorwerpen geftorven , en dus in het ver
zeven jaren naauwelijks een twaalfde gedeelte-lopvan
van die er federt Augustus 1773 tot ultimo Julij 1779
aan gefileuveld zijn.
Aan deze reeks van algemeene, gevaarlijke en doodelijke Epidemiën van de fcharlakenkoorts , die zoo binnen
als buiten ons land plaats gehad hebben , zouden wij gemakkelijk eene meerdere uitbreiding hebben kunnen ge-'
ven ; maar wij oordeelden deze genoegzaam , om gefchiedlkundig aan te toonen , dat die ziekte niet nu , of hechts
binnen weinige jaren, maar reeds federt ruim twee eeuwen vóór de bekendivording en invoering der vaccine, zoe
hier als elders, moorddadig heeft geheerscht; — dat het
daaruit dan ook ligtelijk op te maken is , dat de kinderpokken en de roodvonk , in aard en beloop zoo hemelsbreed van elkander veri chillende , en dus onderling in geen
het mintce verband flaande , ook wederkeerig op elkander
geenen wezenlijken of bei}endigen invloed uitoefenen kunnen , -- en dat derhalve de weldadige koepokinenting geheel behoort te worden vriigefproken van de befchuldiging , tegen haar zoo ten onregte ingebrag t ; eene aantijging
i
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ging voorzeker,, die , onzes erachtens , alleen aan een
blijvend vooroordeel , of aan diepe onkunde , of welligt
aan beide te gelijk, haren oorl'pronb veriehuldigd is.
1\1ESMER.
(Fragment van Dr.

dMiandleng über
den 111esmerism7,s als l lcilmlaittcl, voorgelezen in het Gezelfchap der Geneesheereu in
Zti3^ic%Z, Olen 30 Oct. I820.)
E G G V 0 N E L L f K 0 N'S
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et was in het jaar 1804, toen ik de nadere kennis
maakte niet ai E s m E R. Ilij was toen bij de zeventig
jaren oud, een fchoon, welgemaakt mail, van een fherk
ligchaatnsgeflcl , en een zeer levendig , fomwijlen hevig ,
temperament. Zijn voorkomen , de houding zilns lichaams , zijne wereldkennis , zijn geze_lige omgang, verbonden niet innemende vriendelijkheid , fpraken tot zijn
voordeel , en waren toereikend om belaad gilling te vcrwekken. De loopbaan des beroemden mans , verbonden
met zijn' ouderdom , die hem tot den fchoonflen grijsaard
maakte , bezorgden hem achting en opmerkzaamheid.
I Iij woonde in Fr•aricsafelrl met eene nicht , die zijne
huishouding waarnam , wel eenvoudig , doch zijne tafel
was altijd niet de beste fpijzen en voor trelfdlijke wijnen
bezet. I-Iij beminde gezelfchap , en wanneer hij iemand
wel lijden mogt, die kwam hem nooit ongelegen , en
mogt zichzelven zonder omílandigheden aan tafel nood', gen. Hij was meest zeer vrolijk en fpraakzaaia , maar
fprak echter het liefst over zijne eigene idéën en Ilc'.fc1s.
Wie zich niet hem hierover kon onderhouden, diens gczelfichap was hem behagelijk en aangenaam. Hij las mij
dikwijls uren lang uit zijne nianufcripten voor , die alle
in het Fransch gefchreven waren. Tegenwerpingen en
vragen over het gehoorde liet bij zich welgevallen; maar
wanneer men niet fpoedig voldaan was , werden zijne
bewijzen hoogst vermoeijend.
IIij bezat eene Glasharmonika, die hij meesterlijk befpeel-

-
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fpeclde. Dit gefchiedde meest na den maaltijd, ter eerè
van een' aar.genanien gast. Hij phantafeerde ílechts, wat
en hoe het hem in den zin kwam. Nou herinner ik het
mij levendig , welk een' indruk dit inflrument op mijn
ganfche zenuwgeflel maakte, eer ik er aan gewoon was.
Menig verfchijnfel , 't welk het Magnetismus zou voort
hebben , zette ik toenmaals op rekening van deze-gebrat
fnijdende en hoogst doordringende muzijk. Men weet ,
dat dit inllrument meest befpeeld werd, wanneer de kranken in het magnetisch btcyrteN , of de krifiszaal , bijeen
waren.
Jegens zijne kranken zoowel , als jegens iedereen, nam
TZ E S ME It, wanneer hij nlagnetiieerde , of zoodra er
slechts van de aanwending van het Magnetismus gefproken werd, een geheimzinnig voorkomen aan , hetwelk
hein tot eene gewoonte geworden was , en een' onaangenamen indruk maakte.
Dat hij, gedurende zijn verblijf in Zivitferland, de
kranken , zonder onderfcheid van rang en vermogen , kos
behandelde , kan zeker tot zijn' roem gezegd wor--telos
had ook natuurlijkerwijze ten gevolge , dat memaar
den ,
nig lijder zich zonder bedenken en op goed geluk aan
zijne behandeling overgaf, waardoor derzelver aantal aan
vermeerderd werd. In vroegere tijden ging de-merklij
zaak geheel anders toe ; en m r s m r, it verhaalde mij eens ,
(lat hij , bij zijn verblijf te Pat jc , alleen in het jaar
I74, bij de 400,000 franken inkomen , en daarbij in
hetzelfde jaar over de 8o,000 franken aan buitengewone
uitgaven , zonder huishuur, vertering , equipage enz. ,
had gehad.
Eene bijna grenzenlooze zelfzucht karakterifeerde den
beroemden man. Iiet is naauw geloofelijk , hoe wegwerpend hij van de gevoelens van anderen , en met welk eene
zeifgevalligheid hij van zichzelven , van de groote ontdekkingen , die hij gedaan , het nut , dat hij gelticht , en
liet gefchenk , dat hij 'er wereld door- zijne magnetifche
operatien aangebragt had , fnrak. Men kan niet ruimte
eggen , dat hij zich niet alleen den grootílen onder zijne
tij d-
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tijdgenooten, maar grooter en verdienílelijker dan alle
vóór en na hem levende menfchen achtte. Ten bewijze
hiervan moge dienen een fehilderítuk , hetwelk in zijn
woonvertrek hing, en waarop aT E s ar n R , als Genius
der Menschheid , de zege van het dierlijk Magnetismus
op de verachtelijk genoeg voorgeftelde Artfenijkunst viert;
zijn portret, in koper gegraveerd , waarmede hij zijne bekenden befchonk ; zijn Précis de la découverte du Mag
etre inféré dans les Dictionnaires-netismal,pour
de Phyfique et de Médécine à Particle Magnetisme animal, en vele andere dingen meer. . Wanneer zijn ik en
zijne ontdekkingen op het tapijt kwamen , was het laatfte
woord altijd eetre mismoedige klagt over de ondankbaar.
heid der wereld , over den kwaden wil en den laster der
artfen , etí e en bejammeren , dat eetes niet zijn alerven
ook zijne ontdekkingen verloren zouden gaan. Dit laatfee
onheil heeft nu zeker de Commisfie tot onderzoek van
het dierlijk Magnetismus te Berlijn van de wereld af.
gewend.
Tegen de artfen en geneesmiddelen uitte nt F, s in Rit
bij iedere gelegenheid , eene geringfchatting en verachting ,
die aan haat en wraak grensden. Den voorraad van medicijnen heette hij voorraad van vergift , de chemifclie
vermengingen der artfenijen giftmengingen, de doctors,
vergiftigers ; enz. Intusfchen gebruikte hij toch gedurig ,
waarvan ik dikwijls getuige was , magnefia , geprepareer«
de oesterfehelpen , kreeftfcharen en wijnfteen , tegen zijne
leer aan , volgens welke er Hechts ééna. krankheid en
één geneesmiddel zijn zou.
Niet alleen tegen de artfen, maar-ook tegen de geza.
menlijke inagnetifeurs uitte hij een' beílisten afkeer, Hij
befchuldigde hen van onkunde , verkeerd begrip en trouw
weloosheid. Onder het zegel des geheim s had hij zljno
leerlingen in Frankr ijk de toenmaals nog _niet genot!gzaam rijpe en gezuiverde leer bekend gemaakt; maar zij
hadden hem nog kwalijk verlraan; en door de wIjze s
waarop zij zijne leer aanwendden, en, tegen hunne be
lofte, openlijk bekend maakten, was dezelve tot eend
DI£r<GEL%. T.S2I. NO. 7.
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kwakzalverij geworden. Inzonderheid beklaagde hii zich ,
dat zijne navolgers het Somnambulismus niet het Magnetismus vermengd hadden, en zich bevoegd geloofden ,
om uit al hunne kranken , zoo zij het doen konden , fomnambulen te maken. Dit, meende hij , was der goede
zaak en zijner ware leer veel nadeeliger geweest, dan
hare openlijke vijanden en tegenílrevers.
Gelijk de geneesmiddelen , verwierp M E S M E R ooiC
geheel het aderlaten , als een liet leven verkortend middel. Eens zeide hij tegen mij : „ Het is waar,, ik ge„ niet een' goeden ouderdom , en kan , zoo het fchijnt ,
nog menig jaar leven; maar ik weet zeker, dat ik tien
jaren langer leven zou dan nu , wanneer niet in mijne
jeugd een doctor mij eens had adergelaten."
Even zoo onbefuisd als d.e artfen viel hij ook de vroed'mees ters op het 1-ijf^ 'hij oordeelde , namelijk , noch vroed
noch vroedvrouwen noodwendig; beiden reken--mestr
tie hij onder de geprivilegieerde moordenaars des mcnfchelijken geflachts. Volgens zijne meening zou de natuur
alles doen, en de vrouw zonder hulp even zoo goed en
ligt baren als liet dier. Nimmer zou eerie barende andere hulp behoeven dan van de natuur, en wannuer de ge
vertraagde , dan ware een laauw bad genoegzaam-borte
om alles weldra in orde te brengen. WVannecr ik hem te
dat onze huisdieren dikwijls in dit geval hulp-genwirp,
bij , dat zulks hij hen , even als bij de
,
zeide
behoefden
zonder
noodzakelijkheid
, tot eerie gewoonte yernenfchen ,
nu
de
veeiirtfen
, .even als dc vroed
dewijl
worden was.; en
zaak als eene kostwinning aanmerkten , werd-mestr,d
de meening van hunne onontbeerlijkheid opzettelijk onderhouden , enz. Zijne voorgewende ontdekking , dat
het niet afbinden van de navelfcreng de uitrocijing der
kinderziekte ien gevolge zou hebben, is genoegzaam
bekend ; minder zijne Etching , dat de leverziekten , voor
welke hij nagenoeg alle chronifche ziekten verklaarde ,
insgelijks door het teruggedreven en weder ingezogen
bloed van de afgebondene naveluren; voortfpruiten.

sir SMr tt. 5ó7
De zonderlinge begrippen , the m r. s M £ R van gezond
ziekte had , zijne wonderlijke , dikwijls in liet-heidcn
belagchelijke vallende , denkbeelden wegens burgerlijke en
flaatsbetrekkingen kunnen in zijne fchriften, alsmede in
het ítclfel der wisfelwerkingen, nagezien worden.
In deze , en hoofdzakelijk in zijne idéën wegens liet dier
Magnetismus , leefde en werkte nu de man ; en dewijl-lijk
hij in hetzelve den íleutel van alle menfchelijke wijsheid
geloofde gevonden te hebben , bekommerde hij zich ook
niet het minfle om de wetenfchap van anderen , of om
de vorderingen der wetenfchappen. Hij las, behalve
eenige weinige ftaatkundige dagbladen , geheel niets. Mens
zal zich daarom des te minder verwonderen , dat hij fleeds
met verachting van de geleerdheid zijner tijdgenooten fprak.
Tot de zonderIiribheden van ME s m n it behoort ook ,
dat hij , een Duátfcher, die eene niet zeer Iange reeks
van jaren in Frankrijk gewoond had, beweerde, dat hij
flechts in het Fransch kon fchrijven , en alles , wat hij in
het,Hoogduitsch fchrijven wilde, eerst moest overzetten,
Toen ik met M t s'M E R perfoonlijke kennis maakte 3
was ik nog onzeker, wat ik van de uitwerkingen van liet
dierlijk Magnetismus op het kranke organismus houden
moest. Hoe meer lust ik toonde om achter de waarheid
te komen, hoe meer moeite hij zichfcheen te beven ein
mij voor zijn leerllelfel'te winnen., Maar-,het ging mij ip
het einde als den eerlijken o A i> pr, R : hoe meer ik hoor
zag, hoe minder ik aan de zaak zelve geloofde.-den
Wat mij geheel tot beíiisfing bragt , was het volg n4
voorval. Op eene wandeling vroeg ik hem , warn 131
hij tot baden altijd rjvier.- en nooit lsrgnwater aanbeval,;
hij antwoordde , omdat het rivierwater , dop} de zon be
Ik Hemde toe, dat, onder zekere omftan--fchenwas.
dighecien , een door de zon verwarmd water yoordeele4l
opleveren kon; maar merkte tevens aan, dat hij het w-ter toch ook liet warmen , en zoo kon toch een zacht en'
ligt bronwater ook zijne voordeelen hebben. Hij hern ?m
„ ];en door de zon befcllenen water, lieve doctor! heeft
boven alle ander Jen vporrang; was gij moet wet',
,

;

goß
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„ dat liet tevens een gcmagnetiïeerd water is. Reeds vóór
twintig jaren lieb ik de zon gemagnetifeerd , en daarom
„ is zij federt veel werkzamer dan zij ooit te voren ge„ weest is : alles , wat zij befchijnt , deelt zij nu de
magnetilche vloeiíi of mede; en dewijl het water zeer
„ vatbaar daarvoor is , deelt zij hetzelve ook veel daarvan mede ," enz. Ik was verbaasd , van een' man,
dien ik verfland en waarheid toegekend had , zulk
eerie verklaring te hooren. Maar dit was ook het laatile
ern:lige Qcrek , hetwelk ik met m E s -m E it over het
Magnetismus en zijne theorie hield; want van dezen tijd
af gewende ik mij , het ganfche flelfel als eene herfenfchim van dezen man aan te merken.
-
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BETREKI ELIJK ZIET BEHOUD VAN HET SCHIP
ZUIDERBURG.

ik heb in het Men clwerk der Tlriderl<,r^df he Lettereefeniiigen voor Nov. 782o , No. XVI, bl. 737 env. , aan
eend Voorlezing , gehouden te Middelburg door-getrofFn
Heer
J. DE KANTER, PHIL. z. ,waarvan de titel
den
deel liad OF.NRAAD COItNELISSE hi
welk
was:
het redden van het 'Schip Zuidorburg ?
Naar het gevoelen-, in die Verhandeling uitgedrukt , is
het ten onregte geweest , dat aan I?' K A N S N A r R EB 0 U T de eer gegeven werd , het Schip Guiderbu g , van
voor den Deur-loo , zonder roer,, behouden op de reede
van Plymouth te hebben gebragt ; terwijl daarentegén in
dezelve wordt beweerd , dat aan K v E N It A A D C 0 R
(welke te dier tijd Schipper was ' op" liet-NELIs
Galjoot' der Oostindifclie Compagnie) een voornaam aan
toekwam in den roem van dit voorbeeldeloos feheeps--del
beleid.
De Heer D E K A N T E R tracht dit zijn gevoelen uit
te ítaven, tegen hetgene, met betrekking tot dit-voerig
geval , tot lof van N A ir Fi £ B o n T te kennen gegeven
,

was ,
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was , aanvankelijk door den Heer P o u s , in eene Voorlezing, op den Eden Maart 1816 gehouden te Middel
in Gene Vergadering van het Zec'^wsch Genootfchap,-burg
en,

nader, in cone LofredeopFRANS NAEREBOUT,

op den soften December i 8 r9 in dc Vergaderin , van het
Gocsfche Departement der I\Jaatfch tippij Tot Nut van 't /11gem een ; uitgefproken door een van deszelfs Leden.
Het had ook (bl. 740) deszelfs aandacht getrokken.,
dat door mij , in een Graffchrift voor F R A N s N A ER E B 0 U T , de volgende uitdrukking gebezigd was:
,, Wiens kloek beleid tot roer aan Zuiderburg veríirekte.'

en het fcheen zijn Ed. hieruit te blijken , dat men onkundig was van het aandeel , het^vell; c o R N E L I s s E
in de redding van dit Schip gehad had ; of wel , dat de
daadzaken desaangaande , in deszelfs Journaal voorkomende , niet van genoegzaam gewigt waren geoordeeld , om
ink het eenmaal deswege gezegde verandering te brengen.
Ik moet aan den evengemelden Lofredenaar en den I Ieer
P o v s overlaten , om zich , zoo zij het goedvinden , na
te verklaren en te verdedigen. Maar ik acht liet,-der
zoo al niet aan mijzelven en aan het publiek , aan N A ER E B 0 U T en aan de waarheid verfchuldigd te zijn , reden te geven , waarom ik liet opgemelde in dat Graf
gezegd lieb , en met waarheid zeggen kon.
-I'chrift
tijd,
verloopen
tusfchen
de
In den
Voorlezing van den
1-leer P0 US, gehouden op den 6den Maart 1816, en
het overlijden van NAEREBOUT, op den a9flen Auustus 1818 , was mij bekend geworden , (lat KOE NR A A D CO RNEL is s E de eer der redding van het Schip
Zuiderburg aan N A E R E B 0 U T betwistte.
Ik kon dit voll'crekt niet overeenbrengen met hctgene
ik N A E R E B 0 U T desaangaande , bij oi1idcrfchcidene ge
altoos op dezelfde wijze , had hooren verha--legnhd,
len; en zulks te minder, vermits hij, federt lang, mij
bekend was als een man, die de waarheid lief had, en
waarlijk vrij was van alle aanmatiging.
-
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Ik belloot toen , N A E R E B 0 U T zelven hieromtrent
te ondervragen; en zijn antwoord, daarop aan mij, zoo
bij monde als íchriftelijk, gegeven, kwam hierop neder :
„ Hetgene Schipper c o R N E L I s s L beweert, kan niet
waar zijn; want hij lag wel eene mijl op zee van het
Schip Zuiderburg af, toen ik met de floep aan boord
kwam , en hij is niet in perfoon bij ons aan boord geweest. En toen, met een' florm voor Bevefier, de fle
en wij door de hoogt zee Beene andere-persbakn,
vast konden krijgen , verliet hij het Schip twee dagen en
twee nachten; íchoon hij oordeelde, dat het Schip toen
verloren was , zoo als hij , na behouden aankomst in Engelccnd, te kennen gegeven heeft." Ik was daardoor voor mijzelven -overtuigd, dat zoo wel
het fl:oute plan , om met het roerloos Schip naar Plysraouth te flevenen , als deszelfs voorbeeldelooze uitvoering , waarlijk aan N A E R E B o U T toebehoorden , en dat
dus ook aan hem de redding van Zuiderburg te danken,
was. Ik ben ook, federt, daarin bevestigd geworden,
door hetgene mij bekend geworden is van liet Journaal
van C 0 It N E L I S S E, waarin erkend wordt , dat zijn
Galjoot , van den Iden tot den 9den Januarij, van Zuig
derburg afgeraakt was , Zuiderburg zelfs uit het gezigt
verloren had, en dat er, gedurende dien tijd, cene ver.
bolgen zee was niet harden wind (*).
Men ftelle zich nu, in zoodanige onmflandigheden, den
toefland voor van een groot en diepgaand Schip , zonder
roer,, in het Kanaal! I\Iet regt kon men dien noemen vol,rekt weerloos en in oogenblikkelijk gevaar.
Maar wie had nu het beleid, wie voerde het bevel op
Zuiderbiirg , in deze hachelijke omílandigheden ? Niemand
anders dan FRANS N A F R r_ B o U T, Wie heeft ook te
voren, en daarna, de manccuvres van het Galjoot , door
ç o ii x n I. i s s gevoerd, befluurd , tot het behoud van
,

,

Zui(*) Volgens N A E R E a 0 UT, Was, met het aanbreken vats
den dag, op den 6den Januarij , de harde wind van den vorn lucht reeds overgegaan in ,loam.

VAN FRANS NARREB0UT.

Zuiderburg ? Niemand anders dan
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Het moge dan waar zijn , (en ik ben verre van zulks
te ontkennen) dat reeds vroeger gebruik gemaakt is van
het middel , om een roerloos Schip , door middei van een
vaartuig op f eeptouw , te befluren ; om het , op kleinen
e fflcand , 't zij van lager - 2val of binnen - goats te brengen (*); en dat zulks niet door N A 1 R E B 0 U T uitge
vonden zij. Maar,, of een roerloos Schip , niet alleen
net , maar ook zonder zoodanig hulp - vaaruzi,; , niet ßorirt
en hooge zee, in het Kanaal te befluren , dit kan net
regt gezegd worden zonder Benig voorbeeld te zijij; en
dit is hetgene uitgevoerd is door F R A N S N A E R Eo tr T, niet alleen volgens zijne eigene getuigenis , maar
,00k volgens hetgene daarvan blijk"t -uit de bijzonderheden
van het Journaal van c o r. N E L i s s E, door mij aangevoerd.
Men zal toch niet wanen, dat N Aß R E B 0 U T, toen
het
,

(*) Ik kan zelfs wel gelooven , dat C o R N E L 1 s s E, reeds
vroeger, heeft kunnen aanraden, om het Schip, op de gezegde wijze , in ruimer water te brengen: want daarmede
'kan zeer gevoegelijk worden overeengebragt , hetgene voor' komt in het Journaal van N A E R E B o U T. Volgens hetzelve -,
had N AE RE B OUT , al fpoedig na zijne komst aan boord ,
tot den Kapitein van Zuiderburg gezegd: „ De wind is oost, noord - oost. Wij moeten ' direkt vertrekken naar Ply„ mouth. Doe maar fein voor het Galjoot, dat hij zoo fpoe, t dig mogelijk bij ons komt." De Kapitein had daarop te
kennen gegeven, dat hij niet inzag , hoe daarmede het Schip
zou kunnen beftuurd worden. N A ERE B 0 U T had toen ge
dat dit voor zijne rekening was. De Kapitein had-antword,
,daarop gezegd, dat hij vooraf Scheepsraad zou beleyggen. En
toen was het antwoord an N AE R E B 0 U T „Dat kan UwEd.
a, doen als wij onder zeil zijn ; want UwEd. heeft immers
„ beraadflaagd , vóór ik aan boord was , om morgen ochtend
„ het anker te ligten, om het eene wijl of twee op zee te la„ ten ds ijvern , en daar ten anke;- te komen. "
V4
-

-
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liet Galjoot losraakte, en gedurende deszelfs afwezigheid,
lijdelijk en werkeloos mededreef met de weerlooze kiel?
Dan ware de fchipbreuk , of het (randen op de Franfche kust, onvermijdelijk geweest. Neen! Zoo ras het
Galjoot losraak te, verzocht N A E RE B 0 U T aan den Lui4
tenant, die de wacht had, om vifie van de kaart of het
bef ek , ten einde na te gaan , hoe ver het Schip reeds
overgedreven was naar den Franfchen wal; en toen hij
bevond, dat er nou maar tot op den middag tijd overbleef, om te drijven , zonder gevaar,, helde hij (zoo als
hij liet in zijnen eigenaardigen iiijl uitdrukt) zijne vermo^
Bens aan 't practiferen, om te zien het Schip voor den
wind om , of door den wind heen , te krijgen ; hetgene
hem dan ook gelukte , door onderfchcidene manoeuvres
tuet ankers en zeilen. N A E a. E B 0 U T was dus , in dezen hulp- en hopeloozen toef'and , gef'cadig werkzaam ; ja
bij overtrof zichzelven daarin; hij deed waarlijk hetgene
als onmogelijk geacht kon worden.
xk wil inmiddels gaarne toegeven, dat het Galjoot,
door c o R-N c L t s s E gevoerd, (offchoon wel niet toen
het er het incest op aankwam , echter bij den aanvang
en tegen het einde van de reis) van aanmerkelijken dienst
geweest is tot' het behoud van Z'ruiderbrurg; maar even
zoo heeft de geheele Equipage van Zuiderburg met
.N A E R F. B O U T moeten medewerken om dit Schip te
redden , en zonder dat was het ontwijfelbaar verloren
geweest.
Maar,, wie bel'uurde' toch alle die bewegingen ? wie
was de ziel van alle dezelve ? Niemand anders dan
FRANS NAEREBOUT.

Gelijk men dan , van ouds , de eer van uitfiekende bedrijven plagt toe te fcihrijven aan het beleid en de dapperheid van den Vlootvoogd of den Veldheer , , behoudens
dc verfchuldigde achting aan zijne waardige onderhoorigen , houde ik liet daarvoor, en meene het bewezen te
dhebben , dat er , zonder te kort te doen aan de verdienfren van c o it N E t. i s SE, noch die der fchepelingen van
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volkomen grond was, om van F RAN
:

N AEREBOUT te zeggen

„ Wiens kloek beleid tot roer aan Zuiderburg verstrekte."

Goes, 6 April 1821.

G. J. VAN-DEN BOSCH.

EEN£ MERKWAARDIGE REGTZAAK.

Sir THOMAS

11 E R F 0 R D was alkomflig uit een der aart
huizen in Ierland; zijn vermogen was aanzienlijk.-zienljkft
HENRIETTE , zijne eenige dochter, teade I:aauwelijks zes
jaren, en was een bekoorlijk meisje. Haar gevoelvol hart-tien
kreeg weldra achting voor T O M GRE E N N v, den jongften zoon
eeteer beroemde familie. Hij had flechts een niiddel:na.tig inkomen te wachten ; want de voornaamfte erfgenaam was Sir
J A MES , zijn ouder broeder, voor wien zijne ouders alle
mogelijke zorg droegen , en die alle voorregten reeds lang
genoot. Hij zag HENRIETTE , en beminde haar; maar
ílechts TOM gelukte het , haar te behagen. Gelukkig door
overeenflemming van gevoelens, hielden zij zich rlechts met
de middelen bezig, die hen het fpoedlgst voor het altaar
konden vereenigen. Milady H E R F 0 R D fcheen T o lI G R E EtcNY zeer te achten; want hij wist door beftendige ver
-klefdhinaou
ijver zich aan te bevelen.
Terwijl hij naar de goedkeuring van HENRIETTES ouderen flreefde , dong Sir J A nI ES naar hare hand ; hare fchoonheid betooverde hem , maar de erfenis niet minder. De fchatten van beide familiën konden zijn huis een' nieuwen glans
verleenen. Meer behoefde er niet, om dc verbindtenis wenfehelijk te maken. Hij droeg zijn planpetje zijne ouders
voor. Deze draalden geenszins, om deswege met Sir T H OM A s H E a F 0 RD te fpreken. Het voordeel was aan weder
ENRIETT Es vader gaf zijne toellemming tot een-zijden.IJ
huwelijk, hetwelk geene fcheiding van zijne geliefde dochter vorderde , want verwijdering had hem inderdaad gefinart;
maar hij ílelde de trouwplegtigheid uit, tot hij van eene
noodwendige reis naar Duitschla, d terugkwam. Na twee
maanden wilde hij vertrekken , en zijde afwezigheid zou biívIa een jaar duren, Zekerlijk een lang uithel; maar n E N-
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`x I E T T E was nog Jong, en de liefde van JAM E S niet zeer
,

hevig.
Weldra verfpreidde zich het gerucht van deze verbindtenis.
FI EN RIET •r n vernam hetzelve met fchrik; zij Ieed niet
TOM G R EE N N Y. De arme jongeling was wanhopig; hij
verwenschtc zijn noodlot, zijn' broeder, en klaagde den FIemei aan; zijne geliefde weende met hem. Op zekeren avond
waren zij alleen; zij genoten de finartelijke weldaad, zonder
getuigen te kunnen jammeren ; zij omhelsden elkander onder
tranen , en zwoeren elkander eeuwige - trouw. Deze ver zekeringen

werden

door onfchuldige liefkozingen afgebro-

ken , die echter allengs ontaardden. T o nI was teeder en
heftig; II E N R it T r E beminde. Beiden vergaten zich , en
kwamen Hechts tot bezinning om over hunne zwakheid te
blozen. llet zorgelijke van hunnen toefland vermeerderde.
-

H E N R I E T T L was ontroostbaar. T o lI

noemde zich

den af-

chuwelijkften barbaar. Het weenen zijner geliefde doorboor
zijn hart. De bedwelming ging voorbij ; fmart en berouw-de
bleven hem Hechts over. Nog een jaar zagen zij voor zich.
Welke veranderingen konden in hetzelve voorvallen! T o M
GREENNY hechtte zich gretig aan deze hoop, en verlokte
EENRIETTE tot een' gelijken droom. Een paar maanden ver
verdween, en de wanhoop greep beiden-Iiepn;dfchjtros
aan . HI E N R I E T T E gevoelde de gevolgen van hare zwak
zij wist nu, dat zij moeder wordel1i zou, en deze eke--heid;
lige zekerheid floeg haar geheel ter neder. Eene ijsfelijke en
fmaadvolle toekomst vertoonde zich voor haren geest. De
rust was baar hart ontvlugt. T o ai s gemoed was verfcheurd.
Klagten baatten niets. I: laar helpen? Hoe vermogt hij zulks ?
Vader en moeder den mishap bekennen? Geen van beiden had
den moed daartoe. Om den eerften misflag te vergoeden, begingen zij een' tweeden ; maar de eerfle maakte dezen noodig.
Zij befloten , zicll heimelijk te laten trouwen. Hu £V RIET T E
wilde eerst haar vaders reis afwachten. Tom had inmiddels
een' geestelijke overgehaald, en bezorgde al het noodige
om het huwelijk te voltrekken. Vergeefs !
Sir JAMES bemerkte de herhaalde zamenl,omften van zijn'
ii_ ocder niet II EN R JET T E , werd overtuigd, dat beider hart^n elkander verf'tonden, en wilde den gevaarlijken medeirinrlar verwijderen. Zijne familie bewilligde daarin, en beloofde
11cm baren bijítand. Twee dagen na het vertrek van Sir
T r. o u AS, in denzelfden nacht, dat Toni -G R E r NN Y voor
al-
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altoos met zijne aangebedene vereenigd zou worden, in het
oogenblik , dat hij naar hare kamer ging , werd hij door acht
vermomden vastgehouden als een booswicht , en op een fchip
gebragt , dat naar Oostindie vertrok. Men verbeelde zich zijne fmart, zijne woede over deze gewelddadige handelwijze!
Hij was bewust van H EN R I E T T E S toemand ; hij wilde fer
ven , en moest leven. Hij hoopte nogtans fpoedig weder naar
Europa te keeren ; maar ook deze hoop werd verijdeld.
HENRIETTE had intusfchen haren Tom den ganfchen
nacht gewacht; zij kreeg hem ook den volgenden dag niet te
zien. Verliet hij haar? of vanwaar kon deze veronachtzaming
voortkomen? Zij vernam weldra de ware oorzaak. Hare wanhoop fleeg ten top ; zij wilde de hand aan zichzelve flaan.
Het buitengewone van haar ongeluk gaf haar den moed onm
hetzelve door te tiaan. Redding was ondenkbaar. Zij droogde
hare tranen, en weende Hechts in haar hart voort. Zij befoot alles hare moeder te ontdekken. De verwijtingen, wel
zij waarfchijnlijk te gtmoet ging, waren toch niet te ver -ke
bij die, welke zij zichzelve deed. Daarom aarzelde-gelijkn
zij niet. Zij vloog in haar moeders kamer, wierp zich aan
hare voeten, bragt haar in verbazing , en roerde haar door
eene openhartige bekentenis van haren afkeer van Sir J AM E s , hare genegenheid voor T oat GREEN NY, en den treu
toerland, waarin een zwak oogenblik haar had gebragt.-rigen
De infpanning, welke dit verhaal haar kostte, putte har
uit; zij verfinolt in tranen, en kon het einde naauwelijks
uitftamelen.
De moeder, ontlield , verrast , nedergeflagen , verward , was
buiten that om een enkel woord te fpreken. 1 1E N R I E TTEs overfpanning bij dit vreesfelijk berigt, de kinderlijke
tranen en de onniagt, die zij nabij was , verkondigden haar
genoeg de fmart en het berouw harer dochter. Zij heft de
Dogen ten hemel, Haat ze op de ongelukkige, en verfinelt
met haar in tranen ; zij houdt de verdiende verwijten (ach!
zij hielpen toch niets) moederlijk terug, gaat naar hare
kamer, denkt na, hoe zij de fchande der berouwhebbende
aan de oogen der wereld kan onttrekken, vormt en verwerpt
plannen, keert eindelijk bedaarder weder tot haar kind , en
zegt : „ HE N R JET T E ! gij hebt, helaas ! vergeten , wat gij
„ uzelve , wat gij uwe ouders verfchuldigd waart. IIoe zal
„ Sir is
ERFORD dit berigt opnemen? Hoe hebt gij zijne
„ en mijne teederheid beloond ! Uwe fchande , die geene tranerf
-
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„ nen uitwisfchen, valt ook op ons hoofd. Gij perst ook
„ mij bittere tranen af. Maar weenen baat hier niets. Ik wil
,0 u het verfchrikkelijke, fchaamrood voor alle menfchen te
„ ftaan , befparen. Verberg , wat gij u te vèrwijten hebt ,
» diep in nw hart : het zal u genoeg martelen. Ook Sir
HER F 0 R D zal niets van uwe fchande vernemen. Ik ben
„ verpligt hem te fparen : hij zou zich diep ongelukkig ge
-„
voelen. Ik wil uw kind tot moeder verftrekken. "
Zij deed het. Van tijd tot tijd klaagde zij over onpasfelijk.heden. Zij vertrouwde aan eenige vriendinnen , dat zij nogmaals
moeder worden zou ; ja , zij fchreef dit aan haren echtgenoot, die dit berigt met verrukking ontving , en wien het
fpeet, dat hij afwezig was, • en niet in perfoon zorg voor
haar kon dragen. Lady HER F0 RD was blijde over zijne af
gerucht-wezighd,arfcknebguítid.H
van hare zwangerheid verfpreidde zich in 't kort overal.
Sir JAMES alleen was daarover misnoegd: HE N RI LT T E

verloor in dezelfde mate aan beminnelijkheid in zijne oogen,
als haar vermogen nu verminderd was.
Lady HE R F OR D begaf zich naar haar landgoed, onder
voorwendfel , dat de lucht aldaar gezonder was. Zij nam hare dochter mede , die zij voor ieders oogen verbergen moest,
tot zij een' zoon baarde , die als een kind van H E R FOR I^
werd opgevoed. De familie GREEN NY brak eensklaps alle
betrekkingen met die van H ER F OR D af ; want H EN RI E TTE was geene rijke erfgename meer.
H E N R I LT T E kwam te Dublin terug , fchooner dan ooit.
fIaar kwijnend voorkomen maakte haar nog interesfanter : men
fchreef dit toe aan de landlucht. Sir TH OM A s u E R F OR D
befpoedigde zijne terugkomst, om zijne echtgenoote des te
eerder te omhelzen. De nieuwe ulamhouder maakte haar hein
nog dierbaarder. HE RI LT T E zag haren zoon onder hare
oogen oDgrbeijen. Zij moot , zonder bedwang , hem al hare
teederheid bewijzen: de moedernaam verborg zich onder dien
van zuster.
Si; T II 0 MI AS II E R F OR D flierf eenige jaren daarna , zon der in het geheins ingewijd te zijn; zijne echtgenoote volgde
hens weldra in liet g : f. De geboorte val, den jongen u E RT OR D werd nimmer opgehelderd. HENRIETTE weder hield hare moeder altijd van elke opiosfing des raadfels. Dit
geheim alleen waarborgde haar zoons naam en geluk. Zij liet
zich het genoegen niet ontnemen van hem zelve op te voc den. Dit was zijn ongeluk. Alle gebreken van haren afgod
-
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zag zij met de toegevendheid eener moeder aan. Welligt had
hij haar gehoorzaamd , wanneer hij zijne betrekking tot haar
gekend bad; als broeder , integendeel , veroorzaakte hij zijne
zuster veel verdriet. Dikwijls beweende zij nog hare zwakheid, die hem het leven gaf, en verdroeg haar lijden geduldig, als eene regtvaardige ftraf voor haren mishap. De jonge
x ERF OR D bereikte den ouderdom , dat hij zijn eigen meester werd. Als érfgenaam van een aanzienlijk vermogen , en,
als hoofd eener familie , liet hij zijner vermeende zuster d;k.wijls zijn voorregt gevoelen. Welk een zeldzame en finartclijke toeftafíd !
Terwiil zij eenzaam en mishandeld zuchtte, kwam T e %t
G RE EN NY in Europa terug. Men had hem gefchreven, d: t
x E N R I E T T E dood was ; en flechts dit droevig bezigt hield
hem langer in Oostindie op. Hij had aldaar een oumeteli°k
vermogen verworven, waarvan hij nu in zijn vaderland wilde.
leven. Men verbeelde zich zijne verrasfing, toen hij in Dz
bile vernam , dat hij bedrogen was , dat n E N RI E T T E no
leefde, en nog vrij , maar — ongelukkig was ! Hij -had.haer
niet vergeten, en vloog naar haar toe. Hij kon zijne lame
afwezigheid door bedriegelijke brieven , die hij geloof gevel
moest , regtvaardigen. Hunne eerfile liefde ontwaakte weder ,
minder hevig ; maar even zoo teeder. H E N RI E T T E helder
weldra alles op. Met welk eene blijdfchap vernam.-dehm
hij , dat Sir -H ER F0 R D zijn zoon was ! „ Ik ben uw echr„ genoot,"' zeide hij tegen IIE` RIET TE; 2, de nacht, die
„ ons fcheidde, moest ons voor eeuwig vereenigen.- Wij he„ hooren elkander door liet verlangen onzer harten en dour
onze eeden. De IIemel zal ons verbond heiligen."
HEN R 1 E TT E "gaf hem hare hand , en beloofde hem niet we liefde en 'trouw; echter waagde zij het, hem dringend
te bidden; ddt hij "het geheim van Sir HERFORDS geboorte
taiet zon ontdekken. Zij was beducht voor een opzien, waarover zij zich had te fchamen. To m ORE EN NY bewilligde
echter ongaarne in dit bedenkelijk punt ; hij kon tu E NR I E 'ITS niets weigeren ; hij hoopte later haren wederfland te overt
winnen, en dacht flechts ahn zijn op handen geluk.
Sir 13 E R F OR D zag liet huwelijk zijner zuster niet tegen
hij rekende er reeds op , dat zij nimmer zou trouwen -zin;;
hij miste reeds bij voorraad, wat zij van de ouderlijke nala
medeaam ; hij wees de voorflagen ter deeling, onder-te:fchap
ti etige uitvlugteu, van de hand. T om G R E e x':v Y werd
drif-
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driftig; het kwam tot eene heftige woordenwisfeling. Toni
fprak met al den nadruk , waartoe de vadertitel hem het regt
gaf. H E R F OR D, door dezen hem tot hiertoe ongewonen
toon getergd , verzocht hein koel, minder meesterachtig te
fpreken , of liever te zwijgen. Tom wilde antwoorden. „ Dat
is te veel !" riep de trotfche; „ gij zult weten , dat het,
na mijn' raad om te zwijgen , uitzinnigheid en beleediging
„ is, te willen voorttwisten; dit gefchiedt bij mij nooit on„ geítraft , en ," „ de hand aan den degen flaande , „ hier is
mijn antwoord ! " —„ Wat zie ik ! " riep TOM , en fprong
verfchrikt terug ; „ wat doet gij ? " — ,, Hetgeen billijk is.
„ Verdedig u ! " — „ Hemel ! waar ben ik ?" — „ Laat alle
verwondering 'en uitroeping weg: dit zijn armzalige tegen
wapenen. Verwacht geene verfcliooning van mij." —„ Ramp--„
biij wilt gij vermoorden ? Wanneer gij wist..:„ zalige!
„ Ik weet, dat ik beleedigd ben, en eisch voldoening. Kunt
„ gij nog aarzelen , bloodaard ? " — ,, H it R F OR D 1 Uitzin
kent gij vrij ? " -- „ o Ja! ik leer TOM G RE E n--,nige!•
„ NY . kennen - als een' lafhartige, wien de wetten der eer
vreemd'.zijn, en die bij mij fchool gaan moet. Wie den
„ dood vreest, verwijde beleedigingen, en late den man van
...

eer ongemoeid."
Deze plompheid fcheen den teedergevoeligen TOM G RE E ivNY deli doodsleek te geven. Hij fond also verftijid. Zijn
eerfte levenstceken was , dat ook hij naar den.,degen greep;
doch hij bedwong zich, zag Sir HE R F 0 R D niet gebiedende
waardigheid aan , en zeide: „ Barbaar ! uw hart voelt niets ?
, Ondankbare ! he •mijne fpreekt. Gij zult eenmaal over uwe
„ grimmigheid fidderen , en mij danken, da t _ ik, u van de gru„ welijl:fle aller misdaden wederhield." Met deze plegtige
woorden verliet hij hem. Sir • lilt R F0 it D wilde, hem. vervolgen: cane onwillekeurige -huivering wederhield hm; maar
zijn befluit bleef vast, T OM S huwelijk nooit toe te haan.
Hij bragt zijn' twist opzettelijk onder de lieden , voerde alles
aan uit het geweigerd tweegevecht , wat TOM GREENNY
vernederen kon , en zwoer luide, dat de lafaard nimmer zijn
zwager zots worden. IIij liet zijne zuster in huis genoegzaam
opiuiten. T o M kon zich niet regtvaardigen, zijne echtgezioote niet bevrijden, dan wanneer hij zijn geheim openbaar
Hij toefde niet langer; hij riep de wetten in , ter be--ée.
fcherming eens vaders en eerier ongelukkige moeder, tegen
ale strafbare vervolgingen eens zoons. Si r I[ E R F p R D vPr&
nai^i

FHNE liIrP ;\AARDIGE REGTAAK.

ßj9

stam niet zonder verbazing, wat zich wegens zijne geboorte
verfpreidde; maar hij hield alles voor eene door T 0 Mt G RE r NN Y uitgedachte fabel , oni zijne lafhartigheid te verontfchul•digen en zich te wreken. Ilij verdedigde zich. Waarom bad...
den zij hun geheim niet veel vroeger geopenbaard ? Hoesten
zij wachten, 'rot hij zijne toeflemming weigerde tot he huwelijk zijner zuster ? — De regtbanken zwoegden• onder dir
zonderling regtsgeding. De regters wisten niet , hoe zij zou=
den befiisfen. fl t Iv RI LT T E verfcheen in de gercgtza o. ;
hare verklaring. Il•,emde volkomen met die van T 0 at GR i. r NN Y overeen; dorll andere bewijzen ontbraken.
Het proces duurde reeds een jaar. Beide partijen wacht.
ten niet ongeduld op de regterlijke uitfpraak. De openbare
meening fprak voor Sir I1 ER F 0 it D.
In den vooravond eies dags , dat het vonnis zou uitgefprcken worden , kwam een onbekende grijsaard bij den jonge ling , een geestelij lie , de biechtvader van Lady II ERF o x n,
die haar op haar flerfbed had - lbijgeftaan. „Floor mij aan,
„ Milord!" zeide hij ; „ ik kan u wegens het geheim uwer
„ geboorte opl lderingen mededeelen. Gij zijt u E NR I E %o
„TES en ,TOM GR ENN s zoon. Lady unxroRD heeft,
„ ierveude, mij; dit gefchrift behandigd, hetwelk zulks be„ wijst. I Iet is door hare h4nd ondçrteekend, en door ,ge
tuigen zoowel,.als door andere perfonen, die bij de bevri--„
„ ling van Mifs It ER F o R p dienst eieden , bekrachtigd. U.
„ overhandig u hetzelve. Er , beltahh nog twee oorkol .Ien
„ van gelijken iphoud, did aderen waren aanvertrouwd, yeti
„ thans , daar het de nood vereischt , aan uwe beide ouders
„ zuilen bezorg]. worden. Lady n E R F o r,p b eef ons h4„ diepíte -gel i, aanbevolen, en wij zwoerén,hetzelvg eimal
„ dàn te ontdekken , wanneer de oinfandigheden zulks o,rt•
„ veririjdelijk vptderden. Dit oogenblik is daar. Wij zijg.
„ van onzen eed ontflagen. Gij weet nu alles, i12ifari! vir
„ doe uw' pligt ; de onze is vervttld."
Sir n ER t'.o R n had dit verhaal met zigtbaar beven aangehoord. Hij vergeleek liet handfchrift zorgvuldig net <de
brieven vary Milady, zijne vermeende moeder: de gelijkhei4
der hand was onmiskenbaar. Blozende om zijne on!iuimige
handelwijze , herinnerde hij zich met ontzetting , dat hij zij
vaders bloed vergieten wilde. Eene koortsrilling overvie4
hem ; hij weende ; de natuur fprak in zijn hart: hij gevoelde
een innig berouw. Van den woardigen dierasr Gods verzeid,
fi,e•
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(neide hij naar TOM G R E E N r Y , waar de andere documen^
ten bereids bezorgd waren. HE N R I T T E zat naast hem.
Hij viel voor beiden op de knie, verwenschte zijne dwaling, zijne ondankbaarheid, zijne verblindheid, en fineekte
hen om vergifenis. Zijn berouw, zijne onderwerping trof
hen. Zij vergaven het gebeurde, en omhelsden hem. Hij
bragt zelf de ophelderende papieren naar de regters , en ver
-zocht
hun, hem te veroordeelen.
Dit voorval baarde in geheel Engeland een verbazend opzien. T oM GR c E N NY huwde, na zoo vele wederwaardigheden , zijne H E N R ] E; T T E, en was ongemeen gelukkig. Sir
H E R F 0 R D voegde G R E E N NY S naam bij den zijnen, en
vergoedde , door kinderlijke teederheid en eerbied , zijnen ouderen al de geledene fmart en finaad.

DE PROTESTANTSCHE MARTELARES IN (IET ,OOSTENR]JKSCFlE y

IN DE NEGENTIENDE EEUW (*).

Zie hier een flaaltje der vervolging 'om den'Giodsdienst, in dy

Staten van een hoofdlid des heiligen Verbond&, in 'het jaar
1812 , voorgevallen , en medegedeeld door het geachte Duitfche dagblad Ifts , door Prof. O K E N. De firenge verantwoordelijkheid, waaronder thans de Duitf he dagbladen geplaatst
zijn, Raat ons borg voor de 'waarheid der°gèbetírtenis.
In Hongarije moeten, volgens de refolutiu'ceárolina van 6
April 1731 ,• in gemengde huwelijken, wanneer de vader
Roomsch is, alle kinderen Roornsch opgevoed" worden. Deze wet is wel door een e andere van den nooitvolprezen' j os E P H Il verzacht,' maar wordt nogtans federt' in al here

gefirengheid gehandhaafd.
CHRISTINA LANG, geboren in i800 te Lofonez, een
vlek in het Geíp,anfchap van Neograd, wier vader hard
Roomsch was, maar niets tot de opvoeding van zijn kind
bijdroeg, werd van hare moeder, eene godvruchtige Lutherfche vrouw, braaf en christelijk opgevoed. Deze leerde haar
gezangen, las haar voor, en vertelde haar Bijbelfche gefchie-

des
(*) Den Lezer, den Roomschkatholijken Lezer vooral„ zij herinnerd, dat
de Redactie van dit Maandtverk, overeenkom(Iig den geest der Christelijke
♦erdraagzaamheid, het Kathcdtciemns evenzeer veree rt , als zij het op het Po-

losmus geladen heeft.
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tIenisfen; dagen lang hield zij zich aan het fpinnewiel met
haar kind zoo liefderijk bezig, dat het meisje met hare ge
ziel aan de moeder hing. De vader was niet t' huis,-hel
dan des nachts. Met het zevende jaar wilde de moeder het
kind ter fchool zenden; maar de Protestantfche fchooihouder
,durfde het niet aannemen, om niet dadelijk (volgens de bovengemelde wet) afgezet te worden, en in eene Roorfche
fchool kon de moeder het kind ook niet zenden, volgens
' O SE P H'S verordening, (die echter altijd buiten gebruik
bleef) dat de jongens in den Godsdienst des vaders, de meisjes in die der moeder moesten opgevoed worden. Dug leerde
'bet meisje tot haar twaalfde jaar noch lezen noch fchrijven.
1 Iet was iutusfchen door Room/die befpieders niet uit het oog
verloren, en men wilde bij de moeder Roomfche onderwijzers
in huis zenden, om de kleine C HR I ST I N A — niet lezen en
fchrijven, maar -- de Roomfche kerkgebruiken te leeren.
Eindelijk befloot men nu , daar de moeder zich fiandvastig
op de wet van Keizer j o s E P H beriep, geweld te gebruiIren. Des middernachts in den herfst van 18ie wordt het
Luis door vier roodgekleede, flerkgewapende kerels overvallen , die C H RI S TINA uit de armen der moeder fcheuren,
haar bijna naakt op een' wagen zetten, en, te midden van
een' donkeren, regenachtigen nacht, naar een Roomsch dorp
brengen bij een' kwaadaardigen Priester, die haar het Ave
Maria ,de zeven Sacramenten , en eenige gebeden, door Hagen
:net liniaal en flok vlak op het hoofd, zocht in te prenten.
Dit niets batende, zond men het arme kind naar den Roomfchen Bisfchop te Rofenau, waar men andere middelen, vlei
beloften, gefchenken, zelfs kinderlijke fnoeperijen-jerin,
en prentjes , bezigde ; doch alles vergeefs : liet beeld der
'brave moeder, de herinnering aan hare godvruchtige fpreuken, gebeden en gefchiedenisfen waren te diep in de ziel
des kinds gegrift, dan dat geweld, list, of fchijnbare vriendelijkheid, haar van haren Godsdienst - konden aftrekken; integendeel verfterkte dit alles haren afkeer van het Roomfche
dwanggeloof. Zij vond eindelijk gelegenheid om te ontvlugten, en kwam gelukkig weder bij hare moeder; maar zij
werd door de dienaren van liet geweld op nieuws opgefpoord ,
gevat, en naar een' anderen Priester gebragt, wien het Hechts
te doen was , om het jawoord , dat zij Roomsch wilde worden, van haar af te perfen. Daar echter alles te vergeefs
was, noodde hij eens alle zijne ambtgenooten uit die fireken,
MENcELW. 1821. NO. 7.
X
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ken, meest jonge lieden, tot zich, die eene heilige Kerk vepgadering over de ongelukkige moesten houden. Nadat
men Jaar gekweld, gellooten , de helfche firaWen der ketters
levendig voor sargen gefteld had, nam eindelijk een wel
Priester hare regterhand, Ileepte haar naar de keu -dorve
waar een groot vuur tot onthaal der gasten brandde , en-ken,
flak die hand in dat vuur, met de vraag: Niet waar, dae
doet ze,--? Ilae zeer denkt gij dan wel, dat het u doen zal,
s °assneer u do .Qii yel in de fiel met lijf en ziel, als eene kettcrfche, eerwig zal braden ? Allen lachten; het 4agtoüer
fd reeuwde, en viel onmagtig voor de voeten van den Priester neder. Van dit branden heeft zij langen tijd de vreesfelijkile pijn in de vingers gehad, en moest geneeskundige hulp
gebruiken. Nogtans durfde zij niet klagen , om niet nog
n=eer te lijden. Na aclhttien weken in deze Hel te hebben
doorgebragt, verplaatste men haar naar 4rdos, eene plaats in
het Gefpanfchap van elbanjoar, en wierp haar eerst in een'
fomberen, onderaardfehen kerker, waar zij vier weken lang
bij water en brood moest verkwijnen , en men haar des nachts
door allerlei fchrikbeeiden en gewaande fpookverfchijningen
ijzing zocht aan té jagen. Flare moeder, die haar hier eens
bezocht, herkende haar nauwelijks , zoo bleek en vermagerd
was zij. Na derdehalf jaar op die wijze gemarteld te zijn,
joeg men haar vanhier naar het klooster te Jafau, bij Kafchau. Hier werd zij, na eenige dagen , in eene groote ,
prachtige zaal gevoerd, en in het midden geplaatst. Tegen
baar over 'zat een voornaam , dik Heer in 't zwart, met ver
aan de regterhand zes Priesters,-fcheidnorstk;
uet fraaije kleederen, beurzen en kostbaarheden;- links zes
andere , met zweepen, knuppels enz. Na een weinig Latijn
met elkander gefproken te hebben, (dus drukt zich c n x 1 s.
T % N A L A NC in haar verhaal woordelijk uit) kwam de eer.}e tot haar, en zeide met eene zoete, minzame item: „ Zie
„ eens, lieve dochter! (maar gij moet hier geheel niet phi.
» lofophéren , maar Hechts uw gezond verstand gebruiken) zie
,, eens dezen fraaijen gouden dukaat, en dat oude, verroeste
„ drieduiteníluk (kreutzer): wat zoudt gij wel grootere
, waarde toekennen ? "
Zij. „ Ik heb geen geld noodig: om het geld is het snij
niet te doen, maar om den Godsdienst.
Hij. ,, juist dat wil ik ook, dochtertje! Zie, dit goud is
„ on-

IN HET OOSTENRIJKSCIIE.

323

„ onze alleen zaligmakende Godsdienst ; maar de Lut,2ei fiche
„ ketterij is niet eens dit drieduitenfluk waard."
Het meisje zweeg daarop ; waarna de tweede dus begon :
,, Gij zijt een meisje , niet waar? Wel nu , wat hebt gij
liever, dit nieuwe zijden kleed daar in mij neregterhand, of
ouden gefcheurden lap , dien voetveeg, in mij ne linker ?"
dien
„
Zij. » Ik heb geen kleed noodig; mijne moeder zal er
„ mij wel een geven, als ik het noodig heb."
Hij. „ Toch niet, toch niet. Hoor eens, dit nieuwe zij
kleed is onze Godsdienst; die oude lap is de uwe. " -„den
Zij. „ Zoo! Mijne moeder heeft mij eens gezegd, dat
„ onze Godsdienst nieuwer was , dan
Hier overviel men haar met oorvegen, roeden en flokflagen,
dat zij bedwelmd ter aarde zonk, en,bont,blaauw enbebloed
de kamer uitgedragen werd. Andermaal peinsde zij op de
vlugt, die zij ook bewerkftelligde , met opoffering van alles ,
wat zij van hare kleeding rechts misfen kon, aan eene oude
keukenmeid, die haar daarvoor wat brood gaf, en uit liet
keukenvenfter liet. Doch zig geraakte in de bosfchen verdwaald , tot zij eindelijk , door de ontmoeting en hulp van
een braaf man, tot eenen neef, en vandaar tot hare moeder
kwam. Zij befloot echter, üit vrees voor nieuwe vervolgingen, naar de groote í}ad Pesth'te gaan, en zich daar onder de talrijke bevolking te verfchuilen; doch de dweeperij
wist haar ook dáár op te fporen: de Lutherfc,2e Gemeente
kreeg bevel, haar vit de keck te jagen, waaneer zij daar
ver fchijnen mogt , en Heidukken bragten haar alle .zondagen,
als eene misdadige , naar de Roomfche kerk , waar-zij , uit
vrees voor de flagen der Ibldaten, jammerend voor het au.
taar moest liggen , zoodat ál het volk Irret deernis over haar begaan was. Het is waar, vijf of zes maal kwamen, gedurende
deze vervolging, Koninklijke (Keizerlijke) belluiten te-haren
voordeele aan de Roomfche Priesters , met de uitdrukkelijke
woorden, dat zij, na een onderwijs van zes weken hij een'
Roomfchen Priester, naar welgevallen een' Godsdienst mogt
aannemen en belijden, (volgens de wet, welke ten aanzien
van Roomfchen gegeven is , die Protestantsch willen worden.)
Op het laatst des vorigen'-jaars (:82o) bevond zich das deze
jonge Geloofsheldin ten huize van den Stadspastoor van Pesth,
F RÜ H L I N G E R, om aldaar liet onderwijs voor zes weken
te — genisten. Verder loopen de berigten niet.
Men zou zich zeer vergisfen, warmeer men dit voorbeeld
air,
Xa
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als het eenige aaninerkte van den zwaren druk , waaronder de.
Protestanten in Hongarije zuchten. In elke Hongaasfche itad
-

is eene zoogenaamde Hoopkerk, en een Hooppastoor, alleen
aangelleld om Profelyten te maken en aan te nemen. Men

overvalt dikwijls gekeele dorpen , drijft de Protestant/che boe
naar de Hoopkerk, en dwingt hen tot de».-renmtflokj7ag
Roomfcl:en Cods dien st , volgens de wet , die kinderen van &aornfclie vaders noodzaakt, Roomsch te worden: want , zegt men ,.
uwe Voorvaders zijn zekerlijk allen Roomsch geweest; •dus moet
gij het ook worden !
Somtijds maakt men openlijk bekend , dat elk , die Roomsch
wil worden, 5o gulden kan bekomen; waardoor eens zeven
arme foldaten zich hebben laten vèrleiden.
-
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Door Mevr. de Wed.
des Generals_ D u RAND.

(Mes Souvénirs fur NAP O L É ON, fa Familie et fa Cour;
par Mine. le. du Génépal D UR A N 0, attachée, pendant quatre ans, I l'I,npntrice MARIE -LOUISE.
II Tomes. Paris, i 82o.)

M

evrouw D E hs 0 N T E $ Q u t o r, die aan haren .doorluchtigen kweekeling , den zoon van N A P 0 L It O N , vroegtijdig
die beginfelen van vroomheid zocht _ in te boezemen , welke
haar zoo bijzonder eigen waren, gewende hem , des morgens
en des avonds te bidden. Sedert de tegenfpoeden, in .uslard
ondervonden , voegde zij bij die kinderlijke gebeden nog deze woorden: o God, boezem mijnen vader het verlangen naar
den vrede, tot heil van Frankrijk en van ons allen , in! N AP o L E o N bevond zich op zekeren avond in de vertrekken
van zijnen zoon, ten tijde van dat gebed: Mevrouw DE
M ON T E s Q u i 0 u veranderde niets in het gebed , en. de Keizer hoorde het kind de opgegevene woorden nazeggen. Hij
grimlachte, doch maakte daarover geene de miefte aanmerking; want hij kende de denkwijze der Gouvernante. Zij
toch had den moed gehad, hem te zeggen, wat zijne vlei jers hem altoos zochten te verbergen: hoezeer, namelijk,
Frankrijk den vrede wenschte, en dien ook behoefde. N AP0Lk0N

hoorde haar geduldig aan, zeide haar, dat hij
dien
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dien ook wilde daarflellen , en veranderde het onderwerp des
geipreks.
Intusfchen werden de toebereidfelen tot eenen nieuwen
veldtogt met eenen ongeloofelij ken ijver gemaakt. De nieuwe wapenen fcheuen als van den hemel te regenen; onmetelijke magazijnen van leeftogt , fourage en munitie werden
van alle oorden bijeengebragt ; en mer fchen fchcnen als uit
den grond op te komen,, om de openingen der oude legioenen aan te vullen, en nog nieuwe daar te ftellen, al naardat
zij van tijd tot tijd voor den Keizer de revue pasfeerden.
Op zekeren dag, een regement Jagers, onlangs geformeerd,
onder de venfters der Tuileries" ziende defileren , riep hij uit-,
„ Welk een fchoon regement! He doet mij watertanden."
^Dc oprigting der Gardes d' henneur joeg al de oude adelIijken, in alle rijken, die verbazende fommen hadden betaald,
om hunne, kinderen aan den krijgsdienst te onttrekken en
plaatsvervangers te koopen, waartoe velen zelfs twee- en
driemalen waren verpligt geweest, tegen hem in het harnas.
Deze• maatregel was, over het algemeen, zoo onregtvaardig
en zoo onflaatkundig, dat verfcheidene lieden vermoed hebben, dat de Hertog VAN F E LT RE, die denzelven voortlelde , trouwelooze oogmerken daarbij gehad hebbe , als bedoe
Keizer afkeerig te ma--lendikasfvmchend
ken, die, wel is waar, de minfle in getal is, maar zeker
bet meest moet ontzien worden wegens talenten , rijkdommen ,
en den 'invloed, welken zij kan uitoefenen; ja, niet één
woord, men gelooft, dat hij door cenigebuitenlandfchemagt
daartoe is omgekocht geworden. Zijn volgend gedrag was
ook juist niet gefchikt, om deze blaam weg te nemen , en
eene anekdote met den Kolonel c ZE RN IT c H E w moet dir

vermoeden nog bevestigen. Ik zal dezeive hier invlechten,
hoezeer zij een jaar vroeger gebeurde 'dan het tijdclip , van
lhetwelk wij thans fpreken.
Deze Rus, die zich eenigen tijd te Parijs onthield, fcheen
zich in 't geheel niet te bemoeijen met het :lastkundige,
maar bezocht de beste gezelfchappen en de fchouwburgen ,
maakte zijn hof aan fchoone vrouwen, was de gedeclareerde
minnaar van vele, en fcheen niet dan voor zijn vermaak te
leven. De Minister van Politie vermoedde- echter, dat zijn
verblijf te Parijs zekere geheime redenen had, en een geheim bedekte, waaromtrent het van belang ware, hetzelve te
kenner. Deze deed alle Zijne gangen nagaan, en vernam wel h3
dra,
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dra, (lat hij veelvuldige zamenkomften had met eenen onder.
gefchikten Chef der Bureaux van het Ministerie van • Oorlog.
De I-Iertog v A N R o vi G o maakte dit aan den Hertog v A N
F E L T R E bekend , Cu deelde hem zijne vermoedens mede.
Deze verzekerde echter, wèl te weten , dat de verbindtenis
dier beide lieden eeniglijk gegrond ware op eene overeen
voor de muzijk, en dat zulks geen' den-komstvanf
minflen grond 'tot ongerustheid koade opleveren. De waak
Politie bleef niettemin even werkzaam ; en die-zamheidr
Minister vernam op zekeren morgen, dat de Kolonel Parijs
den vorigen avond eensklaps hád verlaten. Men gaf bevel,
zijn voormalig verblijf met álle oplettendheid te doorzoeken.
Men vond daar niets dan papieren, in zeer kleine flukjes ge
verzamelde deze korgvuldig, en brags zé'bij-fehurd.Mn
den Hertog VA N R 0V I G o, die den bekwaamften zijner onderhoorigen bevel gaf, ze te verzamelen , en te lïachten den
inhoud daarvan op te maken. - Dit was nu wel onmogelijk.;
Imaar men herkende toch deze flukken, als afkomftig'uit eén
Bureau van het Ministerie van Oorlog, 't geen men den Minister aanwees. Zij waren juist uit dat Bureau, in welk de
gezegde Chef werkte, tegen welken men het vermoeden had
opgevat. I-Iij begaf zich terftond derwaarts , en' binnen twée
uren tijds had men de zekerheid, dat alle plans van den veldtogt tegen Rusland, de ílaten des legers , de lijsten van alle
hulpmiddelen enz. aan den Kolonel verkocht waren, die,
met al deze flukken voorzien , vertrokken was. Men zond
wel dadelijk ; door middel van den telegraaf, de order, om
den Kolonel te arresteren, naar de grenzen; maar-, toen dezelve te !1leisata aankwam ,_ was C z FE R N IT C II E tv deze (bad
alreeds gepasfeerd , en buiten alle bereik.
,

,

In het midden der lente vertrok de Keizer naar het noorden van Duitsclzlavd , werwaarts hij ook van tijd tot tijd
zijne troepen had doen heentrekken. Vóór zijn vertrek benoemde hij de Keizerin tot Regentes des Rijks , en zijnen
broeder J o z E r tot Voorzitter in den Raad van Regentfchap.
M A R I A, L 0 U I Z A vergezelde hem tot Meintz. Men zou ,
bij het zien zijner armee , nooit hebben kunnen gelooven ,
coat deze de armee tiener natie zij•, die in den vorigen veldtogt eerre zoo fehoone en talrijke verloren had. Iedereen kent
den rampfpoedigen afloop van dezen veldtogt, welke het
ovcrblijffcl dier oude benden zag te gronde gaan, die zoo
1au-
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langen tijd de overwinning aan hare wapenen gekluisterd lead_
den: maar flechts weinige perfonen weten , dat er te Dyesden nieuwe onderhandelingen van vrede plaats hadden, waar
van de preliminairen waren erkend en opgemaakt , en dat N s,P o L E ON gereed was die te teekenen , toen eene kwalijk gepaste aanfpraak van den Hertog v LN u AS SAN o al zijne
fchikkingen op eenmaal deed veranderen. „ Sire t" zeide bij
bij het overreiken der pen, die de rust van Europa moest
verzekeren , „ men zal dan ditmaal niet kunnen zeggen ,
„ dat gij den vrede gegeven, maar dat 'gij ze ontvangen
„'hebt." Het is niet wel te bepalen•, of de Hertog zekere
geheime wenfchen voedde om den oorlog voort te zetten , of
dat hij over de rampzalige gevolgen -niet heeft nagedacht,
{lie de noodlottige woorden, welke 'hem ontfngpten, moes
voortbrengen. Hoe dit zij , de Keizer meerode te zien ,-ten
dat in dit oogenblik de roem van zijn geheel leven zou tagen; hij wierp de pen driftig van zich, en,verklaarde, niets
te zullen teekenen.
Telkenreize als N A P 0 L E O N, uit fcherts , het huis van
Oostenrijk aanviel , verdedigde MARIA L 0V i z A hetzelve met
warmte. Op zekeren tijd haar meldende , dat de Keizer van
Oostenrijk het oogmerk had, zich van eenige sleden meester
te maken, die hem zeer gelegen waren, zeide hij : „ Gij
„ ziet , dat uw vader een roover is , die zich toeëigent , wat
„ hem niet toekomt." -- „ Dat zij zoo ," zeide zij ; „ maar
,, gij rooft geheele Koningrijken, en mijn vader niet dan
„ eenige weinige landflreken." N A P O L E O N lachte regt hartelijk over dit antwoord,;en vroeg aan de tegenwoordig zijnde perfonen, of eene vrouw, die haren man moet eeren,
hein wel als eenen roover mogt behandelen.
NAPOLEON bleef langen tijd in vriendfchappelijke betrekking met hen, met welke hij 'weleer zoodanige verbindtenisfen had aangegaan. Toen hij reeds Eerfte Conful was , ontving hij zeer vertrouwelijk -te St. Cloud de vrienden van zijnen meest geringen ftaat. En de 'redenen, die hein eindelijk
bewogen zijn gedrag in dit opzigt te veranderen , waren daar
gelegen, dat velen hunner de achting vergaten, welke zij-in
aan het hoofd des beíluurs van Frankrijk verfchuldigd waren; terwijl zij 'hem noodzaakten , die te eifchen. Onder dit
getal behoorde ook D U G A Z O N. Terwijl deze eens te Si.
Cloud was , meende B o t n P AR T E te bemerken, dat de lijX,
vi''-
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vigheid van dezen tooneelfpeler verbazend was toegenomen.
„ Wat begint gij u in de rondte uit te zetten , D U GA Z o N !"
zeide hij , terwijl hij hem op den buik klopte. „ Niet zoo
„ veel als gij , Papaatje!" antwoordde de acteur, en veroorloofde zich dezelfde gebaarmaking daarbij. Het papaatje antwoordde destijds wel niets ; maar D U GA Z o N werd federt te
St. Cloud niet weder• in zijne tegenwoordigheid toegelaten.
I S A B E Y, een miniatuurfchilder, was. niet minder onbefcheiden. BONAPARTE beminde zeer de ligchaamsbewegingen, en gaf zich dikwerf aan zulke fpelen over met perfonen, die hij met zijnen bijzonderen omgang verwaardigde.
Eens , dat men te Afalmaifon haasje - over fpeelde , fcheen
1 s A B E Y niet te bemerken, of wilde het niet bemerken, dat
de overige fpelers altijd den Eerften Conful voorbijgingen,
en over de verder flaande fprongen. Hij nam dus deze befcheidenheid niet in acht , maar fprong frischweg over den
rug van den Eerhen Conful. Deze liet niet merken, dat hij
liet kwalijk nam; maar gaf hem in 't voorbijgaan eenen harden flag voor zijn achtertle. I s ABE v riep : „ Daar lach
„ ik me@; hij heeft toc1 ook voor mij moeten opzitten." Ili
zal hier wel niet behoeven bij te voegen , 'dat is A BE Y in 't
vervolg de deur voor zich gefloten vond. De Keizer vergaf
hein dit nogtans naderhand , want hij koos -hem uit, om aan
M A R I A L 0 U I Z A les te geven in het teekenen ; maar hid,
verleende hem nimmer eenige gunst.
IETS NADERS, AANGAANDE

DE MEDEGEDEELDE OPEP.ATI$
VAN DEN KANKER (*).

Mijn Fleer de Redacteur!

Daar, in het laatfte Nommer van uvv Maandwerk , de door
den Heer RI CH ERA ND te Londen (moet zijn Parijs) ver
kunstbewerking op eene wijze is opgegeven, die wel--rigte
ligt den een' of anderen Heelmeester tot eene onvoorzigtige
navolging zou kunnen opwekken , zoo heb ik het niet endienílig geoordeeld , U te berigten , dat de Heer MI CH F
LEAA U, waaraan men gedachte kunstbewerking verrigt heeft,
niet genezen, maar, eenigemaanden na Parijs verlaten te
heb-

( ) Zie Bleue. No. V.
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hebben , aan zijne op nieuws kankerachtig ontaarde (*) wond12
overleden is. Dit heeft dan ook te dier tijd aanleiding gegeven tot een gefchrift , getiteld ; Disfertation fur le danger de
la refection des cotes et de l'excifion de la pleure dans les maladies cancereufes etc. Par. 1818 , waarin de fehrijver (de Chir.
N I C O D) zich in vrij bitfche uitdrukkingen over R I C II
A N D, en zelfs over P ER CV, die zijn Rapport over de
Verhandeling van B. I C II E RAND in het Inf}ituut had uitgebragt, uitlaat. Dat men op dezelfde bladzijde tweemalen he
woord Pericordium in . plaats van Pericardium leest , zal ze
drukfont zijn. (t)
-kern
In de verwachting, dat gij dit berigt wel eene plaats in
uw volgend Nommer zult willen inruimen, teeken ik mij
4mJlerdam ,

20

April 1821.

Uw' beftendigen Lezer
N. N.

(s) Dit be*ijst alzoo niets tegen het welgelukken der Operatie zelve. Red.

() Zoo is het inderdaad. Red.

DE TEEDERE ECHTGENOOT.

Eene ware Anecdote.
L' en reiziger kwam in de moerasfen van het graaffchap Es/ex.
Toen hij langs de fnialle dijken, die door deze moerasfige
streken voeren , met moeite voorttrok, kwam hem een inwoner langzaam, te gemoet. Hij was een mager man, van eene
ziekelijk gele ]sleur, met holle oogen, die een' van den doode opgeftanen gelijk was.
De reiziger fprak dit geraamte aan , vernam naar de levens
inwoners aldaar, hunne zeden, de eigenaardigheden-wijzedr
der landftreek, enz. De man gaf hem de gevraagde ophelderingen, en voegde er bij , dat deze moeraslige ftreek zeer
nadeelig 'oor de gezondheid was.
„ Dat merk ik aan uw voorkomen," zeide de reiziger;
„ in uwe plaats zou ik elders , waar eene gezonder lucht is ,
„ mijn brood zoeken te verdienen."
„ 0!" zeide de andere, „ zoo erg is het in lang nog niet
„ met mij , als mijnheer zich verbeeldt. Sedert ik mijne ne
-„gend
vrouw begraven heb , bevind ik mij vrij wel. "
„ Negen vrouwen ! . .. Zijn die alle geftorven ? "
,, Ja; en ik hoop er nog negen te laten begraven,"
„floe
X5
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„ floe ,kin men daaraan denken!" riep de reiziger, halt
misnoegd , half verbaasd.
„ Daarover moet , gij u niet verwonderen, mijnheer! Wij
„ zijn een zonderling flag van menfchen; wij zijn half vis
watervogels. Wij leven dáár heel dragelijk ,-„fcheu,al
„ waar andere menfchen den dood vinden."
De reiziger verzocht eene nadere verklaring deswege.
„ Het verblijf in deze poelen," vervolgde de andere,
„ fort ieder, die hier niet geboren èn groot geworden is,
„ binnen korten tijd zeker in het graf. Wanneer iemand onzer
„ lust om te trouwen heeft, dan zoekt hij :eene bruid in de
hooger liggende fireken. Brengt hij haar hier, dan leeft
„ zij zeker niet lang. Na haar aff'erven haalt hij zich eene
tweede , derde, vierde, vijfde; want hij kan zeker ítaat
maken, fpoedig weder weduwenaar te worden. Op deze
wijze heeft menig arme duivel hier, door de vele kleine
huwelijksgiften, een aardig fortuintje zamengebragt, waar„ van hij zeer gemakkelijk Ieven kan. Ik zelf heb op deze
wijze thans meet, dan ik ooit door arbeid had kunnen
„ verdienen. Ik denk thans reeds aan mijne elfde vrouw ;
want mijne tegenwoordige, de tiende, zal het zeker niet
lang meer maken."
De reiziger vond dit affchuwelijk, en gaf zijn misnoegen
daarover te kennen.
„ Ei wat!" zeide de inboorling; „ ditls,zeer billijk. Wij
„ ruilen. Onze jonge meisjes trouwen wij uit aan de .bewo„ ners der hooger liggende ftreken. Ieder is zich zelf de
„ naaste, en moet op zijn voordeel bedacht zijn. Geloof
mij , mijnheer ! er is geene plek op den ganfchen aardbo„ dem, die de wedërfpannige, kijfzuchtige en booze wij
ven beter genezen-kan , dan onze moerasgrond. " En, ter-;,
wijl hij den reiziger vertrouwelijk op den fchouder klopte,
zeide hij tegen hem : „ Hebt gij bij geval eene booze vrouw,
breng haar bij ons: ik fa er u, voor in, gij zult nog fpoe„der 'van haar ontfiagen worden , dan door een' dokter,,
„ hij lung zoo beroemd zijn als hij wil."
Daar de reiziger ongehuwd was, bedankte hij voor dit
vriendelijk aanbod. Misfchien , nogtans , kan een ander niet
dit berigt zijn voordeel doen.
r

EDE-
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H

et was gebruikelijk , dat men voor S in 1 Ai U H A ME D,
Keizer van Marokko, niet anders verfcheen , dan blootsvoets.
Eene Bezending van Wege den £uropefchen Koophandel wei
zich aan deze pligtpleging te onderwerpen. Men-gerd,
berigtte zulks den Keizer. „ Wat doet de Muzelman,"
Hij
vroeg de Keizer , „ eene Moskee binnentredende? "
ontfchoeit zich;' — „ Wat doet de Christen, bij het ingaan eener Kerk ?'.' -- ;, Hij ontde}tt zijn hoofd." -„ Welnu !" fprak de Vorst,, „ mag ik van hemp eenig ander
blijk van eerbied vorderen, dan hetgene hij der Godheid
„ toebrengt ?" — En hij ontving het Gezantfehap.
— „

GEESTIG, OF PROFAAN? OF BEIDE?

D

e Zuster des beroemden Gefchiedfchrijvers D E T H 0 u,
dien de Kardinaal R 1 c H E LIE u liet onthoofden, bezag eens
her Grafgefleente dezer Eminentie in de Sorbonne, en fprak
daarbij de woorden der Zuster van L A Z A RU S,: „ Heer!
„ waart gij hier geweest, zoo ware mijn Broeder niet ge„ f orven."
OP DEN EERSTEN TAND VAN MIJN EERSTGEBOREN DOCHTERTJE.

God dank! God dank! hij is er door,
En prijkt weldra in vollen gloor,
Het langgewenschte tandje !
Zij fchijnt er grootsch op, 't lieve wicht ,
En kijkt ons fier in 't aangezigt ,
En wijst hem met haar handje.
Nog gistren fcheen ons Gods beitel ,
Mijn lieve, voor het kind niet weel,
In 't moeilijk tandenhalen.
!!aar op het zure volgde 't zoet
God wilde aan 't ouderlijk gemoed
Dat wee zoo rijk betalen.
Lief'
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Lief wichtje, wier onnoozeiheid,
Het zij ge lacht, het zij ge fchreit,
Ons hart zoo zeer kan boeijen ;
o Mogt, bij 't rijpen van 't veríiand,
En 't wislen van dien eerften tand,
Die onfchuld duurzaam bloeijen!
ja, blocije en tier' zij levenslang,
Hoe ook verleiding lokke of prang'!
Want onfchuld , te allen tijde
't Kleinood van maagd en minnares,
Waakt zelfs de tandelooze bes
Gezocht, beminlijk, blijde,
,

a, onfchuld, lieve, kleine meid,
Behoede uw hart voor de ijdelheid
Van met uw fchoon te prijken !
Dat wulpschheid nooit uw' mond ontíluit',
Om, met een fchaterend geluid ,
Uw tanden te doen kijken!
Geen fcherts , die bijt , geen taal , die wondt,
Geen vlijmend woord ontflipp' dien mond-, Voor teederheid gefchapen.
Belaagt een woestling fnood uwe eer,
Den fnelle vlugt zij uw verweer:,
De vlugt is 't tnaagdlijk wapen.
Aanvalligheid en zachte ze@n,
Lieftaligheid èn zoete reên ,
Daar moogt ge, als meisje, op bogen;
En, kind, laat ge uwe tanden zien,
't Zij nooit gefpitst om weer te bién,
Maar met een lachje omtogen.
Dan toon' dat lachje een paarlenrij ,
Zoo gaaf, als uwe ziel Heeds zij ;
Dan trekk' hear fchoon een' hoeder:
Den man, die haar heeft op zijn' tand,
Voor regt en pligt.en waarheid brandt,
En der verdrukten broeder!
Len

VAN MIJN EERSTGEBOREN DOCHTERTJE.

333

E en man, die eer en onfchuld acht,
F,n firaft, wie beider item verkracht,
Dien.wensch ik u ten hoeder;
Hij make n, als zijne echtgenoot ,
Dan zoo gelukkig, tot den dood
Als mij uw lieve moeder!
En drijft hij nu of dan iets door,
Zoo kom hein met "een kuisje voor:
Het doet de luimen flapen.
En houdt hij 't vast met hand en tand,
Een traantje blusfch' der driften brand:
De traan is 't vrouwlijk wapen.
-

Ik wensch u rijkdom , rang, noch ítaat ;
Maar !feeds de guide middelmaat,
Waarin uwe ouders leven:
Want, kind, de rijkdom, rang, of fl ant,
Maakt ligt gevoelloos, trotsch , gehaat ,
Zoel ons voor u doen beven.
God! 'die het wicht dit ,tandje fchonl:,
Dat ons zoo lieflijk tegenblonk,
Verhoor der oudrén bede!
Bij 't englenlachje op deze koon
Geef, dat ons kind eens , voor uw' troon ,
Als engel te uw4arts trede !
1819.
J. W. IJNTEAlA.
-

'S LEVENS...YINKLUAAN.

Y at toch zet er ' duizend aan•
Tcit dat loopen en dat 'ítaan?
Wat toch is het ware doel
Van dat honderdvoud gewoel?
Vrienden , gunt me een oogenblik;
'k Meld u de oorzaak pp een prik.
Zegt, wat ziet ge? Akteurs en zangers
En zoo velen in 't verfchiet.
Allen zijn het vogelvangers,
Vogelvangers anders niet.

Merkt ,

.+

S LEVENS VINPEBAAN.

Merkt-, hoe 't al dooreen krioelti,
Hoe de mensch fleeds wurmt en woelt,
Hoe hij eindloos fpiedt en tuurt,
't All' doorfnuffelt en begijiurt,
Alles tot zijn doel bereidt,
Netten knoopt en netten breidt,
Hoe hij, zonder kamp te geven,
Hurkt en kruipt en daalt en Hijgt,
Tot hij eenmaal toch in 't levels
't Lang belaagde 'vinkje krijgt.
't Steekt zoo menig in den krop,
(En hij hangt zijn flagkooi op)
Dat wel in de vrije lucht,
Maar niet in zijn kleine vlugt,
Dat wel door het vorstlijk woud,
Maar niet in zijn kreupelhout
Filomela's ffemme dringe;
't Steekt zoo menig in den krop,
Dat voor hem geen goudvink zinge,
En hij hangt zijti flagkooi op.
't Baart zoovelen despleizier,
Dat dit vinkje meerder zwier,
Meerder vlugt en houding heeft,
Ligter ,- meer bevallig .zweeft ,
Sterker fchittert, fchooner blinkt,
Dat zijn toontje zoeter klinkt ,
En door allen wordt geprezen ;
't Baart eene eindlooze ergernis ,
Dat dit fraai gepluimde wezen
't Eigendom eens andren is.
Ziet, hoe zich het voorhoofd plooit,
't Vaardig handje lokaas ftrooit,
Of het kunflig knipje zet ,
Hoe de list op alles let,
Alles rigt en alles fchikt ,
Hoe ze onzigtbre kluisters strikt,
Of, om d' argwaan niet te wekken,
Lieflijk groen en lagchend ooft
Het, bedrieglijk werk doet dekken,
Dat de vrijheid firaks ontrooft.
Over

'S LEVENS VINKEEAAN.

^035

Overal op s levens baan
Vindt gij klem en angels flaan ;
Maar voorzeker niet het meest ,
Waar gij dat op plankjes leest:
Altijd zijn er op den loer,
Waar uw weg u henen voer',
En 't eischt ftudie om te ontkomen.
Menig vinkje ziet geen kwaad,
Door het lokaas ingenomen ,,
En zijn weten komt te lax.
Kent ge -er , vrienden , kent ge er geen?
o! Ik ken er menigeen ,
Die in 't leven netten fpreidt,
Strik en knip en klein bereidt,
Die 't gevangen vinkje teint,
't Ligchaámpje in Pen broekje klemt,
Om den roervink te formeren;
Ja, ik zag door menigeen
't Fraaije lokkertje exerceren:
Zegt mij, vrienden , kent ge er geen?
Ziet, hoe elk zich fpitst en wet,
Zich in 't vinkehuisje -zet,
Glurend daar zijn baan befpiedt,
Die hij eerst met aas voorziet;
Hoort dat zoet en valsch gefpeci,
Dat gefluit en dat gekweel:
o ! Wat zijn er niet, bedrogen
Door den glans van fchijngetuk ,
Vrolijk in den frik gevlogen !
Maar hun voorland was de kruk.
'k I-Ieb geen zee bij zee gepeild;
'k IH.€b met- Cook niet rondgezeild ;
'k Reisde niet naar 's werelds end;
Maar, mij is geen oord bekend,
('k Spreek de goeden niet te na)
Waar het vinken niet befka.
'k Zie er allen zich naar fchikken;
Ginder mannen — vrouwen bier;
Ieder fpreidt en fpant zijn íitikken,
Ieder $uit op zijn manier.

Ja,
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Ja, doorzoekt Vrij eiken fland ,
In de flad en op het land,
In paleis en huis en erf,
Bij de boeren op de werf,
Bij de fchouts en bij den raad ,
Bij de jongens op de ftraat,
Bij doctoors en advocaten;
Zelfs deed menig dominé
(Maar gij moet daar niet van praten)
Ijvrig fours aan 't vinken meé.
Let dan op, wat voor u flaat,

Als gij door het leven gaat;
Vliegt niet wild en wuft in 't rond;
Menfchen, maakt het niet te bont;
En wanneer begeerte u fpoort,
Denkt dan om het vinkekoord;
Laat geen lust in 't net u drijven;
Laat, fchoon vrij en blij van zin,
Laat het vinkehuisje blijven,
Want daar zit de duivel in.
'k Wil niet, dat gij, klein van geest,
Overal voor fpoken vreest,
Of, beangst, feeds uw gemoed
Met een' fombren argwaan voedt,
En alom uw' vijand ziet;
Vrienden, neen, dat wil ik niet.
Maar, waar ge ooit uw' voet moogt zetten,
Past — de wijsheid prijst u 't aan —
Past op strikken en op netten:
't Leven is een vinkebaaa.
October I820.

G. BRANDT MAAS.

DE TEGENVOETERS.

Is nacht in 's Gravenhage, als Brusfels hofzon rijst,
En 't licht komt hier niet weêr,, vóór't Brusfel is ontvloden;
Waartoe die wisfeling? — Wel, vriendje, zij bewust
Ons klaar, in Belg en Bat, de leer der 4ntipoden.
't

.X.
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YEN£ VOORLEZING
VAN

$. V A N L O G H E M. (*)

D e lagchende tuinen en veldenalle
vertoonen ons eenever
zijn niet

bloemen : maar
even fchoon-fcheidnva
en aangenaam. Minder bevalt ons de trotfche lelie , dan
de zachte en geurige roos ; minder de prachtige anemoon , die in den vollen gloed van het licht pronkt, dan
het eenvoudig veldviooltje , dat zieh onder de fchaduw
van het hooge gras verbergt ; meer de welriekende jas
dan de gloeijende klaproos op den hooggefchoten-mijn,
flengel. Wij geven , ten gevolge van het ingefchapen
gevoel, den voorrang aan het liefelijke en bevallige; wij
bewonderen de pracht , maar worden door het zachte ,
door het eenvoudige aangetrokken. Zoo is het ook niet
u, fchoone bloemen van het leven, fieraden der maat
vrouwen! gelegen. Welk man be--fchapij,metuo
tiaat er , die niet de fchoone leest , het fchitterend albast ,
den blos uwer wangen , uwe fijne trekken ; uw fprekend
oog, uw'e golvende lokken bewondert; maar die niet tevens de bevalligheid , het zedige , het aanminnige, in
één woord, uwe deugden boven het zoo vergankelijk
fchoone huldigt?
Die hulde, de éénige , welke duurzaam is, behoort u
alle te behagen : de fchatting aan het fchoone wordt u in
den herfst uws levens , bij het ijs der jaren , niet meer gebragt; die hulde ontzegt het hart u nimmer.
Zult
(*) Gehouden in het Departement Deventer der Maat
fchapplj: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.
Y
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Zult gij het dan eenen warnien vereerder uwer kunne
wel ten kwade kunnen duiden, wanneer hij u opzetteli;ï:
wil onderhouden over datgeen , wat de vrouw eerbieden beminnenswaard.,g maakt? Voorzeker neen ! Zi}:e
voordragt moge dan ook ver beneden de waarde van het
onderwerp blijven, zijn doel zal door u niet miskend worden ; en liet is deze overtuiging , welke mij bemoedigt.
I. Laat ons niet het meisje eenen aanvang maken.
A. De ratuur gaat boven alles : haar flempel is het
eeavocelige en ofzgekrunafielrle. Zij gaf der maagd alles
wat ge(chikt is , om te behagen ; en voorzeker dbet zij
dit, wanneer zij aan de vooifchriften van aller moeder
onveranderlijk getrouw blijft.
Dc kunst: wat zonde zij vermogen? Kan zij de koon,
een grond van leliën , waarop de roos niet het waas der
lente ligt , fchooner tooi.jen ; meer uitdrukking fchenken
aan dat oog, waardoor het hart fpreekt ; die kin, het
weeflel der bevalligheid , eene fchoonere ronding geven ;
hoogoren luister aan het koraal der lippen bijzetten ; lokken vormen , waarmede de zeer liever !pelen zoude ; eene
meer innemende gehalte kunnen daarftellen , dan die,
welke haar ten deel gevallen is ? Zijn er toonen aanwezig,
aandoenlijker dan hare tooverilem , wanneer het rein gevoel van hare lippen fpreekt? Kan er een hartelijker toon
bc!taan , dan die , waarmede zij den vriend welkom heet
do geliefde zalig maakt , den lijder troost , den geest van
d n moedelooze opbeurt ? Is er iets zachters dan hare
hand, wanneer zij die op de bloedende Gvond legt, of
het hangetfd hoofd onderfteunt ? Vat zonde dan de kunst
vermogen? Het eenvoudige ontluisteren, het bevallige
ontfieren , der wang eene geleende bloem opdringen, aan
het . oog het fprekende ontnemen , die leest in een flijf
gewaad hullen , en uit de jeugdige fchoone een befpottelijk fcl^epfid vormen. -- De natuur, lieve meisjes ! is de
grondflag van al het goede, edele en voortrefleliike. Het
af ii.en van dezelve doet u alles verliezen, wat zij u
gefchonken had. Gemaaktheid wordt aloinme befpot, en
te meer in de vrouw, wier waarde op de eenvoud rust.

o! Wacht
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o! Wacht u dan voor deze; vertoont u zoo ongekunfleld,
zoo natuurlijk, zoo innemend, als de liefderijke Schep
heeft gevormd. Werpt weg dat ellendig penfeel -peru,
dat het fchoonst gewrocht bederft; flechts de fchaamte
geve eenen hoogeren gloed aan uwen blos; kiefche fmaak
zitte bij,uwen tooi voor; ongedwongene vriendelijkheid
ftrale uit uw oog, fpreke van uwe lippen , en de bemin
zedigheid verfpreide dien glans over uwe bekoor-nelijk
welke dezelve in het edelst licht zal plaatfen. -li;khedn,
B. Onfc/mid en zedigheid. De eerfle is de adel der
vrouw; de laatfle met de fchaamte zijn de fchilden van
hare deugd. Hoe krachtig , hoe onwederilandelijk moet
die onfichuld op den man van gevoel werken ! Een wezen, door de hooge Godheid gefchapen , om zijne gezellinne op het pad des levens te zijn ; met alles toegerust
wat zoo wel de zinnen als den redelijken geest kan behagen; met een hart, voor vreugde en tranen geltend; gefchikt, om aan de rozen geur bij te zetten, de punt van
doornen en distelen af te vijlen; die zachte aandoenlijk
bezittende , welke , door het hartelijk deelgin , het-heid
genot verhoogt , den beker des tegenfpoeds minder bitter
nAakt; het beeld van den Algoede: zoude het dit zon
zijn kunnen ? Kan dat Goddelijke , dat ede.-deronfchül
le in een bezoedeld hart wonen? In een hart, van hetwelk niet elke gedachte zuiver,, niet ieder wensch betamelijk is ? Zal dat oog , door misdadige lonken ontluis
koon , welker gloed niet den adel der ziel is-terd;i
;
die
arm , welke den wellusteling, omvatte ; die
gevloden
lippen , welker taal niet langer die der deugd was , ons
dat Goddelijk beeld vertoonen ? Alles is zuiver in de edzle maagd: aan den kiefchen opfchik duldt zij geen vlekje ; eene ongezochte eenvoudigheid is het fchoonfle fieraad , dat zij draagt; zij wil Beene zedigheid huichelen „
door alles te bedekken , door zich in een (lijf, finakeloos
kleed te hullen; zij wil niets vertoonen , dan hare onopgefmukte bloemen, haar vriendelijk, gul en openhartig
gelaat. En zoude zij den man riet bekoren ? Zoude hij
zeene hulde brengen aan `dat verheven'beeld der Godheid ?
Y 2.

Zij
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Zij heeft het niet noodi, , hein te lokken : hare natuurlijke
aantrekkelijkheden zijn vermogender dan alle de listen der
Coquette ; zij is eene bloem , die honig bevat, en bij
welke de ni;vere b; dien zoekt. Zij biedt het liefelijkst
genot voor liet tegenwoordige , en verzekert ons de fchooníic vruchten voor de toekomst. Zij blijft niet onbeloond,
die edele : de jongeling, die cene parel zoekt , vindt haar;
en , in zijn bezit , ontvangt zij , door de liefde , oenen
glans , dien dc jaren niet kunnen verdooven.
C. Onaáfcheideii;k van de orfcl:uid is de L'ieschheid. De
eerfle , immers , heeft dat onbedorven gevoel bewaard ,
waaruit de laatfee fpruit. Het onbetamelijke beleedigt hare natuur ; het grove is pijnlijk voor haar tcedcr wceffel; het louter zinnelijke finakeloos voor de fijne gewaar
haren geest. De wellust is voor haar af--wordingeva
fchuwelijk, omdat dezelve van de Goddelijke natuur afwijkt : ja, alles, wat onzuiver is , doet die oorípronkelijke reinheid aan. En zoude zij dan niet licsch zijn ? Die
kieschheid is de uitdrukking van dat ingefchapen gevoel ;
het bewijs van hare innerlijke waarde; de fijne zenuw
van het hart , welke bij eiken homenel lag trilt ; dat zoo
teeder bewerktuigd kruidje , dat , bij de geringfte aanraking van den onwaardige, ineenkrimpt. Die kieschheid
is zeer onderlcheiden van de gemaakte , welke de gedaan
huichelt , zonder het wezen te bezicten: zij trekt `ee--te
ne rimpels hij de onschuldige fpelingen van het vernuft;
zij fchrikt de flekellooze boert door geenen befirafienden
blik af; zij is eene vriendin van het gezellig `enoegen ,
van den bezielenden lach , van den 'vrolijken joh ; zij ver
eindelijk , niets , dan wat de deugd moet ver -ordelt,
zedelijk gevoel kwetst.
-ordeclnht
íneisje,
zoude het niet bevallig zijn? Gedat
D. En
ven niet de eenvoud , de zedigheid , de kieschheid den
rijketen glans aan het natuurlijk fchoon ? Niet dit laatdo
alleen , maar met het on;ekunflcelde vereenigd ; riet Hechts
de edele leest, maar het ongedwon gene der houdinmt en
manieren ; niet de blos der lente , maar het ongezocht
rijzen en verbiceken van denzelven ; niet het fchitterend
0');,
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_Qog, maar de betooverende gocjhartigheid en vriendelijkheid , welke uit hetzelve fprekcn ; niet de rijkbcgaaide
geest alleen , maar die bloemen , welke hij fpelend voort
niet de uiterlijke vorm op zich zelven , maar de-brengt;
adel van het hart, die zich in alles vertoont : ziedaar de
bevalligheid , — natuur ! uw rkst juweel ; o deugd! uwe
heerlijkile vrucht.
Ras vervliegt het teeder waas der lente ; de homer oefent zijn vermogen ook op de bloeijende roos ; de naderende herfst doet zich reeds fpoedig gevoelen; elke dag
vordert een blaadje als íchatting : en gelukkig zij clan,
die, door de geuren an haren geest, door de onbezoedelde leliën van liet hart , beminnelijk blijft !
Ja, het fchoone treft, maar het bevallige roert; het
eerste verwekt bewondering , her laatfte liefde ; dat is als
de Maartíiche zon, dikwerf door nevelen bewolkt; dit,
liet effen azuur van eenen zomeravonJ , waarbij de vriendelijke frerren lichten , maar niet verblinden. liet onbedorven mannenhart zoekt vrouwenwaarde; en waar zoude
hij die anders aantreffen, dan bij haar, die het gelijkend
beeld van hare moeder,, de eenvoudige , zedige , bemin
-nelijk
natuur,, is ?
E. Eindelijk , fierheid voegt aan de maagd. Niet die,
welke , eene dochter van den hoogmoed en der ilibeelding , terugfloot niet die blik , welke op flaven f chijnt
geworpen te worden ; niet die houding , welke zelfs de
vorlfin ontfiert: maar die edele, welke op het gevoel
van eigene waarde rust , beveiligt en behoedt , den los
onbedachte bin--bandige,zlofwstden
ncn de palen der betamelijkheid houdt; die fierheid, wel
-ke
eerbied inboezemt en achting verwerft.
Schoonfte bloemen der maattchahpij ! Ziet hier clan die
deugden, die hoedanigheden gefchetst, welke u dc honb
fchatting , de liefde der mannen verzekeren. Gefchetst ?
ja , ik poogde het : maar , even gelijlk de fchilder , die naar
verwen zoekt , om de natuur te treffen , nimmer die tinten vindt, waardoor de verwante kleuren als ineenfinel^^ g
ten ,
;
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ten, zoo ook gevoel ik het fíaau ve van mijne trekken,
het onvolikomene van mijn beeld.
II. Zwaarder wordt mijne taak, echtgenocten en ,mzoeders ! nu ik van u zal fpreken. Zoo menigvuldig zijn uwe
betrekkingen, zoo gewigtig is de invloed, welken gij op
tijdgenoot en nageflacht uitoefent , dat er cene pen, beter vermeden dan de mijne , zoude vereischt worden
om dit alles naar waarheid en met de kleuren der natuur
te fchetfen. -- Aan uwe hand verlaat de jongeling de paden der jeugd, om in den tuin van den echt te werken
en te genieten; voor u zegt hij de vermaken der jong.
heid vaarwel, om aan uwe zijde een hooger genot, de
zoete eenftemmigheid, het hartelijk vertrouwen, de vurige liefde, de vadervreugd te finaken; in uwe armen ontvangt gij de vrucht, door beiden gekweekt; op uwen
f.hoot leert het wichtje de eerfle toonen vormen; door
u geleid, waagt het den nog wankelen tred op het pad
des levens; gij ftrooit de eerfle zaden in zijne borst; gij
oli.twikkelt reeds vroeg de krachten van den geest, in het.
zelve gelegd ; gij zijt de eerfie onderwijzeres van den toekomníligei; engel. o! Het zij mij vergund te betoogen,
dat gij , aan uwe verhevene roeping getrouw, den eer.
bied van al wat edel is u waardig maakt, en ook dien
,inderdaad verwerft.
A. Vie , onftierfelijke V 0 ND C L ! wordt niet getrof.
len door den onnavolgbaren lierzang , in welken gij huwvelijksliefde en trouw aldus bezingt?
Daar, waar de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel
En hart niet hart te gader;
Die liefde is íterker dan de dood.
Geen liefde komt Gods liefde nader,
Noch is zoo groot !
Ja, zoodanig is de band, die man en vrouw verbindt;
en er bollaat gecne kroon, zoo rijk als die der laatfte,
wanneer zij dien band eiken dag naauwer toehaalt , door
gebruik te maken van dat onfchatbaar vermogen , om den
dierbare tot den gelukkigflen flerveling te vormen , hetwell
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welk de natur haar in zulk eene ruimc mate gaf. Vrouweu! zijt alles voor den vriend, dien gij het genot uwer
jeugdige rozen vergundet; uit eenen nimmer gefloten kelk
waaije hem de geur des levens tegen ; die bloe.ren mogen verwelken , uw hart bli^ve altijd evc warm als bij
den eerhen polsflag der liefde ; deelt gulhartig riet Them
in den lagchenden voorfpoed ; fluimt de fliaren van zijn
gevoel, om dien regt te genieten; vangt den wensch op
van zijne lippen , en werkt met geheel uw hart , om denzelven te vervullen ; maakt hem zijne en uwe `von:ng tot
een Eden ; ontzegt aan de wereld zoo veel van uwen omgang , als hij gaarne uitfluitend zoude behouden ; betreedt
dezelve aan zijne hand, en laat aan het zinnelijk Zuiden
dié ellendige Cecisbeoos , welke voor het huisfelijk geluk
hommels- zijn ; zijt er trotsch op , dat gij zijne gade zijt ,
en overtuigt de wereld door uw gedrag , dat de liefde u
beiden tot Cén onaffcheidelijk wezen vormde. Trekt uit
zijne doornen ; wischt af zijne tranen ; wekt op den nmannelijken moed; helpt hein dragen; helpt hem lijJen. Zorgt,
dat hij nimmer aan eene andere borst troost behoeve te
zoeken ; lokt verborgene finart uit zijnen geprangden boe
giet er balfem in ; reikt hem den laafdrank op-zem,n
het ziekbed; rigt hem op , voor zoo veel de zwakke
vrouwehand dit vermag ; blijft die trouwe gade voor hein
tot aan het graf, en zweeft er over , op vleugelen 'van
hoop cm liefde , tot aan eerie zalige hereeni in .
B. Zijt waarlijk de moeder zijner kinderen. Moeder te
zijn door den gezegenden echt; panden der liefle te bezitten van den besten vriend voor tijd en eeuwigheid
welk een genot ! maar ook, welke pligten! Zijt gij de
licfievolle voedfter van het hulpbehoevend wicht ; put
het -ezondheid en krachten uit uwe milde borst ; bewaakt
gij bet niet een oog , waaruit het zalig hart, de allesomvatten :le zorg fpreekt ; is uw flaap flechts fluiniering , opdat het veilig rusten moge ; weht u het luizen van een
luchtje , het ganzen caner mu- ; zijt gij zelve zijne leidsvrouw bij het betreden van het pad dezes levens ; ontvangt het van u de eerfte begrippen ; ontwikkelt gij de
zaY4.
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zaden , in zijn hart geflrooid ; leert gij het beminnen , gned
en edel zijn ; leest gij met eenen allesdoordringenden
blik in ziIn hart , om die vruchtbare aarde zorgvuldig te
wieden ; vormt gij het voor het maatfchappclijk leven;
offert gij alles aan uwe kinderen op; vergeet gij de wereld,.om in hunnen kring te leven; zegt gij den tooi
vaarwel , om flechts rozen op hunne wangen te kwee ken; finaalst gij Beene vermaken meer, dan die, waarin
zij deelen kunnen ; wordt gij hun vader tevens , wanneer
zij geenen vader meer bezitten; bocijen zij alleen nog ,
troostelooze veeduw ! u aan het leven ; paart gij mannen
mannengeest , vaderwarmte aan de moederlijke tee--kracht,
derheid , om voor hunne opvoeding te zorgen ; leert gij ,
om hen te kunnen leeren ; blijft u niets vreemd van alles , wat hun nuttig kan zijn; is uw arm hunne toevlugt
in den nood, ook wanneer zij den rijpen leeftijd hebben
bereikt; weet gij de punten der fmart af te vijlen en de
bloedende wonden te genezen ; moeders ! zijt gij c o R N EL r A A S : o! welk hart huldigt u dan naar waarde ?
Ales in de natuur is orde en majesteit; alles werkt
gebiedend op den gevoeligen mensch : maar gij zijt het
áardíche beeld der eeuwige voorzienigheid ; van die liefde , welke voortbragt , onderhoudt en bezielt. De aanblik eener zogende moeder is een wellust voor het hart ;
en waar is de ruwe en onbefchaafde man, wien zij geeneu eerbied inboezemt? )1lijn flaauw en fterfelijk oog
dr ;ngt niet door tot de tallooze íchakels dier oneindige
keten , welke alles omvat ; maar , bij het ianieIìouwen der
^tnoeder,, begrijp ik niet, maar gevoel ik , hoe alles te
zamen hangt: door liefde , door onuitfprekelijke liefde.
C. Eerbicd;vaardig wordlt verder de echtgenoote en
moeder door hifirfelijkheid en orde. De vrouw is niet
j eftemd , om in de 'groote wereld te fchitteren ; maar om ,
onder de beveiligende íchaduw van den man , in hare ílille woning te bloeijen. In ,de zalen der weelde , waar alles luidruchtige vreugde adenmt , is zij niet op hare plaats ;
nice An grootera hoop moet zij, door haren dos, door
,arc rracht, paar den echtvriepd, door de bevallige een vouc.1
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y oud der natuur,, door hare deugden behagen. Zij zwaalje dan den fchepter in het gebied, alwaar zij vorf'cin is ;
zij regele de huisfelijke belangen , met dien geest van orde, welke der vrouwe aangeboren is ; het nette , het rei
ne, het zindelijke verrukke , bij het intreden van hare
woning ; haar tin fonkele ; het koper kaatfe het beeld van
den aanfchouwer weder ; het doek, dat men aantreft, zij
helder, als de leliën harer wangen ; de disch noodige niet zoo
zeer door verfcheidenheid van fpijzen , als door de voortref
bereiding. Alles gefchiede op zijnen tijd ; de lui -felijk
niet geduld; wérkzaamheid aangevuurd en be--heidwor
bond. Vlijt vergadere ; fpaarzaaamlheid beware , om mild
te kunnen geven. Haar oog ga over alle de takken van
het huisfelijk heiluur , en leggo alzoo den grond tot die
welvaart , die dc lust is van het huisgezin , de waarborg
voor het toekomflig geluk harer kinderen.
De redelijke magi vordert niet , o vrouwen ! dat het
huwelijk het graf uwer vroegere betrekkingen zij ; dat gij
geene bloemen der gezelligheid in den tuin des levens
plukken , dat gij alle de vermaken , die de wereld aan
verachten zult : neen ; hij vordert ílechts , dat hij ,-biedt,
uw kroost, uw huis u boven alles dierbaar zij, en niet
worden opgeofferd aan dat genot , hetwelk, helaas ! te
dikwerf ten koste van eer , deugd en rust wordt verkregen.
Eene vrouw, met den bonten zwerm van die tallooze
vlinders, wier eenig doel liet is ; den tijd in den roes
der vermaken te dooden , rondvliegende ; welke men niet
in hare woning, maar in het gewoel der wereld aantreft;
die met eiken dag meer vreemdelinge voor haren man en
hare kinderen wordt; die de huiszorg laat varen, diste
doornen weelderig laat groeijen en het zaad op-len
haren akker verftikken ; die , eene befpottelijke modepop ,
aan alle hare grillen gehoorzaamt ; nicer in den fpiegel ,
dan in het oog en hart van haren echtgenoot leest; wat
hij zuur vergadert , aan ellendige beuzelingen verkwist ;
aan eenen roan verbonden , en moeder van een verwaarloosd kroost , nou den jongelingen zoekt te behagen , en
/gem dagelijks bewijst, dat hij zich in zijne keuze bedroY5
gen
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men heeft : die vrouw,, zoude zij achting kunnen verwerven ? Neen t wat ook de vieijer moge liegen , de vrouwelijke eer en deugd hebben de fchaduw van eigen dak
noodig ; huisfelijkhcid is dc Befchermgodes van beide; de
liefde biedt daar hare fchoon[te vruchten , en de braven
cn edelen huldigen den ílam , waaraan dezelve groeijen.
D. Eene goede huisvrouw en moeder moet deftig en
echtb<mar zijn. Ik wil niet , dat zij dit zal trachten te
vertoonen, door erne zekere houding aan te nemen,
door den vorm harer kleecleren , door de buiging van hare ftem : neen ; deze moeten de vrucL ten van den adel
(les harten zijn , die mar buiten werken. Innemende
vriendelijkheid, zonder -gemaaktheid; vrolijkheid, maar
vrij van het loste en luidruchtige der Jeugd; befchaafciheid , zonder verfijning ; ernst , zqnder rimpels ; goed
maar tevens geffrengheid ten opzigte van al--htriged,
les , wat het welvoegelijke en betamelijke kwetst ; infchikkelijkheid voor misslagen , zonder dezelve echter onbemerkt te laten ; ' kieschheid in hare uitdrukkingen , zon
dat gezochte, hetwelk den ftempel van het belagche--der
%ijke draagt; gelijkmoedigheid, zonder het koude onverkhilliae; hartelijkheid ten opzigte harer kinderen, zon
vertroeteling; innige liefde voor haren man, zonder-der
wulpfche verliefdheid ; goeciwilligheid voor hare dienstboden, zonder den hcilzamen band te veel te vieren en
den teugel van het ontzag te verzwakken ; in één woord ,
een uiterlijk, een gedrag, de toon , de verkeering, wel
voor haren fland, voor hare jaren, voor hare betrek-ke
voegen, en het bewijs opleveren , dat zij het ge -kinge
eigene waarde bezit , zonder zulks te veel te-voelan
overdrijven. Deze zijn de dcitighcid en waardigheid,welke de echtgenoote eí.1 moeder vertieren.
E. Eindelijk behooren tot hare cigenfehappen goedharti, beid en algemeene liefde , door de ondervindIng van
den rijpen leeftijd bellüurd. De onbedorvene jeugd gevoelt de behoefte om wèl te doen , maar is dikwerf onbedachtzaam weldadig; de vrouw en moeder, even warm ,
roept op dezen weg het geleide der wijsheid .in. o ! Zietdaar
-
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daar een engel Gods! Zij treedt de woning der armoede
en die des lijdens binnen. Kiesch zijn hare giften; de
moeder moet die uit de hand van het kind ontvangen,
en het zoo teeder gevoel der eergierigen wordt niet pijnlijk gekwetst. De zieke ligt daar : zij heeft eenen laafdrank, vermogender dan artfenij; het verflerkend medelijden., den opbeurenden troost. Vrouwetranen, vrouwetroost ! wie onzer kent hunne werking niet? Dat oog,
waaruit zij biggelen, de tolk van een hart, door de natuur vooral het goede, fchoone en edele gëftemd; die
lippen, waarvan die aandoenlijke toonen rollen, welke
balfem voor den gewonden boezem zijn ; die zachte hand,
welke zij den lijder reikt : Hemel ! welke verkwikkelijke
droppen in den kelk der finart 1. Na den lijder bezoekt zij
den bedroefde ; en. niet zelden wekt de zwakke vrouw
den gezonken mannenmoed, en verheldert liet verfchiet
der bedrukte weduw. Het hart der moeder gevoelt, hoe
zij voor het weesje moet zorgen ; en welhaast windt zich
de kleine om haar, als het klijf om den (lam , waaraan
het zich vast moet houden. 1 Vrouwen! wie kan uwe tal
looze offers aan het vaderland vergeten : hoe gij:, ten behoeve van hetzelve , dikweff van uwe kleinooden fcheid•
det , den gekwetfle in uwe1i arm ontvingt , en den bloc.
denden -held behieldt ? Ja, zonder uwe deelneming, zonder uwen troost, zonder uwe verzachtende hand, zouden ons de doornen en distelen dezes levens en het lachje van het geluk onverfchillig , zijn. Eerbied en liefde
oogst gij op dien akker; en het is eenes behoefte voor
het onverbasterd mannelijk gevoel , u die hulde te brengen.
III. Oude van dannen ! die in uwe jeugd eene beminnenswaardige, bevallige maagd waart, en in eenen rijperen
leeftijd u van uwe pligten als echtgënoote en moeder getrouw
liebt gekweten ; de liefde en achting volgen u ook naar het
laatfle tijdperk van het leven. Deugden verouden niet , en
het naderen tot het graf ontneemt aan_ dezelve niets van
haren luister. Maar draag zorg , die liefde en achting te
behouden: vertoon aan de jeugd de deftige vrouw, wier
bloemen wel verwelkt zijn, doch die daarom de hare niet
be-
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benijdt ; die de dagen harer lente niet heeft vergeten , -en
zich verheugt in het genot van den bloeijenden knaap,
van het lagchend meisje; op wier voorhoofd de betamelijke ernst zijnen zetel heeft , zonder vandaar de bloemen
der vrolijkheid te verbannen; die door jok en boert niet
beleedigd wordt , maar nog gaarne daarin deelt ; die geene onfchuldige genoegens wraakt, maar deze tracht te
bevorderen ; die gaarne de jeugd om zich verzamelt en
leerzaam weet te onderhouden ; die uit den fchat van hare ondervinding put , om lesfen der wijsheid te geven ;
onderwijst en raadt, waar zij goede zaden kan ftrooijen;
dankbaar op de afgelegde baan terugziet; de honigkelken
aanwijst, uit welke zij eenmaal leppen mogt, en alles
aanwendt, om de jonglid zóó te leiden, dat zij deze
vinde, en de doornen en distelen ontga. — Zoo, beminnelijke' - matrone ! zal uw avond niet minder fchoon
dan uw morgenftond zijn, en elk zich verlustigen in de
firalen dier zon, welke, bij het zinken ter kimme , nog
zegent en verkwikt.
Vrouwen ! Wars van de taal der lage vleijerij , fprak ik
tot u, als de welmeenende vriend uwer kunne. Beoordeelt mijne voordragt, uit dat oogpunt , 'en -gelooft mijne
hartelijke verzekering : 'dat uwe deugd en uw geluk de
bloemen van mijn leven zijn.
-

NIET LEVEN EN DE WANDELINGEN VAN DIEESTER

MAARTEN VROEG.

1.

Liet Cosafrlt.
Si duo faciunt idem, non est idem.

D at; ikDs.wilPook
. bezweken is, neme ik niet op mijne reke-.
niet zeggen , dat Doctor B. het kan hel-

ving
pen; en ik zoude voor het naast denken , dat het zoo heeft
moeten wezen. Ik ben verzekerd , zoo ver een arm Dorp bárbier van iets verzekerd zijn kan, dat mijn braakmiddel
Do-
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V)ominc zoo goed zoude geholpen hebben , als toen ]tij
voorleden jaar bij buurman on U R T -te veel flokvisch
gegeten had. Ook was de goede man het volkomen niet
mij eens; hij vertrouwde mij, bij dergelijke gelegenheden , even zoo gerust zijne maag en zijn geheele lig
als driemaal 's weeks zijne kin. De ongeluk kige-eham,
overkomst van Tante tr A N s heeft alles bedorven. Zij
had in de flad meer dan eens gehoord, dat men van braken wel eene bloedfpuwing kon krijgen ; en onlangs was er
een Predikant uit de nabuurfchap aan de gevolgen eener
bloedfpuwing geitorven. Zij fond er dus op, dat men
eerst een' Doctor uit de fad zoude ontbieden , en diens
oordeel afwachten, alvorens tot zulk eene hevige operatie over te gaan. Het was met mijnen armen vriend , als
met menig ander. Op zijn' preekftoel , waar niemand hem
antwoordde, fprak hij als van zelf, en t;wederlegde , niet
het grootfle gemak , alle de tegenwerpingen en bedenkin; en van andersdenkenden. Maar in zijn huis , waar ieder, van zijne eerwaarde vrouw fc hoonmoeder tot Piet
de poes. inkluis , hem tegenfprak , was hij reeds " finds jaren gewoon , zijne herlens en zijne fTem te laten rusten ,
en , in eenen zachten dommel , alles met hoofdknikken
te beantwoorden. Op die wijze werd er befloten , dat
T E U N I s, de knecht van den Kerkmeester,, met den
wagen naar de ííád zoude rijden en een' Doctor halen ,
hetzelfde welken: want Tante begreep , dat een 'fTadsch
Doctor toch altijd nicer wist dan een Dorpchirurgijn , die
nooit anders dan boeren den pols voelde. Ik weet wel ,
dat menigeen' mijner confraters zulk een oordeel hard
valt; maar ik moet ronduit bekennen , dat het mij altijd
zeer natuurlijk en billijk is voorgekomen. Het algemeen
volksgeloof, de overeenftemming der menfchen wordt,
in de gewigtigíle zaken, als het grootzegel der waarheid
aangemerkt; en de menigte is, zoolang er Doctors befionden, gewoon, de kunde der Artfen af te meten
naar de grootte der huizen, waarin zj geroepen worden,
en het aanzien der tongen , die zij dagelijks bezien.
Met
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Met deze troostrijke waarheid toegerust, ging ik den
wagen te gemoet, die de voorplaats ddr pastorij op kwam
rijden, en hielp met niet minder onderdanigheid, dan een'
rekruut omtrent zijnen Kapitein bezielt, den gemijterden
priester van E S C U L A A P in het afftijgen. Wij traden
binnen, en Doctor B. kon weldra aan de gezigten der
familie bemerken, dat zijne aankomst gewenscht was. Ik
maakte mij nu gereed , den Doctor eenig bergt te geven ,
aangaande den zieke; maar hierin was mij Tante voor,
die , met vrouwelijke radheid van tong , de toedragt der
zaak, op hare wijze, voordroeg, en niet naliet, Dominé's zwakke borst, en de fchrikkelijke operatie, welke ik
voorhad , op den voorgrond te Rellen. Doctor hoorde
deze lange redenering, waarin de ganfche levensgefchiedenis van Tante zeer kilnfl-ig gevlochten was, tot den
einde toe, met liet groot[Ie geduld aan , dankte haar zeer
voor haar naauwkeurig bergt, en wendde zich vervolgens tot den zieke. Na , dacht ik, zal het mijne beurt
Worden , en ik deed mijn best, 'hem het onderzoek van
zijnen patient gemakkelijk te maken. Onderwijl werd de
pols gevoeld, de tong bekeken , en het een en ander gevraagd. Eindelijk ging Doctor zitten', en , na eens beden
rondgekeken, gefnoten en gefnoven te hebben , werd-kelij
Latijnfche
fpreuk van H 1 P P 0 C R A T E s uitgebragt ,
eene
welke mijn braakmiddel werd afgekeurd
van
gevolge
ten
middel voorgefchreven, hetwelk
oplosfend
en een zacht
alles zoude bevorderen en niets te weeg brengen. Wat
zoude een arm Dorpchirurgyn tegen een ftadsch Doctor
en eene fprcuk van HIPPO CRATES?
Thuisgekomen , ging ik , met behulp van P i T I s c u s,
aan het vertalen van de fpreuk , die ik , na lang zoeken,
vond. Ik begreep nu , dat mijn braakmiddel niet deug de, omdat men geene ftof moet ontlasten, wanneer zij
niet zeer beweegbaar is. Hai zich dan de ftokvisch met
rijstebrij in Dominé's maag zoo vast gezet dat zij eerst
op nieuws geweekt moest worden? ' Het kostte mij nooit
de boerenmagen te ontlasten , wande minf' e moeite ,
waren;
en ik heb die praktijk , bij mijn'
neer zij overladen
over-
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overleden vriend, meer dan eens, met den besten uitflag
gevolgd. Meester K o L N, bij wien ik de kunst geleerd
heb , zeide mij altijd , dat de kort{Ie weg dc beste is , en
dat eene menfchenmaag er op gemaakt was , om zich van
het overtollige te kunnen ontlasten.
Ik weet niet , of de Griekfche boeren ook flolvi.sch
aten ; ja , als ik naa , hoe de zoon van den overledene,
de Student, over die Grieken fpreekt, zoude ik haast
denken , dat zij in 't geheel niet aten , en dat er ook Beene boeren onder hen - geweest zijn. Ik kan mij anders
niet verklaren , hoe de ftadfche Doctoren , die in de boeken van H I P P o C RATES gethudeerd hebben, bij ors
op het dorp den bal zoo dikwijls misgaan , en altijd veel
langer werk hebben om te genezen dan IMIeester.. K o E N,
zaliger. Ik wil dit ondertusfchen op Doctor B. niet toepasfen : want ik geloof vast , dat hij mijn braakmiddel
zoude goedgekeurd hebben, indien de redevoering van
Tante a A N s hem niet verbeend had. 1 let is eene groote kunst , om door eigene oogen te zien ; en nog grooter, om zijn verfland te gebruiken , als ht verward is
door de vrouwelijke welfprekendheid. , Ik weet het, zie
zonder oppofitie , en dus ook zonder redevoe--kenlamrs
ringen , zijn , in onze liberale tijden , ecne herren fihim.
Het oud - Hollandfehe fpreekwoord was : besànat, err ^^y
begint; het nieuw Europeesch fpreekwoord is: eerst praten , en dan proberen. Dit Zaatfie is nu wel ecn bastaardwoord; maar bastaardwoorden, bastaardgevoelens en
bastaardhandelingen vallen in den geest van onzen tijd. (')
-

(*) Mijn vriend v R o E G verloochent met dit bastaardfilczoferen den geest van zijnen tijd niet. Boven heeft hij met zijrr
gern ijterden priester van E s C U L à A P een, flaaltje van zijne
bastaardgeleerdheid gegeven. Floe hij er aan komt, weet ik
niet; ik weet alleen, dat hij, bij den Schout, dagelijks tie
Staatscourant leest, en dat hij lid is van een Departement
tot Nut, in het naburig lladJe, waar alle veertien dagen eene
verhandeling en twee of drie bijdragen geleverd worden.
(De Uitgever.)
DE
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UiC LAATSTE UITBA STING 'AN DEN ETNA , IN DEN
JARE I819.
(Uit eenen Brief van den Heer STEP HAN O M O R I C A N D

aan Prof. j u R I N E te Geneve, gefchreven , den
Iz Junij 1819, uit Mesfna.)

B

ij uwe, mij n,cerlralcn geblekcne , bclangftelling in
mijne reize door uYc1 , ken tI bet werigt voorzeker niet
onverfcblllig zijn , dat mij liet geluk is ten deel bevallen,
Bene ultbariliny van den Etn te mogen aallicllouwen;
want men mad het waarlijk wel voor een geluk rekenen,
wanneer men van een zoo zeldzaam voorkomend fchouwfdcl getuige kan zijn. Voor vlij was dit gelukkig oo enblik te dierbaarder , omdat ik , zoo als gij weet, meermalen bij uitbarilingen van den hefitvius ben tcgenwoordig geweest; en hoezeer beider uitbarflingen inderdaad
hechts een en hetzelfde natuurverfchijnfel zijn , zoo levert toch de verbazende grootsheid van den Siciliaanfchen
Volkaan eerie veel bclang^vekkender vertooning op.
Sedert dc laatFce uitbariling, in October des jaars 1811 ,
was de Etna volkomen in rust gebleven; de opening,
destijds gevormd , was reeds geheel weder verdwenen
en men zag niets dan een weinig, rook uit dezelve opflij< en , even als uit den grootdl krater. 1_)e rook , uit de.
zen iaatílen opflijgende , is nu , om dit in het voorbijgaan
tc zegg en , voor de bewoners des bergs , de barometer
die , naar hun voorgeven , door zijne gedaante en kleur,
hun met zekerheid de weèrsgeFtcldhcid van den aanftaanden dag verkondigt. En het is inderdaad wel mogelijk ,
d:dt liij , naar gelang der gefteldll:ei,1 van den dampkring
zich 12ouger Of minder 13047 verheft , en meer of min dige
oo li ^ 1I1 C`)h .al den regen aankon v^: LOOiIt ; maar , z 00
dj t de aanf1aande uitbadi l g des ` TC111iaans kondigt hij
with us voorzeker niet dan; want op den7.elfden dab ,Way?r-

c,» de na te meldene uitbarftin gelci,iedde, hadden onderfchtideï:e perfonen, en onder anderen de Heer L ^cAsf,
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C A s , van P?r- s ; de kruin des bergs beklommen , maar
geen het minll:e voorteeken waargenomen , waaruit men
]let op handen zijnde verfchiintel kon opmaken ; er ftceg
zelfs niet eens rook uit den krater op.
De hemel was gedurende de maand Mei bij af visfeling
helder en betrokken geweest , doch zonder regen ; van
den 18 -2z helder, den 23 en 24 iets betrokken, den
25 bewolkt, den 26 een weinig regen, den 27 des morgens helder, gedurende den dag bewolkt, met regen en
eenen hevigen westewind. Omílreeks middernacht , ttísfchen den 27 en 28 , gevoelde men Nicolofi eenige
ilaauwe fchuddingen van aardbeving , waardoor deuren en
venfters in beweging geraakten. Kort na middernacht
zag men op den berg een klein lichtje , en ten een ure
volgde nu, met eénen hevigen flag, de losharflmnga Drie
monden openden zich te gelijk, op de hoogte van 1200
voeten beneden de kruin des bergs , aan die afhelling ,
waar de, thans met fneeuw bedekte, zandige vlakte zich
beneden den krater uitflrekt. Onafgebroken werden er
nu, onder hevige donderhagen , gloeijende fleenen uitgeworpen , die in hun opltijgen als drie vuurzuilen vormden , welker toppen niet cent verbazende wolk bedekt
waren, die , uit zwarte , lit verglaasde en vergruisde flakier, hefLaande ; en door den wind oostwaarts gedreven ,
even als in eenen regen aan den voet des bergs neder=
viel. Ik zag deze f?akken het eerst naar den kant vati
Ad, en heb vele derzelve op het G1 c.')pen- eiland verzag
meld. Aan den voet des bergs , naar %Vlaskali henen
en langs de zee tot een uur ver aan gene zijde van Taorachter de eerfie kalkbergen , (en dus tot op eeücii
afiland van omtrent tien uren van het middelpunt der los barding) vond ik al de wegen met deze flak en oderdckt ;
ja zij werden zelfs tot naar liiesfna gedreven. In denzelfden nacht onflond nog cene andere opening in het boventte gedeelte des dais van Tr lietso of dc.' Lire, (want
beide dalen loopen ineen) waaruit een l vaPrrocm voort
gedurende de eerfie tweemaal vier - en - twin--kwam,die
ti7 uren eenen weg van vier mijlen afleide; slaar,, federt
lang
Z
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lan zanier voortgaande, in de zes volgende dagen fecht+s
het derde gedeelte eener mijl veile; kwam , doch daarentegen Bene brcc:lte van taoo voeten innam. Deze llroo,n
nam zijz.e rigtin ; naar het dorp Z afferana , dat Hechts
vier Huilen verwijderd is. Drie of vier dagen lang duur
deze vuurbrakingen met gelijke hevigheid voort , als-den
wanneer zij verminderden. De lava fcheen ook tot tlilifand gekomen te zijn : toen op den zesden en zevenden
dag , wasmeer ik van Catanea naar Nicolo i reisde , zij
wedar op nieuws in beweging kwam. De top van den
tma was nu met wolken bedekt, die met rook gemengd
waren , en de losbarilingen werden zeldzamer en minder
Reck gehoord. Toen ik den Montirosjii (eenen door den
lavairrooir: van 1669 gevormden heuvel) en eenige andere
lavatiroonaen bezocht had, begaf ik mij ten io ure des
avonds op weg, om de vuurípuwende openingen , vóór
hét aanbreken van den dab , te bereiken. De hemel was
fielder, de top des bergs van wolken bevrijd, en Hechts
met eenen, door de terugkaatfing der lava roodachtigen ,
rook bedekt. Toen ik het boschachtig gedeelte des bergs
bereikt had, kondigle de vernieuwde werking des Volkaans zich aan door eenen regen van asch , die digter werd ,
naar mate ik, hooger klom , en dien ik alleen door het indringen in oogen en mand befpeurde , gelijk ook door de
talrijkere en zwaardere losbarflingen. — 1 loezeer ii: nu ook
reeds federt lang gewoon was , uitbarftingen eens vuur1 uwende^i bergs van nabij te zien , en hoe bekend mij oolz
de verfel j _falen derzelve waren , naardien ik c'e zelve op
den Tl,ñ;; s dikwerf had waargenomen , als fo.ntijds deszelfs krater doorwandelende , terwijl de íleenen nederviclen en de rook rondom mij opieeg ; zoo kan ik toch niet
ontveinzen , zekere huivering te ontwaren hii het beklimmen van dezen vree ,fehiken here : deszelfs hoogte ,
geppaar1 met de flechte wegen , en de onkunde, welke ik
bii mime gidlen ten duidelijk lie befpeurde, deden ;althans
bij mij ecnigen angst ontifean. Toen ik het fnee?.iwgewest bereikt had, vond ik den grond .hard en niet kleine
zakken bedekt, waardoor het gaan gena.l kelljk en zeker
werd.
-
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werci. Ik had mijne muilezels beneden gelaten , omdat
deze dieren , aan de dunne lucht dezer hoogere ft-reken
niet - gewoon , alle twintig of dertig felireden ftililaan
moesten , niet uit vermoeijenis , maar om adem te halen ,
want dit werd hun blijkbaar bezwaarlijk en zij leden
veel (*) ; mij , daarentegen , hinderde niets ; ik gevoelde
naij veelmeer verlevendigd, even als in de lucht van one
.^Ilpe;^. —. Vóór ik nog den afgrond bereikte , die de lava uitwierp , zag ik nog Benen anderen , die , zoo ik mij
niet vergis , van de uitbarfting des jaars 1780 is, en
waaruit tevens rook voortkwam: Ten 3 ure des mö1
gens bevond ik mij , rot mijne voldoening , Hechts nog
weinige íchreden van den lavamond af. De opening vertoonde Benen bijna loodreten wand naar den afgrond ,
en de lava kwam in kleine ftralen , bijna waterpas, en
zonder losbarllingen , te voorfchijn. Men hoorde veeleer
een geftadig murmelen en fisfen, even als wanneer gloei
jend ijzer met water in aanrricing komt. De lava vloeide
nu als eene beek van gefmolten ijzer,, en even als dit
uit den fineltoven loopt. Hare bteedte beliep ten hoogPie drie of vier voeten, en hare beweging ; door de fchuinte des bergs beguniligd, was vrij ínel; hoezeer ik. :rc=
gens de heldere s overal gelijke kleur, dien voortgang
gedurende Benen geruimen tijd niet hefpeuren kond Op
die wijze vloeide zij bijna eene mijl ver, alwaar de rook
en in den weg ftaande rotfen mij beletteden , haren loop
verder te vervolgen: Denen bijzonderen reuk heb ik aait
dezelve niet ontdekt ; maar ik ftdnd ook boven den wind.
De gefleldheid van den grond maakte het volftrekt on=
mogelijk , de plaats , waar de lava volkomen vloeibaar
was , te naderen: De Fleer G E ni n I E L A R 0 , uit J'icolofi , heeft meermalen beproefd , gloeijende lava te ver krijgen ; maar het is hem nooit gelukt , daarin eenige vor=
irren af te drukken, zoo als men, gelijk bekend is, it!
die
(*) S A v s s u R a heeft reeds de waarneming gedaan, dat
de muilezels, even gelijk de meeste menfchen, door de ijk

leid der licht op hooge bergen aángedáan worden,
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die van den Vefiwius doet. Met g; o.ote mocite gelukte
het hem, met eene lange ijzertang eenige onregelmatige
Rukken af te knijpen , in Rede van diè regelmatige platen, welke men aldus op den TZefuvius verkrijgt; waaruit men met grond befluiten kan, dat lava van deze laat
plaats meer vloeibaar en minder taai is , dan die van-,il:e
den .Etna; ook fprongen fleenen , niet geweld daarop ge
genoegzaam zonder eenigen indruk te maken,-worpen.,
weder daarvan af.
Terwijl ik deze lava onderzocht , wierp de bovenfle
opening,, bijna een kwartier uurs hooger op den berg
ligbende , onafgebroken ifeenen op ; het waren als vurige
fchorrcn , die elkander gedurig opvolgden , en Reeds van
hevige losbarflingen , als zoo vele zware kanonfchoten ,
vergezeld gingen , welke evenwel hier in de nabijheid minder flerk fchenen, dan aan den voet des bergs; hetgeen
waarfchijnlijk door de ijlheid der lucht , die op eene hoogte van 9 tot, to duizend voeten vrij aanmerkelijk is, ver
werd. ik -naderde de, opening , zoo verre als-orzakt
het Hechts eenigzins raadzaam was, namelijk tot buiten
het bereik der fleenen„ waarvan eenige , en vooral een
%eer groote, die nog langen tijd gloeijend bleef, in mij
nabijheid nedervielen. Hier vertoonde zich het prach--ne
tighe fchouwípel aan mijn oog, niet anders dan als! het
fehoonfle vuurwerk , dat zich de verbeelding kan voorell en , voor het overige in alles overeenkomhig met hetgene ik op den t'efiivius meermalen had waargenomen. De
grootfile fleenen verhieven zich niet verre boven den mond
der opening , en vielen weldra weder daarin neder; andere
werden in eene,fclhuinfche rigting voortgedreven , en Hechts
weinige bereikten eene aanmerkelijke hoogte ; onder deze
waren eenige, die gedurende dit Hijgen van gedaante ver
als een week deeg , zich vaneen -ander,ofv
waren dit wel flakken eener vroe--fpreidn.Msch
gere uitbaríling , die nu flechts losgefcheurd en onveranderd medegevoerd werden. Van tijd tot tijd zag men,
onder hevige losbarhingen , eerst ronde en vervolgens in
het zwarte overgaande wolken uit vergruisde flakken
be,
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bellaande , zich verhelfen , en kort daarna als eenen regen ne:dervallen. Dit nedervailen op dc finecuw, die daar
geheel zwart gekleurd word, maakt een eigenaardig-dor
geluid , naar her tcliuiven van ?apierbladen over elkander
gelijkende. En hierbij had ik het vermaak, een vcrfchi;nfel waar te nemen , hetgene de Heer mi 0 N •r I C L L L 1
ook bij den hefiwii s had op cmcrkt ; dat , nameliik , de
rook zich in eenen helder witten en fleeds ver vijdercnden
kring verheft , tot hij zich eindelijk in die wolk van rook
verliest , welke onophoudelijk de opening bedekt. Zulke
kringswijze gedaanten des rooks Heeralt 'men ook fo..itijdi
bij het ArtillerijvuLir waar.
Niet ver van deze groote opening was nog eene andere kleinere , die , als ware het , de tráivant der eeríle
fcheen te zijn. Zij wierp col; w e i í eenera uit , n: ^ar op
verre na niet zoo vele , noch ook zoo hoog. ZU was
eene der drie , welke terdond bij de eeriie uituariling zich
vertoond hadden. :D derde dezer openingen í•cheen weder verstopt ; men befpeurde althans geen het minfte fpoor
van werkzaamheid bij ' dezelve. Tusfchen deze drie en
de eerstgenoemde opening , uit welke de lava vloeide
bevindt zich nog eerie andere ; die gedurende de geheele
uitbarfting niets dan rook te voori'chijn tragt, en zelfs
dezen niet nicer , toen ik baar befchouwde. De bovení}c krater op den top des bergs was behendig in rust gebleven ; feclits nit een' der randen 1'ieeg een weinig
rook op.
Gedurende al den tijd, 'dien ik op den berg vertoefde,
eil reeds onder bet beklimmen van denzelven , vcrfcheen
de maan bij onbewolkten hemel , bleck , geelachtig en
fomtijds rood , waarfchijnlijk uit_ hoofde der in de lucht
zwevende asfche. Daar de wind deze dampen van mij
verwijderde , kon ik derzelver reuk niet wel onderfcheiden ; evenwel m eende ik diel: Cicr %outzitre dampen , fchoon
flaau v, te onarkhcden. Ile :lofre cri van ver 'tissue
flakken bleef aai het hot ; Uri door dc voerti ;e;l.eid
van den nacht , nat dword'-ne muts kleven , en gaf op de
t<i.i; eenen zwakken zurcn fniaak.
Hoe-
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Hoezeer nu ook de losbarflingen Reeds heviger, de
Iteen- en aschregen menigvuldigcr en digter werden , zoo
was toch die gewaarwording van vrees, welke mij bij
het opflijgcn des bergs bekroop, reeds geheel verd^venen , toen ik de Rookplaats van dezen gloed nader gekomen was. Zoo ligtelijk gewent men zich aan een aan
gevaar ! Het was dus niet dan met weêrzin ,-houden
dat ik den dag zag naderen , dewijl deze mij het fchoone
tooneel van den nacht frond te ontnemen, Ik haastte mij
dus langs de met fneemv bedekte zijde des bérgs naar
beneden, dat is tot op eene hoogte van S000 voeten boven de oppervlakte der zee, alwaar zich de muilezels
bevonden , en gebruikte aldaar,, te midden van den donder des Volkaans , met graagte een ontbijt , hetwelk door
den regen van fteen en asch , juist niet zeer aangenaam ,
gekruid

werd.

Na mijne terugkomst te Catanea , waar ik twee dagen
vertoefde, gelijk ook op den weg naar Taormina, hoorde ik nog feeds dezelfde losbarftingei , en des nachts
zag ik ook nog hetzelfde vuur. Tot op den tienden dan,
duurden deze op de befchrevene wijze voort; toen kon
ik wel den berg niet meer zien, maar hoorde gedurende
den nacht , tuet zeer lange tusfchenpoozen , nog eenige
(lagen. Voorzeker duurt de uitbarfting nog voort; hare
vernieuwde woede , of den geheelen afloop, kan ik hier niet
afwachten ; doch ik acht mij gelukkig , dat het mij , gem
durende mijn kort verblijf op Sicilië , vergund werd , niet
den Dichter te zeggen , (V I R G . Georg. Lib. I. 472,
4-73) Vidinaus undantena, ruptis fornacThus, ,/ thnana
1mrnûrrerrirz?e globos, li uefactaque volvere Saxa (*).
Bij
(*) Dezelfde Dichter geeft , „Eneidos, Lib. III. V. 572577,, eerie meer uitvoerige befchrijving van dit verfchijnfel ,
welke wel verdient met liet bovenilaande vergeleken te wortijde van AUS
GU s v u s, een bijzonder geslicht over deze ftof vervaardigde , c ::der den titel ILtfleJ , waarvan nog een groot gedeelte
vtioorhanden is, ke?•t.
Cdcc ; terWi l COENELIUS s E V .E R U S, ten

VAN DEN ETN
I A.

359

Bij gelegenheid dezer woorden van v I R G r L I u S, zij
het mij geoorloofd, Bene oordeelkundige (kritifche) aai: merking te maken , betrekkelijk de uitdrukking : flasnma; zim
globos. Deze uitdrukking is op zich zelve ich oon, en
wijst ook zeer juist aan , wat de lichter waai fchiinlijk
gezien heeft; namelijk die bollen, van vuur en roodachtigen rook , die gedurende de uitbarfling uit de kraters opflijgen. Wanneer, daarentegen, alle befchrijvingen van
deze volkanifche uitbarilingen , zoo wel van den hefu-.
vies als van den Etna, zich van het woord flamma,
Ital. flanimna , Fr. flamme, bedienen , dan fchinen zij mij
tot verkeerde opvattingen van dit verfchijufel aanleiding
te geven. .En wanneer dan ook al in de Latijnfche, Italiaanfche en hranfche' talen geen voegzamer woord gevonden
wordt , om daarmede die groote , op zich zelve (taande
firalen van wit gloeijende hofften aan te wijzen , zoo geeft
dit nogtans geen regt , dezelve vlammen te noemen , daar dit
woord bij de Natuurkundigen'eeite geheel andere beteekcnis
heeft (*). Heeft men wel ooit eigenlijke vlammen , naar
die van ontfloken waterflofgaz of andere brandbare luchtfoorten gelijkende , uit de kraters zien opfii; en ? Ik geloof het niet. Ik althans heb verfcheidene roote ui: barflingen van den hefrsvius waargenomen , geheele nac'..ten in den krater doorgebragt , wanneer de omliandigheden zulks gedoogden ; ik was zelfs bij de uitbarfling in
1804 op dat oogenblik tegenwoordig , toen in de holle
van den krater zich tweeëntwintig openingen te gelijk
vorm(*) In eenen natuurkundigen zin is de vlam de gloeijende
damp, die uit de ligchamen, door de warmteftof los en
viugtig gemaakt, optlijgt, en die meestal waterftofgaz is.
Hier, echter, zijn het Pralen, door de opvolging van gloeijende f tenen gevormd, die dus niets met de vlam gemeen
hebben. De vlam , toch , is inwendig hol , en alleen aan
den omtrek , bij hare, aanraking met de zudrftof der lucht,
gloeijende en digt; terwijl deze vurige zuilen inwendig even
ligt als buitenwaarts zijn. Ook is de vlam niets dan damp;
terwijl deze zuilen uit masi ve fteenen bellaan. /?rt.
7-4
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vormden; de uitbarfling was aliergeweldigst , en liet va3
niet mogelijk, daarbij te verwijten. Thans heb ik ook de
uitbariling van den Etna gezien , maar nooit of nergens
eigenlijke vlammen waargenomeni. Ik geloof dus te mogen beweren, dat men zich bij deze befchrijvingen nicer
bij den fchijn , dan bij het wezen bepaald hebbe. grant
het is zeker , dat de rook , door de terugkaatfing der
glocijende lava helder rood gekleurd , en de ßralen van
Hakken , asch en zand , die , gloeijende als vurige zuilen , uit de kraters opftijgen , door min naauwkeurige of
te ver verwijderde waarnemers , voor vlammen kunnen
gehouden ; maar tevens , dat zij , door andere ineer bevoegde beoordeelaars, nimmer daarvoor zullen erkend
women. De Heer D E L r L L E heeft fla>nnaarum globes
door zwvevende , fladderende vlammen , iammes ondo3 unäe.s , vertaald ; hetgene evenmin met de waarheid als met
de 1éhiinvertooning overeenkomt.

IIET FEEST VAN DEN I3. LODEWJJK, T£ PARIJS.

Door G. L. P. S I E V E R S.
i

oen ik mij op weg begaf, om de vermaken van dit feest
te aanfchouwen , viel mijn oog , bij toeval , onder het intreden der Tuileries, op het Pavillon de Flore. Ik meende dus
den Koning, bij mijzelven, ook op zijnen geboortedag te
moeten gelul:wenfchen , en deed zulks met deze woorden :
„ Mogten allen, die met u in eerie nadere betrekking ftaan
„ dan ik , het met hunne wenfchen even opregt meenen !
Amen !"
Gelijk. zij , die een gevecht befchrijven , gewoonlijk net
terrein , waarop hetzelve voorgevallen is , vooraf doen kennen , zoo wil ik dan ook het tooneel befchrijven , waarop dit
gevLcht tegen hoenders , worst en boterbroodjes vertoond is.
Ik ha voor den hoofdingang van het kasteel der Tuiles•ies , naar den tuin toe. De hoek deszelven aan mijne linkerhand heet het Pavillon de Flore , en aldaar huist de Koning ; den hoek naar de regtcrhand noemt men het Pavillon
de Mar/;n , hetwelk door den Graaf v A n A R T o t s en den
Ilérrog V A !v A N G 0 U L ê na bewoond wordt. Regt voor
ons
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ons is de. allee, welke tot aan haar uiterste einde , bij de
rière de 1'Etoile , als het laatfle zigtbare punt , wei een
half uur lang is. Hoezeer dezelve het voorkomen heeft van
onafgebroken door te loopen, zoo heeft zij nogtans inderdaad
vele tusfchenruimten. Ilnlners uit den tuin derTiriler ies reikt
zij eerst tot aan het plein van L 0 D E w ij Ic XV , (in de Revolutie liet Revolutieplein genoemd) 't welk tot geregtsplaats diende , waarop zoo wel de ongelukkige r, 0 DE w ij it
XVI, als al de overige,• door de toenmalige regtbank verdor.
deelde , IlagtolThrs, het leven gelaten hebben. Van daar komt
men in de laan van de Elyfefclae Telden , en alsdan , door
een rond, met vele uitgangen voorzien plein , 't welk daarom l'Etoile ryes Champs Elites , of de Marigny , geroemd
wordt , in de laan van Neuilly , tot aan de Barrière. Dígt
bij deze ltaatlte , ter regterhand , zijn de zoogenaamde 1lfon.
tagnes Fr ancaifes, ook wel de Tuinen van Beau/ass genoemd,
naar den aanlegger derzelve , die vóOr de Revolutie een der
rijkile al`enieene pachters was , maar zich door dezen aanleg
te gronde hielp , waarom men dezelve destijds les folies dc
Beaujon (de dwaaslieden van B E A u J 0 N) noemde.
Nu begeef ik mij langzaam , door den tuin der Taller /es,
onder eenen ftroom van volk, naar de Eiyfefche Pelden. —
Thans ben ik op het plein van L ODE w If ri XV ; en de ge
onafzienbare vlakte van dit plein , 't welk ter linker--hel
hand de Seine met hare beide oevers , en ter regeerhand de
Rue Royale met haren majestueuzen doorgang naar de Botnlevards , die door de prachtige zuilen van den ontworpen tempel
des Roems verfierd is, alsmede de geheele WIlée des Camps
Eis/des met hare vele zij- en bijpaden, heeft, is zoo geheel
met dames , in 't wit gekleed , bedekt , dat het zich als een
befueeuwd wirterlandfchap vertoont ; zelfs hare roode , gele
en groene hoeden vertoonen 'zich als lentebloemen , die uit
eenen befneeuwden akker voortfpruiten. Bij het gezigt hiervan
komt de vraag in mij op : Waar zijn de vaders , de zonen ,
de broeders en ma nn en van alle deze vrouwen? En hierop
weet ik geen antwoord; zoo veel is echter zeker, dat men
in Parijs, cp alle openbare plaatfee, gewoonlijk tien vrouCven tegen éénen man rekenen kan. Misfchien bewaren de
mannen het huis , of zij zijn nog niet uit het land der vreemdelingfchap , voornamelijk uit Moskou , teruggekeerd !
Daar Rond ik nu onmiddellijk aan den ingang der allee van
sie Cum.'ips Eli/des. En reeds de eerfie oogflag op dezelve
Z5
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brags mij in eene Poort van nieuwsgierige verbaasdheid : want
de beide zijden der laan waren , in hare geheele lengte , die
wel een kwartier ours bedaagt, met ruime, i. à r6 voet
hooge, kranen bezet. Daar ik nu niets van de bijzonderheden van het Lodeu-ijksfeest wist, zoo konde ik mij niets anders voornollen, dan dat dit verfchillende theaters waren,
op welke muzii>ale en tooneelmatige eermakelij 'heden zouc.en
vertoond worden. Een ongemeen harde floot , dien ik van
Benen haastig voorbijfnellenden lastdrager ontving, gaf mij
gelegenheid , om naar het oogmerk dezer kramen te verneseen. Terwijl hij , namelijk , nog bezig was met zich te
verontfchulcügcn , hield ik hem bij den arm vast , en vroeg
hem, sat deze kramen beteekenden. Met Ievendige oogen
en vurige gebaren voerde hij mij te gemoet : „ liet zijn lood•
,, fen , Mijnheer, voor de uitdeeling der levensmiddelen ; ik
,, haast mij derwaarts." En met deze woorden fpocdde hij
zich voort.
Thans Boeg de klok der T Jleries drie ure ; en omtrent
dien tijd moest, als naar gewoonte, de verdeeling van Ie vensniiddelen en wijn ecnen aanvang nemen. Op eenmaal
hoorde ik een verf'chrikkelijk gedruisch, zoodat ik waade,
dat de onlangs ontdekte militaire zamenz^vering mij cp de
hielen zat. Ilet was echter Hechts eene misleiding des gehoors ; het gedruisch kwam niet van achter mij , maar van
voren , namelijk uit de laan van de Cizanaps Elifées; maar het
vvas toch een krijgsgefchreeuw,, waarmede het volk den aan val deed op de kramen met eetwaren. Op hetzelfde oogen.
blik kwam nu uit iedere kraam een half dozijn Gensd'ar mes
alleen met het bovenlijf te voorfehij,u , even als in de Ronzebons de houten poppen zich vertoonen. Nu blonken de
pallasfen; maar, daar ieder pal'as Hechts éénen houw doet,
zoo klauterden , in de plants' van , énen , die nederviel , weder tien anderen bij de kramen op. Tha às verfchenen de uit deelers der eetwaren. Terwijl nu de Gensd'armes degenen
die het naast bij waren, zochten af te weren, trachtten de
uitdeelers het gevecht in de verte te brengen, door de vierponds broaden, de boterbroodjes , de gebradene hoenders en
worfien zoo ver mo el.;k in de laan te werpen. Van de
hongerigen zocht men zich op doze wijze te ontslaan; maar
van de dürftigen, wier getal op eenen heeten zomerfchen dag
zoo veel grooter meest zijn , kon men zich zoo gemakkelijk
niet ontdoen ; zij hernicu,i de.: telkens hunne aanvallen met
de
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de meeste woede. Het baatte niets , dat de wijn in iedere
kraam gedurig uit vier kranen vloeide; want daar onder elke
dier kranen fleeds ten minfle so dier houten kannen (brocs)
gehouden werden, waarin men den wijn wilde opvangen,
,zoo had dit ten gevolge, dat bij in geene derzelve, maar op
-den grond flroomde.
Nadat ik dit fchouwfpel een' tijdlang van verre en in de
nabijheid had aangezien, werd het van achteren opkomende
gedrang zoo ferk, dat ik daardoor tegen wil en dank in de
allee werd voortgeleept. Daar bevond ik mij nu in het midden van het gewoel, even als een fchip zonder massen, dat
door de woeste golven nu ginds dan herwaarts, geflingerd
wordt , zonder dat het in Raat is eenigen weêríland te bie
Ik wilde nu ter regterhand ontwijken , waar toevallig-den,
eene opening onrtïaan was maar ook juist daarop doelden
de uitdeelers der eetwaren , en een vierponds brood vloog
,zoo digt aan mijn hoofd voorbij , dat ik daardoor mijn' hoed
verloor. Nu tuimelde de menigte over mij heen, ten einde
het brood te krijgen , dat mij zoo gevaarlijk had kunnen worden. Gelukkigerwijze geraakte mijn hoed tusfchen de pooten van een paard der Gensd'armes; ik kroop dus op handen
en voeten almede dear henen , om denzelven weder te bekomen, Deze nabijheid der broodkraam fcheen mij echter wat
al te gevaarlijk , uit hoofde van het aanmerkelijk gewigt dezer gezegende gave; bovendien was hier het gedrang ook
grooter dan elders , daar de Parijzenaars groote minnaars van
brood zijn, Ik week dus naar den tegengeftelden kant uit.
Maar hier vloog mij eene gebraden kip vlak in den mond.
Verbaasd en bedwelmd ftond ik daar eenige fekonden , zon
weten, wat ik met dat dier zoude aanvangen. Maar-der_t
een luid hoezee van eene menigte Lazzaroni, die op dien
buit afkwamen , en geneigd fchenen mij denzelven te ontweldigen, rukte mij uit mijne verlegenheid. • Opgenblikkelijk
wierp ik de kip over hunne hoofden weg, en allen ijlden
den buit achterna. Ik kwam dus met eenige fmeervlekken
op den rok en het vest daarvan af.
Thans vervolgde ik mijnen weg, zoo goed zulks gefchieden kon, Een Gensd'arme vervolgde eenen Savooi/cherí fchoorileenveger, die uit baldadigheid met . zijne gard het paard
tusfchen de achterpooten had gekitteld; hieruit ontdond tus.fchen de menigte eene beweging, die aan de werking, van
eenen dwarlwind niet ongelijk was. Ik werd tegen eene
wij ri-
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wijnkraam gefineten , waarvan dc kranen zoo even warerf
opengezet , en wierp daardoor eenen man omver,, die juist
bezig was zijne kan daaronder te houden , in welker piaat's
ik kwam te liggen, en dus vloeide de wijn, eigenlijk gezegd , in milde ítroomen op mij neder.
Nadat ik aldus op den droogen en natten weg de proef
van dit feest genomen had, wilde ik, wat het ook kosten
wogt , mij in de zijlanen begeven , om toch een weinig tot
rust te komen. Te dien einde begon ik ter zijde uit te wij
goed mogelijk door de hier en daar ontftane-ken,zo
openingen heen te dringen. - Nog een paar fchreden , en ik
ware onder de boomen in veiligheid geweest , toen mij nog
voor het laatst een paar gebraden worften kwamen fe gemoec
vliegen, waarvan de eene mij tusfchen rok en vest bleef
hangen. Ter rond kwam een jong meisje, dat medelijden met
mij fche,en te hebben, en mij naderde, alsof zij met hare
fchort he fpoor, dat de worïten op mijn aangezigt hadden
achtergelatén , wilde wegwisfèhen ; maar op eenmaal bemagtigde zij , met eene ongeloofelijke behendigheid, mijnen
buit, en vloog weder heén, terwijl zij mij in de verte ítond
uit te lagchen en te befpótten.
Naar ligchaam en geest afgemat , vlijde ik mij onder eenen
boom neder; want het was onder dat vreesfelijk gewoel niet
mogelijk , Bee floel magtig te 'worden. Voordat ik echter het
verhaal, van hetgene mij verder bejegende, vervolge, moet
ik, tot meerdere duiidejijkheid voor mijne lezers , de manier
befchrijveu, op welke het gemeen van Parijs voordeel zoekt
te trekken van dit feest ; (de kunstterm daarvoor -is: expleiter la f^te.) Otnílreeks een dozijn gaauwdieven 'vereenigen,
zich tot eene bende, en maken 'ehne ge1meenfchappelijke
zaak ; vereenigd vallen zij nu op eene dier kramen aan; val
alles, wat aldaar uitgedeeld wordt, komt zelden iets in
vreemde handen , en wat zij bemagtigen , behoort allen ge
een brood, eene worst,-menfchaplijkto.Zdre
eene kip of eene kan wijns veroverd is, wordt dit door eenigen hunner ergens onder eenen boom in veiligheid gebragt.
De vrouwen en kiaderen moeten den buit bewaren ,die dus
naast dezen ftapel van leeftogt zitten , en, bij den minften
fchijn van gevaar eens vijandelijken aenvals, een' alles doordri_.genden kreet aanheffen, die de kapers affchrikt door de
vrees voor de terugkomst der veroveraars. Zoodanige flapelplaats zag ik thans bijna onder iederen boom; de voorraad
-

-

-
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hi mijne nabijheid trok echter voornamelijk mijne opmerkza.nheíd. Als hoederesfe zat daarbij een jong vrouwsperfoon
u t de laagfee volksklasfe , maar zoo fchoon als een beeld.
Een kind lag ; bijkans naakt , op haren Echoot , terwijl zij
zelve , met de ellebogen op de knien leunende, in de eene hand
worst en brood', in de andere een gevuld wijnglas hield,, yen
aldus bij afwisfeling at en dronk. Moet ik bekennen, dat ik
door de fchoone geftalte dezer vrouw niet minder bekoord
werd, dan door de eetwaren, die zij in de handen hield ?
Om al de kracht van het laatíte te geveielen ; zal het genoeg
zijn te zeggen, dat ik federt mijn ontbijt, uit een kop.koíiij
en een zoogenoemd kojbrood beflaande , nog niets genuttigd
had; dat ik den geheelen dag door in beweging was geweest,
en dat het toen vijf ure was.
• Op dat oogenblik bood mij eene fruitverkoopïter hare waren aan. Nadat ik eenige perziken gekocht had, bood de
verkoopfter die ook mijner fchoone buurvrouwe aan; zij
keek in de mand , en kreeg, na vooraf de vingers te -hebben
afgewischt , eene dezer vruchten daaruit , waaronitrent ik echter niet voorbij kan aan te merken, dat hare bloeijende war.gen door- den gloed der. fchoongekleurde vrucht nog geenszins ontluisterd werden ; zij bezag die ; enj lelde ze weder iii
de mand neer , , met de betuiging : ,, Neen , dat is te duur
„ voor mij." Dear ik nu grooten dorst had, zoo beet ik
zeer gretig in eene perzik; de vrouw keek mij aan, en ik
kon hare begeerte naar deze kostbare vrucht in hare oogera
lezen. Kon ik onder zulke omflandigheden wel minder doen,
dan haar een paar dezer vruchten aanbieden? Ik deed het
dan ook , met deze woorden : „ Madame! mag ik u eene
„ perzik aanbieden ?" Zij nam ook, zonder merkbare verle.
genheid , ééne derzelve aan , en , terwijl ik de andere in haren
fchoot leide , zeide zij: s , Mijnheer! ik neem uwe aànbie„ ding aan; doch onder ééne voorwaarde." Op mijne vraag,
welke die ware:' „ Dat gij ook van snij een glas wijn aan„ neemt; want ik heb gezien, dat gij eene perzik gegeten
„ hebt, en zonder wijn is dit zeer ongezond; maar gij zult
uit mijn glas moeten drinken , want ik heb geen ander."
Kon ik dezer fchoone vrouwe dit verzoek affaan? Ik zou
alle menfchelijk gevoel daarbij hebben moeten verloochenen.
Nadat zij dus den rand van het glas met haren halsdoek afgeveegd, en het op nieuws gevuld had, bood zij hetzelve
mij , op eene hoogst bevallige wijze , niet de woorden aan:
„ Drink
-

-

-

-
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Drink nu , Mijnheer ! als her u gelieft, op mijnë gezond.
;, heid." Ik deed zulks, en voegde daarbij : „ Madame ! gij
„ fchijnt even goedhartig als fchoon te zijn y en dat is veel
„ gezegd." Hoezeer ook altijd een goed woord eene goede
plaats vindt, zod vindt toch bij de Parijfclie vrouwen eene
beleefdheid voorzeker de beste plaats , namelijk in haar hart.

Mijne fchoone drinkgenoote bloosde, floeg hare oogen neêr,
en aride op eenen aangenamen toon : , Mijnheer! gij zijt
,„ wt l zeer beleefd. " Het fcheelde echter weinig , of deze
ontmoeting Ware nog erger afgeloopen, dan ik daartoe.geko men was; want, juist toen ik het glaasje aan mijne lippen
wilde zetten , kwam de bende, welker voorraad de vrouw
bewaakte, met nieuwen buit beladen, náar ons toe; de aan
; die, zoo als mij uit zijn gedrag bleek,-voerd zl
de man 0 of althans de minnaar dezer vrouw moet zijn gea
weest, vroeg haar, op mij wijzende: ,, Wat is dat 7 Behoort
„ die Heer tot de onzen ?" t e vrouw,; op mi, ne bemorfle
kleeding wijzende, neide, half verlegen en hall verrast 4 „Gij
„ ziet het immers , mijn vriend !'' Hier fchudde hij bedenkelijk het hoofd, plaatfte zich tusfchen mij en de vrouw,, en
zeide , half boos, half fchertfende : „ Ik ben aan dat oor een
weinig doof." Hierop nam hij mij vrij haastig het glas
;

,

af, en de vrouw verzocht mij door een' veelbeteekenenden

blik, dat ik mij verwijderen zou. , Ik deed zulks , nadat ik
het . kind, 't welk zijne armpjes naar mij uidtrekte, een lluk

gelds in de hand gedrukt had, waarvoor de vrouw zachtjes
met hare hand over de mijne heenftreck,

(Het vervolg en Plot hierna.)
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Onder de zeer vele onderwerpen, waarover vroegere en lntere wijsgeeren zich homp gedacht en bijna lam gefchrevenhebben, is er bijna geen, waarop hun vernuft zoo dikwijls.
fchipbreuk heeft geleden ,, als op de menfchelijke ziel. DC
verfchillende werkingen, welke dezelve daarfielde , hebbes
o>}derfcheidene wijsgeerige IkellingeD en gevoelens omtrent

haar
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hear doen geboren worden, van welke de eene dikwijls vrij
wat minder op de andere geleek, dan derzelver uitvinder op
den jocko of Ourang-Outang. Gij zult mij wel willen ver.
fchoonen van u dezelve alle op te noemen wijl zulk eene
optelling niet anders dan dor en vervelend zou kunnen zijn,
en het ons , ook wegens de kortheid van c .n tijd , dien liet
mij vergund is tot u te fpreken, onmogelijk zou wezen, dezelve eenigzins grondig te beoordeelen. Daar uwe aandacht
echter thans bijzonder op de inensch en zielrunde gevesti d
zijn zal, wegens de voordragt van den pas aletreden fpreker,, wil ik nu over . hetzelfde onderwerp niet u Landelen ;
en, in de hoop, dat mijn lor"ielijke voorganger wel zal kun
dulden, dat ik een gevoelen voordraag, hetwelk veel van-ne
het zijne fchijnt te verfchi'.len, ja er regelregt tegenover te
ftaan, heb ik voorgenomen, ook om de zonderlingheid, (welke
doorgaans zooveel behagelijks heeft) uit de menigte der ge.
Voelens van verfchillende wijsgeeren, datgene u te bewogen,
hetwelk fielt, dat des rrae;rfchen ziel, wel verre van iets gees.
telijks , onftoffelijks of onligchamelijks te wezen , wel lege.
lijk be/That uit eene zekere fief, even gelijk ons ligchaam,
en dus voor aanraking, verdeeling, en andere, cp gewone
ligchamen toepasfelijke, lijdingen, vatbaar is. Luden Inoge al
onderdellen, dat deze zieleftof veel edeler en fijner is dan
die , waaruit wij weten , dat ons log aardsch ligchaam is zamen.
gefleld ; even gelijk wij , b. v., goud edeler achten dan keifceen ,
en zuiver overgehaalden geest of ether fijner dan bron- of
rivierwater: den eigenlijken aard der ftof, van fommige zie.
len althans , zullen wij , hoop ik, in den loop van deze mijne voorlezing , wel naauwkeuriger leeren kennen.
De ftelling , welke ik voornemens ben te verdedigen , heb
ik u opgegeven. Ik breide dezelve , om redenen , niet ver•
der uit, maar ga eanfionds tot derzelver betoog over.
Vergunt mij dan , voor eenige oogenblikken , uwe toegenegene aandacht, daar ik eerst eenige tegenwerpingen-tegen
onze íteIling voordtágen, en , zooveel in mijn vermogen is,
ontzenuwen; ten tweede , op cane eenvoudige manier, door
bewijzen, uit het gemeene leven ontleend, dezelve (raven;
en, eindelijk , eenige algemeen nuttige gevolgen , uit dezelve
afgeleid , u aantoonen zal.
Eerst moet ik u dan eene en andere tegewerpinm, tegen dc
ftoffelijkheid der men ✓chelijke ziel wel eens ingebr?, t, voor
-dragen,
pogen op te losfen.
I,,
,
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Het zal u misfchien verwonderen , 1\4. H. ! dat ik tet dd
oplosliing van tegenwerpingen begin, alvorens nog iets tot
flaying van het u voorgefleld gevoelen te hebben in het midden gebragt. Doch f even gelijk het eenen veldheer in den
oorlog vrijhaat, eene nieuwe taktiek uit te vinden en in wers
king te brengen , door welke hij den vijand, die met dezelve onbekend is , zoo veel te gemakkelijker kan overrompelen , even zoo zeer is het, mijns oordeels , eenen redenaar
geoorloofd, eene nieuwe foort van rethorica in zijn pleit te
beugen, om zijne partij zooveel beter ee verfchalken, Wij
zullen derhalve , naar het opgegeven plan ; eerst defenfief te
werk gaan, ten einde door deze manoeuvre den aanvallenden
vijand zijne krachten te doen verfpillen waarna het ons ge=
makkelijker vallen zal ; door ofenzfief te ageren , de vesting y
welke wij berennen moeten, te overmeesteren.
• Welaan! wij treden ter zake. — De geleerde N I E U WE N•
T IJ T , die in 't geheel geen voorftander van ons gevoelen
was, laat zich, in zijne bekende thereldbefchouwing, (bl;
40) omtrent hetzelve aldus hooren : „ Indien iemand zich
„ verbeeldt, met een ander aan tafel te zitten om te eten,zou
„ hij kunnen denken , dat het brood , vleesch , visch , bier.
wijn enz., dat op dezelve aasgeregt is , en, gegeten zijn
eerst tot zijn voedfel, en daarna tot zijn ligchgaln-„de,
worden zal, — of liever, dat een hoop aarde ; waaruit al
dit voedfel voortgekomen is, de UekwaámheidTeaft, om
;

;
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redenen te
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„ verftaan? of eene demonj'lratie of propofitie. van _ E u C L i„ D E S te kunnen begrijpen ? of ook , dat de kunflig11e Chy„ mist of Natuuronderzoe{ er: zich ooit met -regt zou kunnen
vermeten, dat hij, een vloeijend of vast ligchaain (buitelt
„ welke twee geen derde kan getoond worden) uit dit voed
fel zou kunnen doen voortkomen , hetwelk denken en , ge.-„
lijk een mensch doet ; redeneren kan ?"
-'Uit dit vraagswijze voorhel zien wij térítond ; waar NIE UW E'NT IJ T heen wile Stof en denken r' li hij niet zamenrijmen. Doch de man kon ook zooveel niet , hetgene wij reeds
kunnen, die rtiim eene eeuw later leven. Ook kon,hij zich
niet begrijpen, dat de ziel welke hij zich (onnoozel ge
noeg !) als Beene ítof voorfleide , door ligchámelijke fpijs en
drank kon gevoed en verfterkt worden; hetwelk nogtans in
waarheid zoo is , blijkens de dichtregelen, van den vermaar^
,

den ROB B E R T H E N N z n o,

die, in den aanhef van zijnen
Lof
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Zof van den feiever, niet de geestelijke hulp van Apollo,
tot verflerking van de dichtkracht zijner ziel, maar wel dcgelijk eene ligch62nelijke inroept, in deze regelen :
„ o Milde Ceres! laat uw graan,
„ Laat , Boomgod ! laat uw vruchten ítaan !
„ Kom , graangodes en milde gever
„ Befproei mij met een glas jenever,,
„ Getapt uit 't allerbeste vat,
„ Dat immer Keulenaar bezat ;
„ Wil door dit vocht mijn' geest verlichtest !
Verfterk mijn brein, en help mij dichten!" enz.
Daar nu 11 EN N E B o zeker den weldadigen invloed van dat
vocht op zijne ziel meermalen zal ondervonden hebben, wijt
hij , zonder die ervaring, niet zoo ftellig fpreken zou; et2
daar men alle bewijs door woorden, waar daadzaken voorhanden zijn , overtollig moet achten , — meen ik , door deze
aanhaling, het gevoelen van N IE u w E N T lJ T genoegzaam te

hebben wederlegd. Althans wij kunnen ons nu met hetzelve
niet langer bezig houden:
Eene andere tegenwerping roept ons , welke men , onder
anderen , vindt in de werken van J. A. T U R RET I N (Ifle Ds
bI. 56.) Dezelve komt zakelijk op het volgende neder:
„ De Helling, dat 's menfchen ziel /of is, is ongerijmd en
„ redeloos. Want indien flof denken kan , dan denkt alle
„ flof, of ílechts fornmige. Zoo alle flof denkt, dan moeten
„ wij zeggen , dat fleenen , lout, lucht , water, aarde, met
„ één woord , alles , wat ligchamelijk is , gevoelt , kent, en
„ redeneert. Kan er grover ongerijmdheid in 's menfche^a
geest opkomen? Zoo ondertusfchen niet elke, maar flechte
„ deze en gene hof denkt, zegge men ons, welke de deu,, kende flof zij , welke de niet denkende. Men wijze ons
„ aan, wat die denkende flof vooruit heeft boven de niet
„ denkende ; en welke , in Gene en dezelf le fieb/lantie , de
„ oorzaak zij van zulk een goot onderfcheid. Wijders, of
„ de flof denkt altijd , of Hechts fomtijds , en fomtijds niet
zoo zij altijd denkt , is het denken volllrekt eigen can de
„ ílof; en zoo koiuen wij weder tot de ongerijmdheid van
„ denkende flecnen en hout. Zoo echter de flof Hechts fomtijds denkt, en fe.ntijds niet, zegge men orbs, wat het
,, zij, hetwelk dc riet denkende flof tot denken brengt? war
MLNGELW. i ?2t. No. 8.
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awn de í1,3f, welke zich zelte niet kent, de keenly van
zich zelve en van al.derc dingen inftcrt ? en of de flof het
, denkverrnogen aan zich zelve is verfchuldigd ? Maar hoe
geeft zij zich , hetgene zij zelve niet heeft? Zoo het
s, clenkvermogen haar van elders toekomt, wijze men ons
s, aan , van waar en van Wien het oorfpronkelijk is , en ap
„ wat wijze het wo.dt voortgebragt?"
Wij kunnen niet ontveinzen, dat deze redenering van
TU ic R E'T I. v logisch in orde en zeer bondig is ; en wij zou
eene onoverkomelijke zwarigheid vervallen, indien-deni
wij , om ons te redden (gelijk behendiglijk meermalen gefehiedt) , de Etching niet aannamen , welke hij zoo maar niet
eerie penneflreek, zonder Benig bewijs, als ongerijmd af
keurt, namelijk, dat hout, fleenen, aarde, water enz. wel
degeli.ík daoke;z. Wat zwarigheid deckt er ook in dit gevoelen ? Met is waar, wij merken niet, dat zij denken. Maar
hoeveel menfchen zijn er niet , aan welke wij dit ook niet
kunnen befpeuren ! En zouden deze, daarom , geene zielen
hebben? Dan zou er eene merkelijke reductie in de volks
welke , gelijk bekend is , doorgaans bij zielen ge--teling,
fchiedc, moeten plaats vinden. Bovendien, waarom merken
wij ni et, dat hout, fl-en enz. denken? Alleen daarom niet,
omdat zij geenen mond hebben , om door taal , en geene
oo;en of banden, om door oog- of vingerfpraak ons hunne
gedachten Imede te deelen. Andere zintuigen hebben zij denkelijk wel , blijkens hetgene men onder de regering van N AE o L E o N wel honderdmalen gezegd of ondervonden Beeft
,. de ;randes; hebben oo•enP' en die wanden waren toch ook
van ítren of hout. Voorheen fchijeen foortgelijke , th a n
flamme, fchepfelen ook te hebben kunnen fpreken; want ,
h,. v. , Rigt. IX. lezen wij een gefpreic tusfchen den v jgebooln
en andere boomen des woods , waarbij meer gedacht is , dan
doorgaans de meeste menfchen doen , die altijd gaarne regeren en hooge rangen bekieeden willen. Ja , ik herhaal het,
indien wij aan hont en (leen het vermogen van denken outzeygell wïiCti.n, zouden wij Vc'.ri`hgt zijn zulks ook te doen
aan zoovelen onzer natunrgenooten , aan welke wij nooit
eceigen geest , of iets , dat er raar gel.jkt , hebben kunnen
bef peuren. — Gij gevoelt dus , W. H. ! dat de gronc fing,
ZE"a`•.rGEi de U vOOrge( I'ageile Ce g eilwel'pill7 rust, geill;el Ver Val t.
I c ça , fehoon eenigzins fchoorvoetend , over tot eene derde tegenwerping, tot welker oplos pg ik vergeefs mijne
krach-
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krachten beproefd heb ; doch welke ik mij echter, eerlijk
reken voor te dragen. In plaats even--heidsav,rplgt
wel van derzelver dorre voorstelling, zal ik door eeoc zigtbare proeve mijne rede trachten te veraangenamen.
Net is eene vaste en onomitootelijke waarheid, dat al wat
flof is , niets uitgezonderd , werkt naar die eeuwige wetten
welke de wijze Schepper der Natuur heeft vastgefteld. Geen
menfchelijk vermogen kan daarin iets veranderen: Alle oor
hebben, in dezelfde omftandigheden, dezelfde gevol--zaken
gen of uitwerkfelen. Een bal, b. v. , op de biljarttafel, naar
eerre zekere lijn , en met dezelfde kracht , tegen den band
geflooten, fluit altijd op eene gelijke wijze terug, en maakt,
bij de plaats zijner terugftuiting, in de gegevetre omilandigheden , altijd denzelfden hoek , zonder dat daaraan iets is te
veranderen. Aan foortgelijke wetten, het zij men die op ons
planeetflelfel , op een horologie , of op de Praalbreking,
gezigtkunde of optica, toepnsfe , is al , wat flof is , onherroepelijk onderworpen. Dit heeft geen betoog noodig.
Welaan! laten wij nu hiermede eerst eene proeve nemen
op onze , als flolfelij k geproclameerde , ziel. — Waar dezelve
in ons ligchaam huisvest, fchijnt nog niet voldingend bewezen. Doch dit doet niets tot de zaak. Wij zullen dezelve ,
volgens het naeest aangenomen gevoelen , nu Hechts plaatfen
in het hoofd , en wel in dat gedeelte der herfenen , waar al
de zenuwen zamenloopen, en hetwelk het fenforium commune
genoemd wordt. Om nu, b. v., door middel van het zin
denkbeeld aan de ziel over te bren--tuigdesz,n
gen, is het noodig, dat een zeker voorwerp deszelfs flralen
brenge op den fpegel van ons oog, waarna dan het beeld
van het befchouwde voorwerp op het netvlies gevormd wordt;
welk beeld , vervolgens, door eenige, daartoe bepaaldelijk
gefchikte zenuwen , naar het fenforium commune , of de ziel ,
wordt overgebragt , met dat gevolg , dat het denkbeeld van
het befchouwde voorwerp , meer of min duidelijk , terfiond
aan de ziel wordt medegedeeld. Deze mechanifche werking
efchiedt , als enkel flof Blijk zijnde , volgens onveranderlijke
wetten. Dezelfde oorzaak heeft dezelfde gevolgen. Twee
geheel aan elkander vreemde oorzaken kunnen op flof Beene
volkomen eveneenfche gevolgen hebben. De beelden van
Benen olifant en van een raderdiertje , in het oog gefp egeld ,
kunnen hetzelfde denkbeeld niet in de ziel te weeg brengen;
namelijk dan niet, wanneer de ziel flof is, en naar *offelijke
A2a
wet-
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wetten werkt en bewerkt wordt. — Daarniede neme men de
volgende proeve.
Vergunt mij daartoe thans , al is het niet perfoonlijk , dan
hechts in beeldtenis, eenen Heer in uw gezelfchap te órengen, dien ik geloof, dat men bij eene andere gelegenheid ,
dan deze, hier niet zou mogen introduceren. Maar, wij heb
hein nu juist nood;•,-. Schoon in ons land niet geboren,-ben
zal hij toch bij de meesten uwer van aangezigt niet onbekend
zijn. Wij zullen hem een oogenblik daar op die tafel nederzetten. Hij is niet -groot , en heeft juist geen behagelijkephyr ;or;aie. Zijne ongefchoeide voeten fchijueri wel handen te
z,jn. Hij is ruig en heeft een' haart. Vader C A T s was vau
oordeel , dat men , als deze heeren hoog klimmen , hunne
naakte billen ziet. Bekijkt hem maar, eene poos , regt naauw
en laat hij zich fpiegelen in uwe ooien. . . . .-keurig,
\Uel nu , hebt ge hem nu lang en aandachtig genoeg befchouwd? Welk denkbeeld heeft zich nu aan uwe
ziel medegedeeld ? —„ Wel , het denkbeeld van een' arp ! "Goed gezegd! dat is ook zoo. Maar nu zullen wij het dier
eens toedekken , en dan ziet €e het ook niet meer. Als ge
nu , met kracht en infpanning , aan iets anders , b. v. aan
N A P o L E o r , aan eenen oorlog , of aan uwe geldkas , denkt ,
dan is het denkbeeld van het beest ook uit uwe gedachten ,
of uit uwe ziel, weg. Doch, als wij hem weer voor uw
oog brengen , dan komt telkens , of gij wilt of niet, altijd
liet denkbeeld van den aap in uwe ziel terug. fa, al herha
í honderd- of duizendmaal , altijd met hetzelfdre ge--lenwIjdi
volg. Een ander voorwerp kan u door het oog dat deukbeeld uier mededeelen , namelijk dan niet, wanneer de ziel
11of is , en ftoffelijk werkt. Dit moeten wij , onzes ondanks,
toes kimmen. Doch deze toeítemming zal ons juist in den
fink brengen; hetgene wij in het vervolg onzer proeve zul
zien , na alvorens den nap te hebben weggezonden , die-len
ons , dezen avond althans , niet nicer zal te pas komen.
Nu moet iït u iets seders vertoonen. Ziet hier een papier,
waarop hechts drie letters ítaan. Beziet ze naauwkeurig. Ook
Laten
zij fpiegelen zich in uwe oogera : er ftaat A. A. F.
wel
letters
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reeds ! Nu heeft iwmneri uwe ziel het denkbeeld
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zamengevoegde letters, en anders niet
„Wel hei, hei !"
zult ge zeggen, „ offchoon ons oog dat dier niet meer ziet,
hetwelk daar firaks op de tafel Rond, heeft onze ziel, door
die letters, hetzelfde denkbeeld van een' aap gekregen, zo©
duidelijk, als toen wij hem daar even zaden. " — En ziet.
daar! daar hebben wij het nu , dat twee ongelijkfoortige oor
onze ziel dezelfde_en evengelijke uitwerkfeien heb-zakenop
echter niet wezen kan, als onze ziel flof is. -ben;htg
Om de tegenwerping, al verder, in al hare kracht voor te
(tellen, voegen wij hier nog deze proeve bij. Ziet daar weder
een ander papier, waarop ook iets gefchreven ítaat. Ik houd
mij verzekerd , dat deze letters even zoo goed op uw oognet
of retina zullen afgebeeld ftaan, als daar even die van het
wdord aap. Brengt dezelve nu ook naar de ziel over, en
zegt mij, welk denkbeeld deze er toch vati vormt? —„ Geen
ander denkbeeld, dan van eenige Arabifche of Chinetche onverftáanbare figuren." — Dat wil ik wel gelooven, . Maar laten nu eens een paar geleerden: onder mijne hoorders die figu.
ren naauwkeurig bekijken; en dan zullen zij oogenblikkelijk
dat leelijke dier van daar tlraks weir voor hunne verbeelding
of ziel hebben ; wan; er staat znós!g , dat in 't Grieksch een'
aap beteeltent.
„ Maar dat gelooven wij wel ," zult gij zeggen; „ dat
komt, omdat die geleerden Grieksch geleert hebben, en het
verflaan !" — Nu, dat wil partij dan ook wel toegeven;
maar zij leidt daaruit tevens weder dit gevolg af, dat ffof
dan ook iets kan aasleeren. En is dat zoo, dan volgt hien
weér uit , dat gij wèl zult doen, met u.v hout en turf te,
lceren , van zelf naar het vuur te wandelen ; uwen wijn te
leeren, van zelf op uwe tafel te komen ; uwe bezems te leeren, van zelf de kamers te vegen: en alzoo kunt gij dan
(welk een artikel van bezuiniging!) al uwe dienstboden wejagen.
Ziet daar u eene tegenwerping voorgeteld , welke ik niet
lieb mogen terughouden, maar die ik openhartig verklaar,
niet te kunnen oplosfen. Hetgene echter mij onmogelijk is,
is daarom niet onmogelijk voor een ander. Om fpoedig en
gemakkelijk aan die oplosfng te komen, zou ik deze ver
wel durven aanraden, de zwarigheid als eene prijs•-gaderin
vraag uit te fchrijven, en aan den best voldoenden beantwoorder derzelve uit ie loven eene premie van eene convenabele quantiteit íeeffleak, met brood, aardappelen en wijn naar
rs=
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rato; welk een en ander van meer waarde moet geacht worden , dan cene gouden of zilveren medalje , die alleen tot
pronk en praal kan dienen , daar dit integendeel , gelijk wij
vervolgens zien zullen, uitnemend gefchikt is tot voeding en
verflerking der ulofelijke ziel.
Meent echter niet, M. II.! dat wij nu, afgefchrikt door
deze meeijelijkheid, onze taak zullen opgeven. Neen ! wij
zullen hetzelfde doen, hetgene N A POLE 0 N in den krijg
zoo menigmalen gedaan heeft, en deze welbezette en voor
als beitond zij niet , voorbij--alsnogwibrevt,n
trekken , in onzen rug laten liggen, en met ons leger voor
-warts
marelrercn.
Ik ga, derhalve , over tot het tweede deel mijner voorlezing , in hetwelk ik , op eene eenvoudige manier, de flelling, dat onze ziel 11 of is, door bewijzen uit het genseene leven ontleend, fraven zal; in welk deel, gelijk ook in het.
volgende, ik evenwel korter zal kunnen zijn.

(Het vervolg en flat hierna.)
OVER DE LENOEMING DER STUKKEN IN HET SCIIAAKSPEL.

(Uit de -4fiatic Refearches.)

I

et Schaakfpel zelf is, even als zijn naam, uit Indië afkomlig, vanwaar het onder M U 5 C II E R WA N den Grooten
naar Perzië is overgebragt. 1VIen zegt , dat hetzelve door
zekeren L E D S C 11 LA D s c II zou uitgedacht zijn , ter gedachtenis des bloedigen krijgs, die er tusfchen de beide broeders
T lx AL II A N D en GA w heeft plaats gehad, in welken een
hunner omkwam ; ten einde door hetzelve de fnart dier ongelukkige moeder te lenigen, welke in de overwinning van
den eenen harer zonen den dood des anderen beleven moest.
Om d_ze rede . is het geheelenal een krijgsfpel , en alle daarin geihezigde figuren zijn dingen , in eenen veldflag voorkomende. En wa:,ueer de benaming van fommige ftukken hier
niet vollkomen fcifijnt overeen te komen, zoo moet-med
dit aan verbastering bij het overbrengen in Europe/the talen
toegefchreven worden , waardoor zij dan ook niet zelden van
aard en bedoeling veranderd zijn.
De Is! dinanfche benaming van dit fpel is Tfc,iiaturanga, dat
is , de Krijgsmagten , en hierdoor worden de vier foorten van
wa-
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wapenen bedoeld, uit welke een Ine aansch leger is zamen
namelijk de olifanten, de paarden, de ftriJdwagens,-geld;
en de voetknechten. Dit woord hebben de Terzen in Schaatrantsch veranderd , hetwelk eigenlijk volmaakt hetzelfde beteekent , doordien het uit de Sanskr•itifciie woorden , T atur r,
vier, en Anga, een lid of deel, is zamengefield. Van deze
vier krijgsmagten zijn de drie eerlle, de paarden, de firijdwagens eer de olifanten , bij ons paarden , kasteelen en loopers
genoemd , ieder tweevoudig ; dc vierde foort echter , de voet
(Pions , of boeren , geheeten) , zijn acht in getal -kuechtn,
en worden door den Koning (Schach) en zijnen opperfteu
veldheer (Fers) , bij on s verkeerdelijk Koningin genoemd ,
beftuurd. Uit den oorfpronkelijken nam Fers, veel overeen
hebbende met het Duitfche Fis•; st , Otis l orst , hebben-komst
de F,•au/ehen Verge gemaakt, en hieruit is bij andere Europefche natiën de Koningin ontfraan. De Turken en r1sabieren
noemen deze figuur, de eigenlijk de ziel van het geheele
fpel is , the ir , en dat zeer te regt , omdat dc i;%'ezir (Grootvizier) in alle Oosterfehe ftaten de hoegíl_ uitvoerende magt
bezit, in vredes- en ocriogstijden , en zoo wel in het kaibinet als op het flagveld, de ei enlijke gebieder i ,; terwijl de
Schach , als het ware , enkel op den achtergrond , in Gene
achtbare rust , en nimmer zelfwerkend te voorfchijn treedt.
De naam van den olifant is lil; dezen hebben de Fi•anleken in hunnen Fol (zot) overgenomen ; en door deze ver
Inainatsfcie o.;f:nt in ee n en Fnaufc.'aen zot-wisfeíngd
veranderd , terwijl wij hem tot eenen looper , en de Ergelfchen zelfs tot eenen his/chop (Bishop) gemaakt hebben. Alleen bij de Itralianen is de raam van den olifant en zijne ver
minst veranderd , daar zij hein 11!;2o , of Ai/ere -rigtnhec
noemen , 't welk niets anders dan het woord Fil met het Arabisch lidwoord Al is. En de verrigting vain den olifant , die
het vaandel op zijnen rug draagt , opdat hetzelve voor het
leger des te zigtbaarder zou zjn , is bij de beteekenis van illf/cr•e, als vuandn•ig , voorzeker beoogd geworden.
De kasteelen (Roe) beteekenen eigenlijk flrijdwe ens ; het
woord Roe is, door verbastering, uit het Lidi1c e Rot; ontftaan, hetwelk een' flrijdwagen aanduidt, waarop een toren
geplaatst was.
De paarden en de boeren, of eigenlijk de ruiterij en het
voetvolk , zijn onveranderd bij hunne Oosterfelie benamingen
gebleven; want het Duft/ehe Pferd, ons /ae rd, is zeer na
verAa4
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vermaagfchapt aan het Indifche Feres; en de naam Pion , dien
wij aan den boer geven , is uit liet Per•ziscla woord Piade
(Piéton) , een voetganger, afkomflig.
Het woord fchaGkmat beteekent zoo veel als : de Koning
gis dood.
Het fchaakfpel, dat tegenwoordig nog in Ladië gebruikt
wordt, is op verre na niet zoo eenvoudig als liet bij ons gebruikelijke , en onderfcheidt zich vooral daarin , dat de plaat
der Koningin door eenen olifant, en de plaats des loopers,
d. i. van eenen olifant, door een bootje, of fchuitje, wordt
vervuld ; dat voorts de beweging der Hukken niet naar de wil
maar door dobbelfteenen wordt geregeld.-lekurdsfp,
Deze bijvoeging van een vaartuig en het lot gefchiedde waar
om aan te duiden, dat in den krijg het volk niet-fchijnlk
alleen meermalen rivieren moet overtrekken, naar ook, dat
het lot, of toeval , veeltijds eenen zeer beflisfenden invloed
op de overwinning beeft,

ABDEHRAMEN

III.

(Uit eel' tfroordenboek der Liefde, of wlaarachtige Avo?„turen
en zeldzame Gevallen, door de Liefde voortgebragt.)
op den aardbodem ver
D e Liefde heeft reeds menige ftad
welks raadfelachtige ruïnen

Perfepolis ,
-woest.Hrfch
thans nog, na 2000 jaren, de verbazing van Tederen reiziger
wekken, ging met alle zijne paleizen van cederhout in de
vlammen ten gronde , omdat zekere bijzit van A L E X A N D r R
here wraak aan deze had wilde uitgeoefend zien. Doch de
Liefde bouwde ook menige had , en bevorderde hare ilichting ; in welk geval zij ons buiten twijfel veel bekoorlijker
verfchijnt , dan in het eerfile.
A n DEUR AM E N was Kalif van Cordova , in dien tijd
toen de zeer befchaafde iWaurcrn (Mooren) de beste provinciën van Spanje in bezit hadden, De Gefchiedfchrijvers van
dien tijd vermelden de ongeloofelijkte , maar tevens de betooverendíle stalen van de pracht en verkwisting, die er aan
zijn hof heerschten, niettegenfiaande de veelvuldige uitgaven • welke zijne aanhoudende oorlogen met de nog vrije
Spanj,iarden in het Noorden vereischten. Wat echter de
L,iciiie bij hem uitwerkte , overtreft dit alles nog zeer verre,
eu {ch jnt , hoezeer ook door de eenftelnnmige getuigenis aller

tijd•
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tijdgenooten bevestigd, tot het rijk der Toovergodinnen te
behooren.
„ A B D E H R AM E N ," dus meldt ons een dezer GefchiedTchrijvers , „ beminde fteeds met hetzelfde vuur,, gedurende
,zijn ganfche leven, hoe vele bezigheden hem de oorlog en
de ftaatsverrigtingen ook geven mogten, eene zijner flavinnen. Zij heette Z E H R A . Of zij nu dezen naam toevallig
droeg, dan of de Kalif haar dien gegeven had, is onzeker,
maar ook om het even , daar zij dien met zooveel regts droeg,
want hij beteekent eene bloem, het fieraad der wereld. Voor
eerre minnares heeft reeds menig Vorst een paleis gebouwd;
maar A B D E H kA as EN deed meér; hij liet, op twee uren aflands van Cordova, eene ftad te voorfchijn komen, die hij
Zehra noemde, omdat zij aan haar toebehooren, en zoo
tchoon als zij zelve zijn zou. Daar zij aan den voet van
zeer hooge bergen geplaatst was, zoo werden hare (traten gedurig door beken van versch water, dat van de hoogte afvloeide, verkoeld. Op alle opene plaatfen waren fpringfonteinen van dit levend water. Alle huizen waren op eenerlei
wijze gebouwd , en op derzelver platte daken wandelde mein
gedurende de koelte van den nacht, en ademde alsdan den
vollen geur der oranjeboomen in, die deze huizen omgaven.
Boven de hoofdpoort dezer Stad der Liefde ftoild het beeld
der llavin , die haar tot bellaan geroepen had.
„ Alle deze fchoonheden werden echter door den Iuister van
het paleis , door deze begunítigde minnares bewoond , verre
A B D E H RAM F N had van zijnen bondgenoot ,
overtroffen
den Griekfchen Keizer , de bekwaamte bouwmeesters van Kon
waar destijds de zetel der kunften was , daartoe-Jiantopel,
verzocht , en tevens twintig der fchoonfte zuilen van graniet
ten gefchenke ontvangen. Behalve deze , bewanderde men
aan hetzelve niet minder dan 1200 andere zuilen van Spaansch
en ltaliaansch marmer. De muren eéner zaal , die van het
Kalifaat genaamd, waren met gouden fieraden bedekt. Ver
dieren, uit hetzelfde metaal gemaakt, fpoten liet-fcheidn
kristallijnen water in eene albasteren kom, boven welke de
beroemde parel hing , die Keizer LE 0 N eens aan den. Kalif,
als eene ongemeene zeldzaamheid , gefchonken had. In he
pa%eljoen , waarin A B DE 11 R A ME N gewoon was met zijne
geliefde den avond door te brengen, was het gewelf met
goud en gepolijst ítaal bedelkt, en kostbare eí^elgefteenten
Echoten, als (herren, hunne pralen op hen neder; en te mid'
den
Aa5
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den van den glans, dien honderd kristallen vazen in het rond
verfpreidden, fprong eene fontein van zuiver kwikzilver uit
een albasteren bekken omhoog."
De fommen , tot het bouwen der ftad en van dit paleis bedeed ,
beliepen, volgens de getuigenis eens toenmaligen Gefchiedfchrijvers , naar onze rekening , 75 millioenen franken ; terwijl er 25 jaren vereischt werden, om het werk te voltooljen.
Was nu A B D E HRAME N bij dit alles gelukkig? Ilij , die
vijftig jaren regeerde , en alles in zich vereenigde , wat het
geluk, de welvaart en den roem van den mensch kan volma
liet de volgende bekentenis achter: „ Vijftig jaren zijn-ken,
verloopen , federt ik Kalif ben. Rijkdom, vreugde, eer,
„ alles heb ik genoten en uitgeput. Ik werd van de Konin„ gen, mijne mededingers, geacht, gevreesd en benijd. Wat
a, de mensch ílechts wenfchen kan, heeft de Hemel mij ge„ fchonken. Ik heb echter, gedurende dit ruime tijdvak des
geluks , de dagen geteld , op welke ik waarlijk gelukkig
was ; en derzelver getal beliep niet meer dan veertien.
Stervelingen! leert daaruit de grootheid, de wereld en het
„ leven beoordeelen."
HET ROOSJE.

Vrienden! op de levensbaan,
Bbc vermoeijend foms te gaan,
Lacht een roosje ons tegen.
't Prijkt met altijd frisfche kleur,
En verfpreidt den zoetften geur
Mild en allerwegen.
Plukt dat roosje vrij en blij.
't Groeit en bloeit , van doornen vrij
't Zal uw hand niet prikken;
't Zal, hoe meer gij 't kennen leert
En hoe meer gij het waardeert,
U te meer verkwikken.
Schijnt u 't vrolijk zonnelicht
Koestrend op het aangezigt ,
Smaakt gij 't zoet der aarde;
't Roosje praalt in fchooner kleur,
Geeft der vreugde gloed en geur,
verhoogt haar waarde.
En
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Als u 't pad te hobblig gaat,
En u 't zweet op 't aanzigt Raat,
En de krachten zwichten;
't Roosje , daar- ik u op wijs ,
Zal , haar kracht en geur tot prijs,
U den togt verligten.

Slechts aan hem , die niets dan goud
Voor den fchat des levens houdt,
Kan het niet bekoren.
Al zijn kleur, en geur, en gloed
Gaat voor 't .fchraapziek,, laag gemoed
Te eenemaal verloren.
Slechts voor hem, die, zonder deugd
Pracht om 's werelds ijdle vreugd,
Dekt het zijn vermogen.
Die op 't pad des misdrijfs loopt,
En deez' bloem te vinden hoopt,
Ziet zich wis bedrogen.
Hem, wien , bij eene edle ziel,
Zacht gevoel te beurte viel,
Lacht het roosje tegen.
Die het plukt, en rein geniet,
Heeft, als niets hem overfchiet,
Toch den besten zegen.
Kent dan, vrienden, kent die roos,
Die 'k reeds vroeg als de eélfte koos
Uit den hof der bloemen.
Vriendfchap heet zij. 'k Zal haar' lof,
Klinke ook item en lier wat dof,
Toch van harte roemen.
Vriendfchap, 't roosje, dat ik eer,
j3iedt ons allen eindloos meer,
Dan ons ''t lot kan rooven ;
Gaat, in vreugd voor ziel en zin,
Zelfs 't viooltje van de min
In waardij te boven.,

Vriend.
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Vriendfchap , 't roosje, mij zoo waard,
Altijd aan de deugd gepaard ,
Rijk in zaligheden,
Tart den form van tegenfpoed;
En d' orkaan, hoe fel hij woed',

Zal geen blad vertreden.
Vriendfchap , 't roosje , dat ik min,
Mengt het ft erfuur laafnis in ,
En de kiem blijft leven;
Door den hovenier verplant
Zal zij , in haar vaderland ,
;

Rijker knoppen geven.
Als dan elk, na korte rust,
Dáár zijn dierbren welkom kust,
Lacht weér 't roosje ons tegen.
't Prijkt met eeuwig frisfche kleur,
En verfpreidt zijn' hemelgeur
Mild, en allerwegen.
S. R.
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't Leven fchijnt een droom.
't Dobbert op den Eiroom
Van den tijd daarheen.
Ach! hoe veel verdween
In dien diepen vloed !
En in wiens gemoed
Rijst de weedom nier,
Als hij rugwaarts ziet
Op den wijden plas,
Die misfchien zoo ras ,

Daar geen noodkreet helpt,
't Overfchot beftelpt ?
Wát hem ook ontkwam ,
Eenmaai barst de darn;
Bogen van arduin
$rijzelen tot puin.,;

Z i-
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Zuilen van metaal,
Burg en marm'ren zaal,
Tempel en paleis ,
Alles doemt de zeis
Van den wreeden tijd
Ter vergank'lijkheid.
Waartoe dan gefloofd?
Waartoe breekt men 't hoofd
Om een weinig eer,
Goud en have meer,
Dan de landman heeft,
Die vergeten leeft,
Minder zorgen torscht,
Maar wien in de borst,
Bij miskenden flaat,
't Hart geruster !laat ,
Dan het hart van hem,
Die , helaas ! uw' item ,

Eerzucht! gaf gehoor,
Maar zijn rust verloor ?
Aan het ftaatfiekleed
Kleeft der zorgen zweet.
't Kruis van diamatt,
Aan een' ordeband,
Is, hoe 't blinke en gloeif',

Soms een gouden boei,
Die, wanneer zij kwelt.,
Als eene ij z'ren knelt.
0! Gelukkig hij ,
De, van kluisters vrij
Voor zijn pligten leert,
En nooit angítig beeft,
Als een vorftengril
Dondert met haar' will

Als de dagbodin

Bloost aan de oostertin,
't Zilv'ren ffroompje vloeit ,
Dat langs bloemen fpoeit
Sling'rend door het dal,,.
Bij den hemelva!

Vaa
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Van 't gepluimde koor,
Streeletxl voor 't gehoor,
En gij dan, gerust,
Viert uw' zoettien lust ,
Walmt de zaal van 't hof
Nog van damp en ítof ,
En de mond, die firak
Niet,dan vleitaal"fprak,
Sluit zich eind'lijk toe,
't Lastig plooijen moè,
En, van 't buigen mat,
Ook het zwelgen zat,
Zoekt de rijkstrawant
Op het 'ledekant
Vruchteloos de rust,
Die in flaap u kust.

Ja, gelukkig hij,
Die, van kluisters vrij,
Onder 't rieten dak
Draagt het levenspak
Zalen , trotsch gebouwd,
Koffers, vol met goud,
Zingenot

en

pracht

Dubbelen die vracht.

Preen, geen ad'lijk bloed,
Maar 't gerust gemoed,
Neen, geen goudmetaal,
Maar 't eenvoudig maal ,.
Neen, geen nektardrank ,
Bronnat; klaar en blank,
Wèl hem, die dat heeft,
En tevreden leeft,
Tot de lust verdwijnt,
En hij , in het eind',
Van de reis vermoeid,
Door de zon gefchroeid,
Aan het koele graf,
Werpt zijn pakjen af!
If.

S.
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't Brommertje heeft toch zijn goeds;
Voert ons , bij gebrek van koets,
Op een fukkeldrafje mede;
Is bekwamer dan een fede ;
Paart nog, met een' zekren zwier,
Aan het nuttige 't pleizier.
Eere hebb' de fnuggre man,
Bromm' zijn' lof, wat brommen kan,
Die het monf'ertje uitgevonden,
En de weelde heeft gebonden,
En ons 't rijden nog vergunt,
Schoon het lot de winften dunt !
o! Dat gram,, balfiurig lot
Drijft met ons zijn' wreeden (pot.
Op de fuiker zwaar verbolgen ,
Schijnt het zoete in 't zuur verzwolgen;
Op de koffij fel verftoord ,
Schijnt haar geur voor ons verfmoord.
't Brommertjé. is me een zinnebeeld,
Dat als in ons lijden deelt.
Tot den naam zelfs ífemt het zamen,
Daar we om vrijen handel kwamen.
Bromroe 't vrij en luid rondom!
Want het brommen heerscht alom.
Laag en kruipend bij den grond,
Bromt het traag en langzaam rond,
Paard en voerman zonder luister,
Als de handel in zijn kluister;
't Ganfche moníiertje, in het kort,
Bromt ons, wat den handel fchort.
Kwam het in een' kwaden reuk;
Werd het, door een' mallen beuk t
Van den Graauiven Man beilegen,
Om de faitsréaszts te vegen ,
Ons blijft het een beeld te meer
Van der zaken wisfelkeer.
't Is
(*) De teller van dit luimig -ernflig of erniig- luimig ftnkje verhengt zich
erkentel jk in het thans geopend uitzigt op ontheffing, sf althans vermiedering,
der bezwaren, die den vrijen handel belemmeren.
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't Is een zachtere overgang,
In der tijden harden drang.
Die geen koets meer kan bekomen,
Wordt door 't brommertje opgenomen,
Tot ook dit in 't einde almeê
Wordt vervangen van een flee!
Alles komt en alles gaat!
Hechtst gebouw, dat eeuwen ítaat,
Zien we in 't eind' vervallen, f oepen.
Maar den Tijd vooruit te loopen ,
Bleef voor onzen tijd bewaard,
Die noch Bank noch Wagen fpaart!

't

Van de Wisfelbank bevrijd,
Zien wij , juist ter regter tijd,
Ons de Spaarbank hier ontfloten;
't Penningsken, daar ingevloten,
Blijft , door burgervadren zorg ,
Voor een bange toekomst borg.
'k Weet wel, dat, naar hun beftel,

Voor den fchaamlen werkgezel

Zulk een bank flechts werd gevonden:
Maar, dewijl ligt grooter monden
Brood ontltaat bij geen gewin,
Werpe er elk zijn' penning in.
En, wanneer ook dit niet baat
hieb ik nog een' goeden raad.
Valt er weinig meer te wegen,
Zijn we om 't lieve brood verlegen,
Dan het uit den grond geboord,
Y.n de IeUS Zij: FREDRIKSOORIT(
Fredriksoord ! gij blijft de leus,
Rest ons eens geene andre keus.
Hoe 't dan met ons moog' vervaren ,
Zinkt het land niet in de baren,
Wie men tot het uiterst', joeg,
Sla de handen aan den ploeg!
Vrienden ! niet altijd gebromd !
't Kwade gaat, en 't goede komt.
Slepe 't•lot ook alles mede,
Koets en brommertje en zelfs (lede,
't Kwade toch komt meest te padrd,
't Goede gaat te voet op aard'.
j. W. IJ N T F M A.

ENGEL/PE RK.
HOE MOET EEN BEDIENAAR VAN HET EVANGELIE ZICH_
CEDRAGEN, ZAL IIIJ DE \VAARDE EN VOORTRE FELIJPHEID ZIJNER BEDIENING HANDTIAVEN ?

is van zulk een' wijden om
D e bovenilaandedenvraag
kring der werkzaamheden , die het

dat ik uit
-vang,
karakter van den waardigen Bedienaar des Evangelies in
liet licht plaatfen , flechts eenige der meest belangrijke ,
immers die mij als zoodanige toefchijnen , kiezen kan.
Ik fel mij den re tgcaarden Evangeliedienaar in een
drieledig oogpunt voor:
1. Zoo als hij denkt over het gedrag , dat zijn ftand
en zijne betrekking vorderen, en ingevolge die denkwijzé
leeft en wandelt.
IT. Zoo als hij zijn herderlijk werk uitoefent.
III. Zoo als hij leert en onderwijst.
Men vergunne mij , eer ik mijne taak begin , eene aanmerking ; zij is deze: Hebben foortgelijke onderwerpen, als
dat, hetwelk n ij nu is opgegeven (*) , die van tijd tot
tijd in onze broederlijke zamenkomílen behandeld worden,
de eigenaardige íirekking , dat ze ons ten fpore dienen,
o mm niet ijver voort te ílreven op de fchoóné loopbaan , die
ons voorgefteld is, dat ze ons ten min{Ie onze taak, en
het gewigt dcrzelve , voor den geest brengen ; zouden wij
dan ^de verordening van onzen geëerbiedigden Koning,
de ontworpene maatregelen der hoóge Kerkvergadering
niet goedkeuren , niet prijzen , niet toejuichen , waardoor
eene doelmatiger inrigting aan de gewone bijeenkomíleit
der Bedienaren van het Evangelie gegeven is? Wat er
ook zij van het verfchillend oordeel over het algemeen
Reglement voor het befluur der Hervormde Perk in het
Koningrijk der Nederlanden , en over de bijzondere ver
gronden ,daarin gelegd, gevestigd; daarin-ordenig,p
ech-

(*) Deze Voorlezing werd gehouden in eene Rin svergade:

ring.
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echter meen ik zeker te zijn , dat wij niet alleen , maar ook al
onze Ambtsbroe Iers aan alle oorden, van het Vaderland ,
(zijn ze door ,eene. Vooroordeelen tegen al wat nieuw is,
orrldat het nieuw is en verandering invoert , bezield) daarin
zullen overeer ftemmen., dat onze zamenkomften, naar de
nieuwe inri tingen , beter gewijzigd zijn, dan zij voor
waren. Her mogt al te voren aan geen' ruimen-hen
voerraad van voedsel en verkwikking voor het ligclirzarra
ontbreken; het is toch beter, dat er ook voor voedfel
voor den geest gezorgd is. Verfchoont deze aanmerI:ing! Ik zal; zonder verdere af- of uitweiding, mijne
gedachten over het aangelegen vraagfluk in het midden
brengen en aan uw oordeel onderwerpen.
I Joe denkt de man, die, op eene waardige wijze, zijnen Heer in het werk,ván het Evangelie dient , over het
gedrag, dat zijne betrekking vordert, en hoe fpreidt hij
zijne denkwijze ten toon.? — Dit zij het eerfine oogpunt,
waarin ik hem befchouwe.
Verre van zicli door dingen, die niets afdoen , van anderen te willen onderfcheiden, dat vaak hoogmoed ten
begintel heeft , en zucht , om opmerking te verwekken ,
verraadt, meent hij, in kleeding, in leefwijze, in de
verkeering , de onifchüldige zeden en gebruiken van zijnen
leeftijd, met zorgvuldige versnijding der uiterflen, te
moeten volgen. Opzettelijk naauwgezet te zijn in kleinigheden , in dingen,, waarin het niet te pas komt, gewigt te hechten aan bijzaken, die in het rijk der zeden
niets geven of nemen ,of, gelijk het de wijze Jezus noemt ,
de mug uit te zuigen, — helaas ! maar al te veel met
de bedoeling , om anderen te beduiden: ik ben heiliger
dan gij, - is hatelijk in zijn oog. Is er iets, waarvan
hij den levendigften afkeer gevoelt, het is uiterlijk ver.
toon , gemaakte deftigheid , alles, met één woord , wat
ook snaar eenigzins zweemt naar het bet'aan dier Leeraars
in Israel , die Jezus dikwijls op zulk eene ronde wijze gispte.
Hartelijke opregtheid voor God en menfchen en beminnelijke ootmoed (hoedanigheden , die onder de hoofdtrekken in de fchets van Jezus karakter beliooren) maken
:

-

-

-
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ookt , naar zijne denkwijze , de hoofdzaak uit , die hij ter
belluring van zijn zedelijk beffaan en gedrag te behartigen heeft. Hierin naar zijnen IIeer gevormd te worm
den, hierin zijn beeld te dragen en ten toon te fpreiden,
is, in zijn oog , zijne voorname verpligting , de wensch
van zijn hart, zijne ijverige bemoeijing. Trouwens, kan
hi voor God of nienfchen veinzen, dwazen hoogmoed in
zijn hart koesteren , op anderen van eene ingebeelde hoog
zich verheffen op voorregten , die den-tendrzi,of
Godsvereerder , op het voetfpoor dier wijze en godvruchtige mannen, die de Bijbel als zoodàni e roemt
Toffe tot nederige dankbaarheid aan God verfcl:affen , --e
kan h7 dat doen , die de leer en het voorbeeld zijns
r en dagelijks voor oogen heeft, die de eene en her andere ; zoo gewigtig voor zijn hart , niet gevoel zijner Gem
mecnte infcl.}erpt ? terwijl het zijne heerfchénde bedoe
als de eigenaardige firekking van Jezus leer-ling,zowe
en voorbeeld is , om menfchen tot opregtheid en ootmoed
te vorlasen; deugden, die, in zijn oog en zijne fchatting
de kiene behelzen van de fchoonffe en cdelfte vruchtei „
die voor de eeuwigheid rijpen.
Maar,, hoe denkt de onbevooroordeelde Bedienaar de„
Evangelies over --hoe gedraagt hij zich ten opzigte van de
verkeering met anderen? Iloudt hij het daarvoor,4 dat
voor zijnen Rand een afgezonderd leven voege ? Het iv
de vraag net , waar zijn temperament toe overhelle. Daaruit toch is het af te leiden , dat dikwijls de leefwijze
an twee waardige mannen te dezen opzigte zeer ver°fchilt , zoode.t hunne denkbeelden over dit onderwerp niet
alleen fchijnen uiteen te loopgin, naaar ook tegen elkander aan te dri ifclhen. Maar het is de vraag, wat de
uitfpraak der gezonde rede en nlenschkundige grondbegin
bevordering van het doel der Evan--feln,zovrdit
geliebediening zijn aan te wenden , in dezen aan de hand
geven ? fijn beftek laat echter niet toe, oin daarover uït
te weiden. Genoeg — daar net echte Chrirtendcn, ver
v:tn eenT,; e i}1?I'.Crpalen te leggen aan de gezelh ;leid en
v,. u .' des leven` . integendeel dezelve be€-ee' d.èrt; zoo
13 b 2i^,
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is ook de Christeïniceraa r geen vij mud , maar veeleer een
vriend en voorllauder van dezelve. Gelijk hij door zijn
onderwijs alle bekrompene en overdrevene denkbeelden
van die verloochening , welke Jezus eÏSeilt, befh'Ijílt, en
er zijn werk van maakt , om aan te toonen , dat dc Godsdienst, op zijne leer gegrond, Beene opoffering van fchuldelooze genoegens vordert ; zoo neemt hij ook gaarne in
dezelve deel ; hij doet dit te eerder , om ,door een tegen
gedrag , geene fombere gedaante te geven aan den-gefld
beminnelijken Godsdienst , dien hij predikt , immers geene aanleiding , om anderen te doen denken , dat hi; dien
in zulk een licht befchouwt , waardoor zwaarmoedige en
tot dweepzucht geneigde menfchen , zoo wel als zoodanige , die van een' tegenover geelden flempel z' n , in
hunne vooroordeelen zouden gefterlkt worden. Hij onttrekt zich dan aan de verkecring niet , ofaan gezelfchappen ,
gefchikt om den geest te ontfpannen. En hoe gedraagt
hij zich in dezelve ? Hij acht zich niet bevoegd , om den
toon te geven , of zich van anderen te o a'erfcheiden.
Hoezeer hij het onder de pli ten rekelnt , aan zijnen fand
verbonden , om , bij on gezochte en gefchikte gelegenheden , godsdienflige , zedelijke , ininier's nuttige onderwerpen op te halen ; hindert hij echter , door ontijdi gen ernst,
den gang der gulle en oníèhuldi e vreugde niet hij deelt
in geestige fcl_ierts ; en liet is er zoo ver van dean , dat
hij iets van dien aard beneden zijne waardigheid , of onbeftaan'uaar met zijn karakter n keuren zou , dat hij integ endeel , met een dankbaar gevoel zijns harten , wegens
cie genotene middelen ter herhelling van de veerkracht
van geest en ligchaam, blijmoedig zijne ambtsbezigheden
hervat.
Hoewel ik wide , dat hij zich in de verkecrin; door
been' ontijdig en crust van anderen onderfcheidt, verd:a
men mij echter niet verkeerd. Iiij onderfcheidt zich wel
degelijk , wanneer vreugde en fcherts tot li tzinnighehl
ovenlaan , of de gesprekken eerie wending nennen , c'at ze
voor zedelijkheid , deugd en Godsdienst eerie I_a'_e life
flrckking hebben ; dar ---'oeviindt hij zich riet hi het -eval
;
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val , waarin de les van Jezus geldt : Geef het heilige den
hoiden niet enz. , wanneer hij wel ftilzwijgend, maar op
de Bene of andere wijze , die voorzigtigheid en wijsheid
hem voorfchrijven , zijne afkeuring en ongenoegen toont ,dna gaat hij het misbruik der verhecring op cone be cheidcne wijze tegen; en, wordt dit, fchoon hij de regelen
der befcihaafdheid en wellevendheid niet uit het oog verliest, echter euvel opgenomen , hij getroost het zich ,
en vindt in de bewustheid der goedkeuring van zijnen
Heer , en in die van zijn geweten , genoegzame vergoeding van het onaangename der menfchelijke afkeuring.
Dus zagen wij, flechts in eenigc bijzonderheden, hoe
de Bedienaar des Evangelies, die zijnen gland eer aan
mijns achtens , denkt over het gedrag , dat zijne-doet,
betrekking vordert , en hoe hij naar die denkwijze leeft.
Wars van alle uiterlijke vertoor,ing , zijti op:egtiacid ein
ootmoed de voorname grondbeginfelen , die hein bezielem
en beffluren. Hij gebruikt de wereld in een' behoorlijk
bepaalden zin; terwijl hij niet alleen zichzelven naauwkeurig voor alle misbruik wacht , maar hetzelve ook bij
anderen te leer gaat en zoekt te weren. — Maar hoe,.
wanneer de Gemeente , in welke hij werht , deze en gene
dingen, welke hij zich op goede gronden veroorlooft,,
als begrepen onder een behoorlijk gebruik der wereld,
afkeurt, daarover ergernis opvat, en met vooroordeelen
tegen hem ingenomen wordt — hoe gedraagt hij zich dan ?
Het komt hier aan op den zin en liet begrip „„n Paulus les : OntholId r„ van den fck j n des kwrawds. — Over
het algemeen is het zeker, immers zoo als het mij voor
dat een Leeraar, die niet het gewigt van zijne-komt,
taak is ingenomen , en bij Wien de verpligting en zorg ,
om zijnen medemeníchen nuttig te zijn • en hen voor den
tijd en de eeuwigheid gelukkig te 'laken , zwaar weo[;t
zich liever deze en gene oroct, Bringen van ondd ul .iige
genoegens getroosten , en den ELeen , waal aa.n anderen
zich flooten , wegruimen zal , dan de wortels der voor
tegen hein gekoesterd warden , voeuüël-ordeln,i
verfchaffen. Is dit het bedoelde van Panlus niet , als hij
zegt,
13 b 3
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zegt , Rom. XIV: 2I. Het is goed, geen vleesdi te c e,a,
doch win te drinken, noch iets , waaraan uw broeder
zich floot , of geërgerd wordt , of waarin hij zwak is ?
Tat hij zelf in dat geval zou doen, verklaart hij met
deze woorden, i Cor. VIII: 13. Indien de fp jze mit jneu
broeder ergert, zoo zal ik in ee„rarigheid geen vleesco
eten, opdat ik mijnen broeder niet erg ere. T rottwens ,
wat zullen wij uitrigt'en, Mannenbroeders ! wat nut fluchten onder menfcheh , die met vooroordeelen tegen ons
bezield zijn? Hebben wij niet de achting, het vertrou%ven en de goedkeuring onzer Gemeenten noodig, zuljen wij, met eenige hoop op een gelukkig gevolg, het
zaad van Jezus leer in dezelve firooijen ? Ongetwijfeld
heb ik ook daarin uwe toeftemmin , dat de genegenheid
yen liefde der benen , tot welke ons dienstwerk bepaald
is, te winnen en te behouden, zoo ver zulks op Bene
eerlijke wijze , en door behoorlijke middelen gcfchieden
han , eene gewigtige zaak voor ons zijn moet; daar er
anders grond van billijke vrees is, dat het oogmerk onzer bediening zal verijdeld worden. — I Iet zij echter verre van mij , om te beweren , dat Paulus les : Onthoud u
var den fchzjn des kwaads , of vermijd ergernis , zonder
eenige bepaling zou moeten opgevat worden. Indien de
ergernis in onkunde van hetgene al of riet betaamt, in
hoogmoedige bedilzucht, die alles hekelt, wat net eigeire begrippen, fmaak en wijze van doen, als waren die
het rigtfnoer voor anderen , niet firookt , of in dweepend
bijgeloof, dat het wezen van den Godsdienst miskent en
misvormt ; indien de ergernis daarin haren grond heeft,
darn zou het (gelijk wij die flraks aanprezen) geene wijze
en voorzigtige , maar Bene laffe en dwaze toe evendheid
zijn , om tc laten , te doen , te veranderen , hetgene men
fedeloos eischt; dan zou men door zijn gedrag afbreken,
h t ene men door leer en onderwijs poogt op te bouwen, en redelooze begrippen Lijven. WVij zijn in onze
Gemeenten geplaatst , niet om door tenen onkundigen en
kc:rtzicnden hoop aan den leiband gevoerd, niet om door
onbevoegde zedentesters onderwezen te worden, hoe
-
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wij , tot in de geringfte bijzonderheden , ors huisfeí ik,
gezellig en openbaar leven hebben in te rigten, nlaar neu
door ons onderwijs de denkbeelden van anderen te befturen , en hun te leeren , vat al of niet L etaamt.
Het tweede oogpunt, waarin ik den vvaarlügen Eveangeliedienaar befchouvve , is dit: Hoe oefent hij zijn herderlijk werk uit?
Hetgene hier ten grondt age liggen moet, is ongettvijfeld de kennis van den zedelijken llaat der Geni eente..
De graad van kennis en verílandsbe{cheving , de zede
denktrant , en de levenswiize , die-lijkengodsf
er plaats heeft, zijn de voorwerpen van een r.aauwvl:eurig onderzoek en nalporing bij den reotgeaarden Leeraar , die zuivere verlichting , ware verbetering en wezenlijk heil zoelzt aan te brengen ; dat is , het groote doel
zijner gewigtige bediening te bereiken. Tlet fprocl.t toch
van zelf, dat Beene middelen doelmatig '.:innen worden
aangewend , ten zij ze bereuend en gelcicikt zrn naar de
behoeften der genen. wier nut zij ten oo merke hebben.
De Geneesheer moet zich eerst bekend malen met de
kwaal des lijders , eer hij goede geneesmiddelen kan voor
il, beken , deze gelijkenis is niet in alles toe--fclijven.
pasfelijk op het werk van hem, die , door de bcdienin;
van het Evangelie , aan zedelijke genezing arbeidt. De
eerfte zou , zonder kennis van den aard der zielzte ,
niet alleen ongefchikte, maar zelfs r_alceli e middelen
kunnen voorfchrijven ; daar eerie duidelijke voordra gt,
ontwikkeling of. betoog der zuivere Evangelieleer, overal , altijd en onder allen , een heilzaam zedelijk middel is
en blijft. Klaar , heeft het dc z niet de voorkeur,, is het
elaez niet gepaster ter bereiking van het doel , wanneer het
gewijzigd is naar den zedelijken Eiart van hen , aan wie liet
wordt toe ediend ? Dien iaat te '+tinnen , ''rond— te ken°i Cnaer,
nen , is derhalve belan rijk voor eileen Dvar,
Men het te doen is , om in zijnen kring nut(dg te zin.
De middelen , van welke hij zich bedient . on dc kennis te verkrijgen , zijn vooral deze twee .
i. Ziet
Bb 4
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Het bezoek van zijne Gemeente.
2. Beoefening der menschkundc , en naauwkeurige waar.neming der onderfcheidene karakters.
Dan, daar de tijd, voor de uitgebreidheid van eene
rede of antwoord , door de wet bepaald , verftreken is ,
en deze mij verbiedt , om de vastgeflelde perken te overfchrijden ; zoo hoop ik , bij eene nadere gelegenheid , dat
voor te dragen, hetwelk ter beantwoording der voor-gen
vraag , ingevolge liet door mij ontworpen plan .,-geftld
nog overig is.
i.

FEET LEVEN EN DE WANDELINGEN VAN MEESTEG
MAARTEN VROEG.

II.

Gemoedelijke Overdenkingen.
Dezen morgen is Dominé ter aarde beflcld. Ik ben
liet lijk gevolgd, treurig over zijn verlies, en gemelijk

over het gebrekkige onzer kunst, Den Doctor moet toch,
in liet oog van het volk, eene wonderlijke figuur in eene
lijkftaatfie wezen ! Het geeft er hem , en rekent dit nog
als eene gunst toe, een gezigt en eene houding bij , alsof hij het niet kon gebeteren; en zelden is men overtuigd , dat de Geneesheer dan vaak de meeste verdienílen heeft , wanneer de uitdag zijner pogingen het aller
Ik wil dit echter noch op mij , noch op-onguflist.
Doctor B. toegepast hebben; want uit het hier boven
verhaalde blijkt zonneklaar, dat eigenlijk Tante H A N s
de eer der Doctorsplaats bij de begrafenis van haren
lieven neef toekwam.
In het flerfhuis teruggekomen , dreef mijne gemelijk
mij , om eenen neef van den overledene , die federt-heid
eenibe jaren te Rotterdam gepraktifeerd had , mijnen nood
te klagen. Ik had hein in zijne vroege jeugd gekend, en
dit gaf aanleiding tot een gefprek , waarin ik niet naliet,
over mijn verfinaad, braakmiddel , en over den geheelen
loop
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loop der ziekte te fpreken. IIoe verflagen werd ik , toen
de man eensklaps mij in de rede viel, zeggende: „ Och
ik reken het al vrij onverlchillig , hoe neen eene ziekte
behandele ; de ganiche medicijnen is toch maar gekheid."
ik wist waarlijk niet , dit hoorende , of de damp van een
rolletje tabak, betwelk hij in den mond had, en dat allerlei vreemde geuren nitwafeuide , hem ook bevangen
had. De tranen kwamen mij in de oogen ; en , daar liet
thans een' oud' man betaamt te zwijgen, als de jonge
Heeren hun gevoelen gezegd hebben , zette ik mijn' hoed
diep in 't gezigt en trok op.
Ziet , ik fchaamde snij dood , en liep pruilend als een
hond, wien men liet been, waaraan hij kloof, ontnomen
heeft. De ganfche mnediciynen maar gekheid ! Zoo heb
ik dan , dacht ik, mijn brood gewonnen niet de men-fchen te bedriegen en mijzelven er bij. Ik trok mijn'
hoed al dieper en dieper in 't gezigt , tot ik eindelijk
niets meer voor mij zag , en , wilde ik niet op mijn'
neus vallen , wel genoodzaakt was , hem zub te zetten ,
dat ik voor mij uit kon zien. Het was alsof er met deze bewein ; eensklaps licht in mijnen geest kwam. Althans ik kreeg vloed om het voor mijzelven uitte maken ,
of mijne kunst louter aperij is , dan of zij op goede gronden flennt , en of ik dus met een gerust geweten kon
blijven voortgaan riet de boeren braakmiddelen voor te
fchrijven , dan of ik hunne fcharen en mesfen noest gaan
flijpen , zoo als mijn vader deed.
Ik bemerkte namelijk , toen ik mij den hoed uit de
oogen Ifiet , dat ik op liet punt was van in Gene diepe
greppel te vallen , die tusfchen het voetpad en het wa;enfpoor lag. 't Is toch raar,, dacht ik , als wij met opene oogen loopen , zal niemand er op letten , dat wij , om
te loopen , onze oogen zoo noodig hebben. Wij bemerken het eerst regt , wanneer wij hunnen dienst ontberen.
Het fchijnt ons menfchen eigen te zijn , dat wij (le waarde van het gene wij nooit bezeten hebben , of niet nicer
bezitten , 't best gevoelen. Ik heb onzen M eester, zooIan^; zijpe vrouw in leven was, bijna nooit over Leer
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hooren (preken , en , nu zij dood is , kan hij er niet van
zwijgen. Zoo zaI het ook niet de kunst zijn. Ik weet
nog zeer wei , dat , toen ik laatst werd aangezocht om
van Pcan_'picats te veranderen , de menfchen mij hier als
klisten ee_n liet lijf hingen , en dat vooral den patienten ,
die ik toen had, de angst op het gezigt te lezen was.
Is dat niet een bedeijs, dat zij bang waren mij te zullen
verliezen ? Ik zoude daarop ook zeer grootsch geworden
zijn , indien ik niet vist , dat bet minder om mijn' perfoon was , dan omdat zij , wegens de geringheid van het
traktement , vreesden , er geen ander te zullen krijgen ,
en de plaats zeer afgelegen is. Hieruit heb ik dus duidelijk kunnen zien , wat de vrees van zonder Doctor te
zulle n zijn vermag ; de eene beloofde naij dit en de andere
der; en toen het bekend werd, dat ih bleef, kreeg i .
zoo veel fc';clharsten , eijeren , boter , en ik weet niet
wat al , dat mijn voorhuis meer van eene komenij , dan
van een' meesterswinkel had. Dit is nu alles over ; en
liet éénige , wat mij dat voorval herinnert, is de fraaije
hangklok, die Dominé mij, bij die gelegenheid, gegeven heeft.
.Tian nu iets gekheid genoemd worden, waar de dom me boeren de waarde zoo duidelijk van gevoelen , dat zij
aan mij , armen kerel , die hun voor vier duiten den baard
fchrap , als aan Domii: - zelven zenden , wat zij het best
in huis hebben ? ivIaar ,, dacht ik verder,, (want ik ben ,
mijn' weg gaande , die meest dwars over de heide loopt ,
gewoon te denken) zouden de boeren zich ook kunnen
bedriegen ? In de flad, heb ik wel eens gehoord , loopen
de menfchen van den eenen octor naar den anderen ,
zoo als van den eenen hager of bakker naar een' anderen.
le t minn e geeft daartoe niet zelden aanleiding : dan komt
Doctor te laat; d <tn weer zoo vroed , Fiat tic meiden nog
opgebeld moeten worden; dan doet hij te lange vifstes,
dan wear te korte , zoodat uien hem naauwelijks vragen
kar , of men wel van een varkensribbetje met mosterd thus mar eten. In Cpn woord , het mintic is voldoen de, our van Doctor A. naar B. en van D. naar C. te
baan.
g
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gaan. Zoude dit niet bewijzen , dat de ftadfchcn het al
vrij onverfchillig rekenen , wien zij tot Doctor hebben ,
indien zij er 1lechts een' hebben , die naar hunn' zin praktilcert? Zij geven dus voor de kunst geen oortje , en toonen dit nog nicer door de manier , waarop zij ee n' Doctor kiezen. Ik ben zeven jaar als leerling in de f a.l' geweest, eer ik hier hij i\Ieester iu o r N kwam , en ik heb
toen al vrij vat beengin verbonden ; maar ik heb bijna
nooit kunnen merken , dat men bijzonder naar dc bekwaamheden van zijnen Doctor onderzoek deed. Ik weet
mij nog zeer goed te herinneren, hoe ik , lang geleden ,
zekeren Deer komende verbinden , die zijn been gebrand
had , Mevrouw in Bene fchril kelijke beweging vond , in
't midden van Bene partij hoedjes , geloof ik, of zoo iets,
en bijna radeloos , vat zij nemen zou. 's Avonds terug
vond ik haar, dol van cle hoofdpijn , op Bane-kerndc,
kanapé liggen , en zeer in tweefirijd , welken Doctor zij
nemen zou , daar de hare vertrokken was ; de een was
te oud en te knorrig , een ander te lang en te maffer,
een derde wederom te dik , zoodat hij altijd zat te blazen , als hij een paar trappen op moest. Gelukkig hield
er Gene koets naast cle deur 11i1; ik werd, verzocht te zien ,
wat dat was , en ziet ! het was de koets van Doctor
WE R nT U T n. „ Lieve fchat ! " was het nu , „ laat
„ n N T 01 1 E T T E eens gaauw aan Mevrouw Y. gaan
„ verzoeken , of zij den Doctor hier wil zenden." —
„ Maar waarom juist hem , mijn beste ! " was het antwoord. — „ Och ! ik weet liet niet ; maar hij is bij Mevrouw Y. en Y. en Z. en bij de Gravin, en i R Mr A
„ heest hein ook genomen ; och, zend toch , zend toch !
„ ik word vast nog gek; hij zal mij zeker helpen.
Wist ik nu ook: maar , wat hoed ik zal nemen ! "
Ik heb hieruit opgemaakt ,dat een Doctor iets van minder be'ang is , dan een hoedje , of een lintje , waar men
eeiiige weken mooi mei evil wezen ; en ik kan mij dit
riet verklaren , dan door te (tellen , dat de inenfchen in
de (lad bitter weinies geloof in de kunst hebben. Dit vind
ik wel ongelukkig : in de [lad zijn zij toch veel very an-
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diger • clan hier op liet dorp. Althans die van hier veel
in de flail vericccren , ligten hunne buren zoo fijn op ,
dat noch Doininé zaliger , noch de Meester,, noch ik het
dikwijls merken ; en zelfs de Schout gaat niet hen voor
werk. Ik weet dus niet, wat ik er van maken-zigtc
zal ; en ik zou waarlijk zelf haast denken , dat alles slaar
gekheid is , wat ik ooit van de medicijnen geleerd heb.
En evenwel , dat wil er bij mij ook niet in. IIet heeft
mij zooVecl tijd en moeite gekost, om het te leeren; hoe
zal ik ook mijne vrouw en kinderen aan den kost hel
als ik wat anders begin? Daarenboven heeft I\Ices--pen,
ter K o L N mij zoo menigmaal gezegd , dat een Chirurgijn zon zeker van zijne zaak is, met de behandeling van
liet menicliclijk Iigchcaanl, als een horlogiemaker met het
fchoonramekeíl of repareren van een horiogie. Kan de hor
werk van binnen bekijken, een goed Ge--logiemakrht
neesheer moet liet zamenflel des ligchaams van Muiten
kennen, en zich zoo duidelijk voor den geest kunnen
brengen , hoe al deszclfs dealen loopen , als een molennlaker , hoe liet werk van een' molen loopt. Daar er nu
zoo veel meer inenfchen als molens zijn , en daar de menfchen nog al veel van hun binnenwerk vergen., zoodat
het dikwijls van ftreek is, zijn daardoor Artfes en Heelmeesters in dc gelegenheid geweest, om liet molenwerk
in den mensch in allerlei toelJand gade te flaan en te behandelen ; doet men dit met genoegzame opmerkzaam
dan wordt men de kunst meester. Als ik hon-hcid,
anderen vóór mij duizendnmalen en meer ge--der,n
zien hebben, dat een boer, die voor 't overige welgeileld is , maar te veel gegeten heeft , over duizeligheid,
misfelijlcheid , benaauwdheid voor het hart klaagt , eerie
he(lagcn tong heeft, beter wordt, zoo min hem een
braakmiddel reeït; handel iz dan niet redcrg., wanleer
ik lit hij C(ne andere gelegenheid `Veer doe ? En zonde
liet „iet doodongciul.kig zijn , als er nu eens een bij mij
kwant , die cone paardenmaa had ? — Zoo fprak Mees
i o L r , en daar zal ilc l et bij houden.
-ter
-
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BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER VERDRAAGZAAMHEID ONDER
DE PROTESTANTEN IN DE TEGENWOORDIGE EEUW.
Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer!

In uw geacht Maandwerk voor Maart 18a? , No. ill, ge

hebbende eene „ Bijdrage tot de Gefchiedenis der On--zien
„ verdraagzaamheid onder de Protestanten omtrent het mid„ den der zeventiende Eeuw," neem ik de vrijheid U te
zenden eene „ Bijdrage tot de Gefchiedenis der Verdraag„ zaamheid onder de Protestanten in de tegenwoordige Eeuw ,"
met verlof, om daarvan naar goedvinden gebruik te malen.
Op den £3 Jan. 1819 gebeurde de volgende, en toen ter
tijd veel geruchts makende, bijzonderheid in Londen.
SAMUEL SISLEY en zijne Vrouw, SAMUEL JONES
en zijn Zoon (IO jaren Oud) , THOMAS JONES , JOHN
ANGEL, JAMES DODD,THOMAS SMITH, en EDUARD
S LAT ER (I2 jaren. oud) , geloofden een bevel uit den I-Iemei ontvangen te hebben, om de tweede komst van den s I I;o
op Aarde aan. te kondigen. Ten einde dit bevel tei gehoorzamen , begaven zij zich, op den gemelden dag ,: naar dien
kant buiten de ftad Londen , vanwaar zij door Temple B'zr
(de eenige nog overgeblevene fladspoort) de groote had konden intrekken. Ten negen ure des voormiddags begon hun
optogt; elk hunner was verfierd met een' flrik van wit lint
op den hoed,, en eene kleine flar van geel lint op de borst.
S I B LEY was aan het hoofd der pxocesfie , dragende in de eene
hand eene groote koperen trompet, die met vele blaauwe en
witte linten pronkte. Hij werd gevolgd van de twee jonge
knapen, die naast elkander gingen , en elk eene kleine vlag
van ligtblaauwe zijde. in de hand omhoog hielden; de zes
overigen volgden twee aan twee. Op deze wijze begaven zij
zich door de volkrijkfle ftraten, tot dat zij in het midden
der clad gekomen waren. Het is onnoodig hier te melden ,
dat zij van eene groote menigte volks vergezeld werden , die
van tijd tot tijd nog aangroeide, en eindelijk ontzettend ge
elkeen nieuwsgierig zijnde, werwaarts deze-wordenas;
vreemde optogt gerigt, en wat deszelfs doel was. Eindelijk
op de plaats gekomen , die S I B LE Y begreep„ dat het middelpunt der had was, hield hij í11l, en maakte tenen aanvang
met
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met de plegtigheden die hij te verrigten had. Hij begon
met luidruchtig op de trompet te blazen , en toen kondigde
h`iJ met een ernftíg gelaat op de plegtigfte wijze aan; dat de
S 1 L o, de Torst des Vredes , voor de tweede waal op de A rrde verf ?e;aeri was. — Zijne Vrouw riep daarop niet eene luide ftem uit: Wee wee den Inwotiers der Aa,•de , vara Wege
de komst van s IL o ! .... Beide deze aankondigingen werden zeer dikwijls herhaald, en gingen telkens vergezeld met
de flemmen van de andere leden der procesfie, die dezelfde
woorden zoo luidkeels ei *.riepen , als hun doenlijk was, liet
gedrang was nu verfchrikkelijk; elke toegang tot deze plaats
opgepropt vol volk, zoodat koets noch kar door die flraten

konden doordringen. IIet gemeene volk begon nu deze ver-

dwaasde lieden uit te lagchen en te befpotten , hetgeen door
hen zeer euvel werd opgenomen. Het gevolg was , dat men
drek en modder op hen wierp , aan s I B L : v da trompet ge welddadig ontnam, en de beide vlaggen aan (lukken feheurde ; hetwelk op eene dappere en floutmoedige wijze door de
proclamanten, die alle jonge en ffterke gasten waren, beantwoord werd. F Idet gevecht werd nu algemeen en bloedig.
`e menigte, echter, behaalde weldra de zegepraal over het
kleine aantal , dat nu op den grond en onder den voet geraakt was. Intusfchen was het volk zoo kwaad ,ardig geworden door den tegenftand , dien het van s I B I. iav en zijne
medgezellen ondervonden had, dat deze dwazen zel:erl;jl;
vertrapt en verpletterd zouden geworden zijn, indien niet gelukkig twee Officieren van de Politie , die doör de i.Ien gte
heendrongen, hen met hun gezag gered, gevangen genomen,
yen naar eene veilige plaats gevoerd hadden. Terftond daarop
werden zij naar het Raadhuis voor den zittenden 11Ragistraatsperfoon gebragt ; terwijl hunne uitwendige gedaante genoeg te
kennen gaf, welk eerie ontmoeting hen in hunne plegtige
w erkzaamheden bejegend was. Zij waren alle niet drek ei
modder bijna geheel bedekt, terwijl de Hoogepriester si B t, BY daarenboven nog bloedige kenteekenen in zijn aangezigt droeg. Toen hun gevraagd werd , wat hen bewogen
had `ich zoo te gedragen , en de openbare rust der fled te
vergoren, antwoordde sin L . Y, (gebiedende i ntusf hen eile
de tegenwoordig zijnde , on tenen toon van gezag, een d+ep
ftilzwijgen te bewaren) dat het hem leed deed , niet in flat
te zijn, om in bijzonderheden te trede:i, met betrekking rot
zijne Geddeli ke zending. Doch ziet weinige woorden wade
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hij zeggen, dat Bene hemelfche Item, door nmiddel van dien
knaap (wijzende op s L Az a R), hein bevolen had, de kon:at
van den Vorst des Levens op Aarde aan te kond_gen. (Iii
was gelast, om de tweede verfchijaing van den s I L:o op d:zelfde wijze en met hetzelfde gezag bekend te nicken, als
JOANNE s DE DOOP ER de eeruie verfchijning had aangekondigd. Deze aankondiging moest hij , drie herhaalde tna
len, in het midden der graste fiad, met het geluid Gier ba
Hij en zijne medgezellen hadden dus niets-zuinvergt.
meer gedaan, dan het bevel van God opgevolgd , waarin zij
zich zoo vreedzaam, als mogelijk, gedragen, en zich met
niets of nie\nand bemoeid hadden, tot dat zij eerst door het
volk waren aangevallen. Nu ging hij voort, den aard en de
natuur der hemelfche item , waarmede hij verwaardigd wag
geworden , te verklaren ; zeggende , dat zulks gefchied was
door middel van gezigten , die aan den knaap vertoond waren
geworden , en die federt de laatfte veertien maanden meer dan
,00 bedroegen. Hierop begon zijne Vrouw haare Item te ver
kon getuigenis dragen van de zekerheid der komst-hefin,
van den s IL 0 , want zij had hero nu reeds vie; mwlen in b rsre armen gehad..... De Voorzitter van den Magistraat viel
laar in de rede , en verklaarde , dat het elkeenen in het oog
moest loopen , dat deze lieden, indien zij niet werkelijk van
hun verfland beroofd waren, onder eene begoocheling van
zinnen verkeerden. I Iij zeide tot hen , dat 'let veel beter geweest zou zijn, dat zij hunne gewone bezigheden verrigt
hadden, dan zoo veel oproer en beweging in de f}ad te ver
terwijl zij tevens hun eigen leven in gevaar brag -orzaken,
ten. I lij raadde hen ten ernflig!le aa?n , die d>vaasheden nie:
wederom te herhalen. S ma LE Y antwoordde , dat het niet
meer dan regt en billijk was , de bevelen van God te gehoor
doch als ingezetenen wilden zij zich ook aan de wet--zamen
ten der burgerlijke Overheid onderwerpen , en uit dien h ;gif=
de de gedane aankondiging niet meer herhalen ; offchoon iiii
elkeenen verzekeren kou , dat de S I L o werkelijk voor de
tweede Inaal op Aarde verfchencn was.
De Magistraat merkte aan , dat men ziel, zoo on eens op
hun woord niet verlaten kon, maar hen in eerre veilige bewaarplaats zou laten brengen , en op den volgenden dag wederom verhooren zonde. Hierop werden zij , zoo fpoedig
mogelijk , in koetien , naar een gevangenhuis gebrag•t. — Onvoorzigtig zou het geweest zijn, hen dadelijk wederom los
-
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te laten ; want het gemeene volk , dat in groote menigte
rondom het Raadhuis vergaderd was, zout hen waarfchijnl;jk
op nieuws hebben aangerand. Een der aanhangers van si B LEY, toen hij in de koets flapte, opende zijnen rok, en
vertoonde zijne gele liar, uitroepende, dat het de kleur van
God was; terwijl een ander nog eens helder op de trompet
blies , die men hem na het verhoor had teruggegeven.
Op den volgenden dag werden s r B LE Y en zijne aanhangers wederom voor den Magistraat gebragt. De Voorzitter
(zijnde een ander, dan op den vorigen dag) vroeg hem, of
hij te voren ooit eenige aanvallen van krankzinnigheid had
gehad; hetgeen hij met neen beantwoordde , er bijvoegende F
dat de zaak , die hij geloofde en bekend maakte , vooraf
naauwkeurig door hein was onderzocht geworden ; en hij
zich ntu van hare waarheid volkomen overtuigd hield. Hij
geloofde Glen Bijbel van blad tot blad , en ken zeer gemak
voorzeggingen aantoonen , die, nu hare vervullin -kelij;d
erlangden. Hierop liep hij , met eene verwonderlijke vlug
zijne wijze welfprekend , alle de gezigten door,-heid,nop
waarmede s LA 1 E tt begunftigd was geworden, en verklaard e , dat hij zelf ooggetuige geweest was van wonderen,
die door den knaap verrigt waren geworden. Gedurende zijn
fprcken haalde hij verfeheidene plaatfen uit den Bijbel aan
en paste dezelve toe op zijn geliefkoosd onderwerp, beIluitende met de profetie van j o ë L, waarin gemeld wordt ; dat
;, in de laatfle dagen de ouden droomen zullen droomen en
de jongen gezigten zien.". ... Gevraagd zijnde, tot welke
godsdienflige gezindheid hij behoorde , en naar welke kerk hij
ging, was gijn antwoord: dat zijne kerk zijn eigen hula
was ; dat er omtrent 30 perfonen van zijn gevoelen waren ,
die dikwijls bijeenkwamen, om met elkander den Bijbel te
lezen, en bevelen van God te ontvangen. Hij had nu Gods
bevel , om alle verdere aankondiging van de komst van s t L á
te staken; en, indien men hein alle de fchàtten der wereld
wilde geven, om het weder te doen , zou hij het niet dur-en wagen. De Regering kon derhalve gerust zijn , dat hij
z,icli niet weder met zulk een oogmerk in de ftraten der flail
begeven zoude. Ilierop verklaarde zijne Vrouw en ook alle
de andere eenpariglijk, dat zij dit bevel even zoo zeker zou den gehoorzamen als het vorige , en niet wederom de aar
kondiging herhalen. — Nu gaf de Voorzitter hun eene ge=
paste vermaning, en vergunde hun, naar hunne woningen
te-,

DER VERDRAAGZAAMHEID.

402

terug te keeren ; hetgeen thans veilig gefchieden kon, maar
op den voorgaanden dag niet zonder gevaar voor mishande.
ling had kunnen plaats grijpen.
Gelukkig intusfchen voor S I B L E Y en zijne medeproclamanten , dat zij niet in het jaar 1641 , of 1787 , door gezigten vermaand geworden zijn, om , in het midden der groote
flad 1lsnflerdain , hunne belangrijke aankondigingen te doen;
want welke vreesfelijke vervolgingen zouden zij van de Edel
Groot lichtbare Heeren Schepenen , in de beide gemelde jaren , niet te duchten gehad hebben !
Met achting noeme ik mij
Uwen bellendigen Lezer

Londen, den 5 April
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hans moeten mijne Lezers mij, zij mogen het mij wèl of
kwalijk duiden, ook ten middagmaal geleiden. Nadat ik mijne gehavende kleeding zoo goed mogelijk weder in orde gebragt had, trad ik in den tuin van eenen Restaurateur, die
naast de ,fltée des Veuves ligt. Een fpiegel, op welken bij
toeval mijn oog viel, bevestigde mij in de waarheid, dat de
goede natuur zekerlijk fommige menfchen den flempel der
eerlijkheid op het gelaat moet gedrukt hebben; want vanwaar kwam het anders, dat de meid mij , wie ik toch al vrij
verdacht moest voorkomen, met zilver bediende, terwijl,
zij , daarentegen , eenige andere zeer net gekleede perfonett,
flechts plated gaf? Voegt men bij dit haar ,talent nog een,
zeer bevallig voorkomen en veel wellevendheid, die haar ge
dung deed zeggen: „ Overhaast u niet, Mijnheer !" dan zat
men wel willen gelooven, dat de beleefdheid van dit meisje
niet het minst fmakelijke geregt was , dat zij opdischte.
Een oudachtig, zwak, maar vurig fprekend man, die naast
mij zat , keerde zich tot mij , en verzocht , de portiën , die
bij groote Restaurateurs zeer rijkelijk worden toegediend, met
mij te mogen deelen. Ik flood dit toe , en kwam daardoor
met hem in gefprek. Hij was een landeigenaar uit Provence ,
en eik onderwerp deed hij uitloopen op de flechte inzame•
ling van olijven., die in liet vorige jaar had plaats gehad.
,,P2:
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# Dat komt van den flechten olijvenoogst ," was het refrein ,
waarop hij telkens weder terugkwam , men mogt nu over de
firenlming des koophandels , over de jongfle zamenzwering,
of over den volksgeest gefproken hebben. Toen ik hein, in
het voorbijgaan , mijne vrees , wegens 't geen nog te wachten zij , te kennen gaf, zeide hij : „ Wanneer Hechts de
» olijfboomen niet bevriezen, dan zal het Frankrijk altoos
,, wèl gaan." Hiermede flond hij op , betaalde de helft van
't ;reen wij verterd hadden , en ging heen , zonder aan het
isje eenig drinkgeld te geven. Zij keek hem na en zeide :
» D.i. komt van den fechten olijvenoogst !"
Ik verliet nu d n Restaurateur insgelijks. Men zag thans
op de firaat de vruchten van den dag. Daar kwam een jong
rc c:nsch aailloopen niet een geheel bebloed aangezigt. Vele
zijner vrienden, en onder anderen een zeer aardig meisje,
beklaagden zijn ongeluk; hij zwaaide echter drie vette kippen in de hoogte , en zeide : „ Dat is niets , vrienden ! zie
„ hier de boenders , en dat troost mij." Ilier en daar werd
een , die ftomdroiiken•i ash ter zijde gelegd; anderen hingen
je kleerein , die wel reeds , toen zij , van huis gingen , zeer
oud waren, nu bij enkèle lippen aan het lijf; ja fommigen
konden ter uaauwernood hunne fchaamte bedekken. Vraag;
fchouwfpel bij mij te weeg bragt ,
gij mij , welken indruk dit
t
dat
het eigenlijk niets terugilootends
,
zeggen
i
a Ynoët
had; . want her Prrijjbhé gemeen heeft , zelfs bij zijne enkel
dierlijke drlften, Ïets , waarbij de n? enschheid nog gee;lszins
belcedigd wordt. Een gewonde klagt niet , maar veibijt zijne
fmart , en lacht zelfs daarover; een beièhonkene wordt dardoor Hechts "fpotziel.er; en ze ",fs de vc rwvoede blijft nog, in
ïclticre if,ate , meestèr van zijn ve2oud. Dit alles wekt
2Izoo even min weiging als medelijden, omdat daarbij nie
int te lijden, noch ook cie grenzen van liet men--mandech
fchelij'ke te buiten getreden te zijn. Ik moet dus bekennen
dat de tooneelen van dit volksfeest , waarvan de befchrijvini
mij weleer afgrijzen verwekte , van nabij bezien , veel van
liet fChrikwekkende verloren , hetgene alleen de verbeelding
aan dezelve geleend had ; ja , ik durf bijna beweren , dat
dit gedeelte van het voi:_sfeest , voor het gemeen , dat geene
andere clan dierlijke vermaken, en geenen wedt rijd , dan dien
ve:i' ligchamelijke krachten kent, volítrekt noodzakelijk is.
Ik begaf mij nu op het groom Rondeel , waar acht 1IelI nil eo copgefla en waren, op welke, gedeeltelijk troepen mu-
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2ilzanten, gedeeltelijk goochelaars , koordendanfers en hansworften hunne kunfien vertoonden. Mijne Lezers moeten echter
deze openlijke kunstvermaken in geenen deele vergelijken mee
die welke op de jaarmarkten en kermisfen bij ons vertoond
worden, noch ook zelfs daarvan eenen maatflaf ontleenen
want het verfchil tusfchen beide is ruime zoo groot , als tusfchen- een marionettenfpel en eenen tvelingerigten fchouwburg. Bij den Franschman zijn alle uiterlijke inrigtingen doel
dan ginds en elders , en vooral dragen de openlijke-matiger
vertooningen te Parijs feeds een zeker merk van grootheid
en verhevenheid. Is het dus wel te verwonderen, dat ook
het St. Lodewijksfeest, 't welk zoo naauw met de Freinfche
Monarchij verbonden is , zulk een kenmerk van majesteit van
de regering heeft ontvangen? Dus bood dan ook deze ronde
plaats, die nagenoeg 20o fchreden in middellijn houdt, eene
zeer treffende vertooning aan. In vier dezer tenten waren
Orkesten geplaatst; die voor de danfen, welke daarbij moesten verrigt worden, eene zeer goede muzijk le;'erden. Wie
weet ook niet, dat de Fronfche contredanfen, zelfs darn den
gemeenen man, met eene juistheid en vlugheid worden uitgevoerd, die met liet woeste gevlieg der Engel ice danfen
in Duitschland niets anders gemeen hebben, dan dat in beide
de voeten bewogen worden? Ik befchouwde deze beweging
van uit het midden der plaats ;, en hier leverden de regeimatige overeenkomst der toeren , de meestal zeer zindelijke kleeding der danfers, en de uitilekende welvoegelijkheid , die in
alle figuren was aan te treffen, inderdaad eene ten uiterfte
bevallige vertooning op. En in 't algemeen heeft het dartfen in de vrije lucht eene bijzondere bekoorlijkheid, welke
in landen, waar zulks alleen in bellotene gebouwen gefchiedt,
geheel onbekend is.
Vanhier keerde ik mij naar de flellaadje der kodrdendanfers ,
waar de bekwaamfte kunftenaars van Frankrijk, door de regering voor dien dag naar Parijs ontboden, lhitnne kunileri
en talenten ten toon fpreidden. Het gebouw zelf was, op
eene inderdaad verkwistende wijze, met goud- en zilverilof
van allerlei foort verfierd , en de kunf'enaars zelve in het
rijkfte kostuum; De opmerkelijkfte hunner verrigtingen beo
fond in de wonderlijke buigingen en fprongen ; welke een
kunf}enaar en kuntlenaresfe in de bekende rol van een''boet
en boerin uitvoerden, die zich ooh op de koord wagen wil
1 cnT, De danferes vooral wist met het groteske van hare rol.-^
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zoo veel bevallige buigzaarnheid des ligchaams te verbinden,
dat zit dikwerf een eekhoren geleek, die aan den f}aart hangt.
Op den verflen aff'cand trof de vertoonplaats des goochelaars het oog , door de blinkende decoratiën , welke daarbij
waren aangebragt. Wat hij echter verrigtte , kan ik niet
zeggen ; maar het aanhoudend handgeklap der menigte gaf
ge1!o_g te kennen, dat zijne begoochelingen de goedkeuring
der aaufchouiwers wegdroegen.
Ongemeen vermakelijk, echter, was het theater, op hetwelk de voornaamfle grappenmakers van geheel Parijs verzameld waren. De zangen, welke zij met betrekking tot het
feest uitvoerden, waren, gelijk altoos, door de voornaamfle
dichters in die foort, DES AUG IERS, GENTIL enz., op
bevel der regering,: vervaardigd, en onderfcheidden zich dus
ook zeer voordeelig boven andere volksliedjes. Onder deze
komieke gezellen bevond zich ook de bekende kreupele zanger, met zijne verfchrikkelijke basilem ; hoezeer hij eigenlijk niets minder dan een komiek is. Men had hem
in het gewaad van H E N D R I K IV gefloken , dat hem evenwel vrij averegts fond. Zijne donderende flentortlem , met
welke hij , alleen begeleid van de tambourin, ieder couplet
eerst j%lo zong , . waarna dan de overigen tutti invielen, deed
eene groote uitwerking. Hierop deed zich de Markies van
Carabasfa kennen. Deze hansworst trekt, federt eenige ja=
ren, geheel Parijs door, in het kostuum van eenen Markies
uit de eeuw van LODE w IJ K XIV ; hij vermaakt fleeds het
gemeen met zijne grappen, en heeft meestal een dozijn kinderen bij zich ; die gewoonlijk de bekende ouverture uit dé
Karavaan van Groot Cairo, van G R É T R Y, op even zoo
vele violen afzagen. Naast hem Rond ale fchoone trommelhager, de Rinaldo Rinaldini van alle fentimentele Bomines en
minnen uit het voornaamfte gedeelte der hoofdflad. Daar het
Lier echter niet zoo zeer om een modèl voor eenen Apollo,
als om komieke fratfen te doen was, en hij daarvan geen
greintje bezit, zoo ,verwaardigde zich niemand , naar hem te
zien ; zoo zeker is het, dat men , om opgemerkt te worden,
op_ de regte plaats moet (laan. Ook Compere n-I A T T n r E U ,
de regterhand van den vermaarden B on h c Ii E , was daar, en
aan zijne witte kattehare pruik terflond kennelijk. Maar
B OB r` c ni E zelf was er niet ! Men kon , bij dit gemis , den
bekenden uitroep van Hesnel/iorm, in den Deferteur, op hem
parodi ; en en toepasfen : ,, Een volksfeest in Parijs, en ,a o-
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„ a i cu a er niet Mij !"... Doch zoo gaat het met menfchen,
die te hoog vliegen willen: B 0 a i; c u a; die de vreugde
was van de menfchen op de Boulevards du Temple en St.
Antoine; B OB t CH a, die door alle Parijzenaars bewonderd
werd, zoo lang hij op zijn houten theater de Pizradesfpeel.
de, die , dikwerf door de geestigfte vernuften , voor hem
vervaardigd werden ; B 0 B à C x E oogst thans fchande en
fpot , federt hij vandaar op den fchouwburg te Rouaan opgetreden en aldaar uitgefloten is.
Het was nu allengs avond geworden; en in een oogenblik
waren alle deze ftellaadjen,, en dat wel op eene pracltige
wijze, verlicht, 't welk een betooverend en verrasfend gezigt opleverde. Hierdoor verkregen nu alle deze grappen zulk
een' bedriegelijken affland en perfpectiven fchijn , dat zij ,
als 't. ware , gebeurtenisfen uit eene vreemde wereld fchenen,
Vanhier begaf ik mij nû naar de kleine ronde pl nats , die
aan de linkerzijde der Champs Elifées gevonden wordt. Hier
waren verfcheidene kokagnemasten , een zeer groot tooneel ,
en vele arlekijn- theaters opgerigt. 'Het, uitftekend verlichte
tooneel deed in de verte eene voortreffelijke uitwerking. Van
'i geen er gefpeeld werd, begreep ik slechts de bii kbaarfte
aardigheden , die een vischwijf jegens eenen bedrogen minnaar (Casfandre heet hij in de Fran/die klucht , even als
Pantalon in de Italiaanfche) voor den dag bragt. Op een
dezer theaters was de zoogenaamde komme automate, dat is,
een man te zien, die drie vierde uurs kan hinan, zonder de
.minfle ligchaamsbeweging , zelfs niet die der oogled,n. De
prijzen waren reeds alle van de masten afgehaald ; thans klom
men nog eenige jonge lieden bij dezelve op , om den kr r,s c'aar
af te halen, op welks verkrijging almede een prijs gefteld was.
Het was nu 9 ure, en de illuminatiën in de Champs
Elifées en van alle gebouwen, die 'vandaar konden worden
overzien, waren ontfloken. Het fchoonfte uitzigt genoot
op die plaats, vanwaar men aan de eend zijde.het Hotel des
van de andere het Palais Elifées Bourbon overInvalides,
zien kan. De streek dier beide gebouwen doorfnijdt 'Wilna
regthoekig de IIllée des Champs El/fees. , Dit gaf eene verrooning als van een zeer groot vurig kruis.; Maar juist de bijzonderheid, welke wel het meest tot veraangenaming van het
feest had bijgedragen,,het uitmuntend fchQOne weêr, was
voor deze verlichting ten hoogíte nadeelig.. De maan prijkte
in vollen glans, en hare Pralen , helderder dan ik die mis_
fchiea
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fchien nog ooit gezien had, duldden niet , dat deze ïuinflige
verlichtingen eenen anderen dan zeer matten glans verfpreiddcn,
Het aangekondigde vuurwerk zou met kloklag van so ure
afgefloken worden op de Pont Louis XVI. Doch het was
iaauwelijks 9 ure, toen reeds eenige zwermers het teeken
gaven van het begin deszelven. De duizenden van aanfchouwers , die nog in cie Champs Eli/des bij een waren , ftroomden
nu, als bruifende golven, naar den oever der Seine. Zonder
juist bepaald te weten, wat de vuurwerkers van andere natien vermogen, geloof ik toch te kunnen beweren, dat een
Parijscli vuurwerk , op last der regering gegeven , waarfchijnlijk wel het volkomenfle in zijne foort is , dat er beftaat.
Het komt hier niet zoo zeer op de menigte van kruid aan ,
da: bij die gelegenheid ontiloken wordt, als op de kunflige
liguren en teekeningen, welke het vuur naakt en vertoont.
Vooral fcheen a.n het zoogenaamde bouquet, waarmede hier
ieder vuurwerk befloten wordt , de grootfle zorg befteed te
zijn; het vervulde, met zijne tallooze zuilen, bloemen,
guirlandes enz., den geheelen horizon over de Seine, die
hier aan de kaai ongemeen breed is. Slechts ééne fout was
misfchien bij deze geheele vertooning op te merken , de overheasting namelijk , waarmede alles uitgevoerd werd , welke
oorzaak was , dat men het genoegen derzelve flechts ten hal
genoot. Deze haastigheid, elders , niet te onregte, met-ve
den naam van Franfchen wind beftempeld, is een trek in het
karakter der rranfchen ; zij fchuwen alle uiterlijke rust , om
hun die, om het eens zoo te noemen , herkaauwende-iat
werkzaamheid des gemoeds ontbreekt , die nog geniet , terwijl het genot reeds voorbij is. — Ook hier kwam de maan
Wiede vijandig in het fpel , en plaatfile zich vlak boven het
vuurwar!., hetgeen, misfchien wel uit fpijt , dat het haren
glans niet konde evenaren, daarvan verbleekte.
Ik had nu van de vermaken en de onheilen van dien dag
zouveel genoten, dat ik hartelijk naar eenige rust begon te
yerI Ingen. Ik ging dus langzaam langs de kaai, door den tuin
oer Thileries, over de terras aan den oever der Seine. IIier
was reeds alles ledig ; hier en daar zaten nog flechts enkele
Vrouwen , zoo het fcheen , treurig bijeen, omdat de tegenwoordige feestdag haar voor morgen eenen vastendag aankondigde. Maar, in de nabijheid van het Pavillon de Flore gek o;reen 3 zag ik eenige menfchen , die flilzwij Bend naar het
f.licss cpza en t Iet heldere licht uit den tuin , in verband
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met den manefchijn, verfpreidde over de venfters des Ko.
nings eene dikke donkerheid , hoezeer zij als gewooni-fik verlicht waren. Ik zag almede op , en --aan een der ramen flood
eerie zuiver witte gedaante, zoo het fciieen bek el oreewe_
gelijk. Dit verfchijnfel had iets ontzettends , 't welk doer
de doodfche flilte der gapende menigte en liet afflckend doi:
ker der plaats nog vermeerderd werd. Men had bovendien,
gedurende den dag,, de verontrustendice tjdingen omtrent des
Konings gezondheid verfpreid. Een paar besjes í`luisterden
elkander toe : „ Het is zijne fchii;i; kom , Irrt on s gans ; Ik
„ ben bang." Ik zag nn door mijn long ;et:'c. en -- he was
werkelijk de Koning. Zijn eerwaardig ?.oc<<1 was gepoederd
en ongedekt , en hij was gekleed in ee_, kort wI n:achtgewaad. Ik ben geen Fransc1vnan , en heb nno t ecnige gunst
van die regering ontvangen; maar op dat cogeu blk zond ik,
toch een gebed ten hemel voor de bewaring van tonen Vorst ,
die , in de gegevene omflandigheden , misfchien meer gedaan.
heeft , dan iemand anders zou in flaat getwwe-est zijn uit to
voeren.
Het fcheen tot mijn noodlot te behooren, dat ik onder
een onaangenaam gevoel huiswaarts keeren moest. Nog was
ik bezig in het aanfchouwen des Konings , en verdiept in
overdenkingen , tot welke dit fchouwfpel mij aanleiding gaf,
toen een kerel van een woest voorkomen en in vermo;nde
Kleeding zich tot mij wendde, met de woorden : „ Gelo:.ft
» gij dan, Mijnheer ! dat dit de Koning is ?" Ik beantwoord.
de zijne vraag bevestigend. „ Ach ! " zeide hij , „ dat is
„ onmogelijk; hij kan niet op zijne beenen slaan : het is eene
„ pop, die men daar geplaatst heeft om het voll: te mislei„ den." Juist wilde ik den man het belagchelijke van zijn
zeggen aanwijzen , toen een oud , deftig man vrij luid tot
mij zesde : „ Mijnheer ! antwoord niet ; het is een verklik„ ker (naoischa,rd) ; ik ken hem." Hij fcl een deze woorden gehoord te hebben ; want hij keerde zich terflond om
en verdween onder de menigte.
,
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PROEVE VAN EEN IRONISCH - KOMISCH BETOOG VAN DE STOFFELIJKIiEID DER aIENSCI-IELIJKE ZIEL.

(Vervolg e72 Jlot van bl. 374•)

Indien wij wezenlijk waarheid , volflrekte en zuivere waar
willen leeren kennen, moeten wij dezelve niet zoeken-heid
bij wijsgeeren, natuurkundigen of andere geleerden; want deze befchouwen de wereldfche zaken doorgaans door een' ver,grootenden of verkleinenden bril, en derhalve zeer verkeerd :
zij brengen hun leven meestal op hunne fludeerkamer door,
en komen zelden verder, dan van hun bed naar hunnen floel ,
en vice verfa. Ja, indien zij zich fomtijds eenige oogenblikken in de vrije lucht begeven, hier of daar in eenen
tuin, dan zien zij boonenplanten voor kropfalade , en jonge
asast voor fpurrie of vlas aan. En zulke menfchen , zoo diep
onkundig in de eenvoudigfte natuurlijke zaken, welke iedere
boer beter kent, zouden onze wegwijzers zijn op het pad
der moeijelijke, hoogere natuurkunde, namelijk die van 's
xnenfchen ziel! ! Dat gelijkt immers nergens naar ! Wie toch.
van het mindere onkundig is , zal van het meerdere gewis
geene belangrijke kennis hebben. Ja, daar er voorbeelden
zijn van geleerden, die zichzelven beklagen over het gemis
van geheugen , doorzigt , gezond verfland en oordeel , moeten wij , als wij wat weten willen , het niet bij hen , maar
Op de vischmarkt , achter den ploeg , en op de oorlogfchepen zoeken. Dáár, en dáár Hechts alleen , zullen wij bewijzen voor onze ftelling vinden.
De beroemde S C A L I G E R zegt ergens : Gentium cc populorum ingeszia , cum ex historiis, turn ex proverbils , atgzse ex
ore vulgo excipiennda centico. D. i. „ Het vernuf , of de genie , van geheele natiën wordt zoowel uit derzelver .fpreekwoorden en uit den mond des gemeenen volks, als uit derzelver gefchiedenisfen gekend." En de fchranderc F 0 K K E
,durfde, in zijne Ycrzameling an Spreekwoorden , beweren ,
dat de fpreekwoorden de wijsheid van een volk aantoonen ;
terwijl hij zich beroept op de voorbeelden der Indianen,
Pe zianen , Egyptenaars en Arabieren. En wij zonden al vrij
wat Irrinder nationaaltrots moeten bezitten, dan fommigen on.
zer vriendelijke naburen ons nu en dan meenen te kunnen nageven, indien wij niet van oordeel waren, dat ook ons volk
dc
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de kern der wijsheid en waarheid (immers de eerfle kan zonder de laatf'e niet bellaan, en fluit haar dus noodzakelijk in
Zich) in eene genoegzame mate bezat, om ons aan te toonen, niet alleen, dat 's menfehen ziel wel degelijk fto%lijk
is, maar ook, uit welk cane ftoffe dezelve fonitijds beulaat,
en , als het wèl is , behoort te beftaan.
Naauwelijks , toch , zal men , in liet dagelijkfche leven ,
onder eenen kring van menfchen eenen man ontmoeten, wiep
het aan eene zekere mate van fchranderheid en list ontbreekt,
en die zich gemakkelijk bij den neus laat omleiden, of men
zal befpeuren , dat velen, doorgaans , om hem niet te grie«ven , (en is dat niet liefderijk ?) achter zijnen rug , medelij
ophalen , en uitroepen: het is een ziel!-denfchours
Somtijds voegt men daar nog een of ander bijvoegelijk naam
bij , als : het is een goede of een onnoozcle ziel. Uit-word
welk gebruik wij natuurlijk kunnen afleiden, dat het volk,
hetwelk deze fpreekwijzen bezigt, van de flofelijkheid der
ziel overtuigd moet wezen; wijl men, de ziel iets onflolfelijks of geestelijks oordeelende te zijn, door deze zelfde
Woorden juist het tegenovergelleide , namelijk iemand , die
geheel ziel , enkel geest is en verfland, zou behooren aan te
duiden.
Begeven wij ons, al verder, naar de vischmarkten, of naar
de kaaijen en havens onzer handeldrijvende Eieden, ook aldaar
wordt de Jlofelijkheid der ziel met luider flemme bekend geanaakt , en fomtijds proefondervindelijk bewezen. Iinin.ers ,
naauwelijks zullen vischwijven, matrozen of kaaiwerkers
eenig gefchil krijgen, hetwelk door het loffelijk vuistregt
moet worden beflist, of zij zullen te voren den oorlog ver
bedreiging , van elkander op de ziel te zullen-klaren,do
/laara; hetwelk zij niet zouden kunnen doen, indien de ziel
niet enkele , klinkklare fiof was. — Het is waar , dat fommigen zich wat bepaalder, fchoon even dapper, uitdrukken,
door de aankondiging , van hunne partij te zullen flaan op
den zielzak; doch derzeiver getal is van het kleinfte, en wij
kunnen deze veilig onder de onverlichten, of op zijn minst
onder de filozofifche twijfelaars , rangfchikken.
Van ,vel'e uiof de zielen fomtijds gerekend worden zamen
te zijn, wordt ons ook duidelijk, wanneer w j acht-geild
geven op de fpreekwijze , wolke men gebruikt, om iemand
aan te duiden , die nog minder fchrander is , dan, hij , die:i
men Hechts eenvoudig een ziel, of goede ziel, noemt : nameCc 5
lijk
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lijk , als bij zoodanig iemand nog zoo wat zonderlingheid ,
bizarrerie , en andere foortgelijke eigenfchappen , (demtis altijd verftand en fchranderheid) plaats vinden , dan zegt men
het is een ziel van potaarde !' dat is, uit eene flof befiaande , welke van weinig waarde is, ligtelijk breekbaar,, en tot
fijne fatfoenering geheel ongefdhikt. -- Ik breide dit -niet verder uit : genoeg , zoo wij er Hechts uit zien , dat , naar het
algemeen odtdeel, de ziel uit eene zekere Itof, welke dato
ook , is zamengelteld.
Wij zonden ons echter zeer bedriegen, indien wij meen
dat alle menfchelijke zielen zonder onderfcheid , al ir-den,
her dan uit geene gemeene potaarde , dan toch uit pijpaarde,
porfeleinaarde , of uit die kostbare aarde , waaruit de meerfchuimen pijpenkoppen gemaakt worden, zouden vervaardigd
rijn. Neen ! fommige zijn van /aai of fajet; andere han
coupons, obligatiën en fchepenfchuldbrieven aan elk--genva
andér; wederom andere zijn hol, en enkel maag en gedarmte : vandaar zegt men van fommige menfchen , trivialiter,
dat zij veel borrels , wijn, ; hair, vleesch of aardappelen in
Fiunne ziel kunnen floppen: — Doch wij kunnen bij alle dete foorten niet onderfcheidenlijk ftilftaan. Slechts met een
woord wil ik pog gewagen van de edelíte Iiof,, uit welke,
mijns inziens., eene ziel kan vervaardigd worden.
Geld is de ziel van alle zaken !• Zietdaar weder een volksfpreekwoord , dat gij allen kent , verfraat , of anders , door
de dágelijkfche ervaring, met den tijd nog wel leeren zult,
en door hetwelk wij nu de ware íiof,, waaruit alle groote ,
edele en verllandige zielen beftaan, zullen leeren kennen. —
Maken wij Hechts deze fluitrede , welke logisch goed in orde, en , wat de form betreft , in. alle opzigten rigtig is :
,

Geld is de ziel van ALLE zaken.
De mensch is eene zagk.
Derhalve: Geld is de ziel van den mensch ;
of, Betgene op hetzelfde nederkomt, de ftof, waaruit's menfcheip ziel beftaat , is geld. Hoe meerder nu van deze fpecid
tot vervaardiging van eene menfchenziel gebruikt wordt, des€
te grooter,, edeler en verftandiger wordt ook zulk eene ziel.
F o K K E heeft, in zijn Ironisch - komisch APoordenboek , (in
voce VERSTAND) reeds overtuigend , door eene foortgelijke
fluitrede als de onze, bewezen, dat een- zak.-zesthalven een
zak verstand is. Derhalve zijn twee zakkeneen dubbel, tien
zak-
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zakken een tiendubbel verfland , en zoo vervolgens. Ook
dit leert ons het dagelijksch leven gedurig; want niemand is
zoo dom, dat hij niet weten zou, dat de rijke man, die in
een briiilnt huis woont , op eenen fcllitterenden voet leeft ,
prachtige equipagiën houdt , en van een aantal livereibedienden is omringd , veel grooter ziel en veel meer verband heeft ,
dan zijn arme buurman, de fchoenlapper.
Ondertusfchen is hierin , gelijk in de ganfche leer der menfchelijke ziel, vooral wanneer die, gelijk nu door ons, voor
ftoífeliik gehouden wordt, iets onbegrijpelijks , dat eene ziel ,
hoe veel of hoe weinig goud, zilver of andere fpecie er tot
hare fabricage ook belleed zij , niet grooter van 1}offelijken
®astrek fchij nt te worden ; hetwelk wij afleiden uit de , reeds
federt onheugelijken tijd uitgefclirevene, maar, zoo ver mij
'bekend is , nog nooit regt en bondig beantwoorde, prijsvraag: „ hoe veel zielen er wel op de punt van Bene naald
zouden kunnen danfen?"
Hoe dit ook zij , de ftoffelijkheid der ziel acht ik nu ge
voor voldongen. Doch ik zou de moeite, aan dit-noegzam
betoog befteed , beklagen , indien er uit het kennen van die
bewezene waarheid niet eenige, voor het algetneen nuttige,
gevolgen voortvloeiden, welke ik u, in het derde of laadfa
deel mijner voorlezing, nog kortelijk moet opnoemen.
ik zal in deze opüoeming zeer kort zijn; want wie zou al
de gevolgen onzer ftelling op één' avond kunnen doorgronden ? Ook zal ik geene der weinige bijzonderheden , welke
ik u nog wenschte mede te deelen , breedvoerig ontvouwen
eensdeels , omdat ik vrees , uwe toegevendheid, om mij aan
te hooren , reeds te lang te hebben misbruikt; en anderdeels,
omdat ik van mijne toehoorders onderfiel , dat zij vermogen
genoeg bezitten, om een aangeilipt denkbeeld zelve regelinatig te ontwikkelen. Dit ontflaat mij meteen van veel moeite ;
want zielen van fajet of potaarde, wie men alles in het lange en breede moet uitleggen, eer zij het begrijpen, zullen
hier wel niet tegenwoordig zijn.
Is het waarheid, dat onze ziel floielijk is , dan moet zij
ook op eene floifelijke wijze onderhouden en gevoed worden. Dit is eene zaak van zeer veel belang, welke voor het
algemeen van zeer groote en nuttige gevolgen kan zijn. Voedfel voor de ziel noemde men voorheen datgene , hetwelk uit
nuttige , welgefchrevene, en gezonde waarheid in zich beheI ende, godsdienllige of andere boeken gehaald werd. Dues
dar
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daar wij nu weten, dat onze ziel ftof is , en derhalve op
Gene holfelijke wijze, even als ons ligchaam, kan, ja behoort gevoed te worden , kunnen wij het listige lezen en
iluderen , dat dc herfenen nutteloos vermoeit , achterwege laten, en hetz_ive verwisfelen met het honden van maaltijden
en drinkgelagen, ja, daar wij , in deze olnflandigheden, aan
een vet kapoen ruim zooveel waarde kunnen hechten als
aan een' dikken foliant , flaat liet te wachten , dat wij eer
eiken• boekwinkel in eene Nagerij , of in het hotel van-lang
eenen restaur•a,seur, zullen herfchapen zien.
Men heeft wel eens gemeend , dat de ftogelijkheid der ziel
hare ílerfelijkheid en eindelijke ontbinding in zich floot.
Doch , in plaats van dit te hellen, durven wij , juist op
grond + van hare bewezene Hoffelijkheid , ook de oníterfelijkheid van liet ligchaam beweren. Al het floffelijke , hetgene
eenmaal met tikander is vereenigd geweest , kan , na de
fcheiding , door natuurlijke middelen , hereenigd worden. Zijn
nu de ziel en liet ligchaam beide ílof, dan is er, om her
ligchaam weder levend te maken, nadat hetzelve geilorven,
of van de ziel gefcheiden is , niets anders noodig , dan dat
die beide vaneengefcheidene ligchamen , door eene zekere
coagrt!atie, of door foidering, op de wijze der goud- en
zilverfmcden , weder worden te zalven gevoegd. Om dit te
betverkitelligen, heeft men Hechts den aard der zieleftof, beter en naauwkeuriger , dan zulks tot dus ver gefchied is,
fcheikundig te onderzoeken ; en het menfchelijk vernuft zal
wel een middel weten uit te vinden, om de andermalige zmenvoeging mogelijk te malten. Doodgravers en bedienaars
der begrafenisfen mogen hierbij iets verliezen; maar het algeineen zal er zeker bij winnen.
Onder de menfchelijke zielen zijn goede, wijze, kwade,
eil domme ; welke laatfte foorten het van belang is , wijzer
e_] beter te maken. Om , b. v. , de kwade in goede te ver a nderen , is het dan noodig , een of twee dozijnen derzelve
(li'adc) te nen.en , of meer of minder, naarin:ite men ruimte

i ee t, om een grouter of kleiner getal te kunnen verfinelter.
Tut die bewerking zal men wel leeren , de lijders even ony
^iij de zielen voor eene poos uit te neunen ,als s AM U E r.
t' J' v
L r n m A N S, zaliger, of S a nt o v N AT II A N S met zijne kol
tanden doen. Dan breiige men dezelve in een'-le,ga'sd
f,neltkroes op het heete vuur, als wanneer de Hechtheid en
alle kwaad , even als fchuim , zal boven komen , hetwelk
^
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men dan gemakkelijk met een' keukcnfchuimfpaan kan affchuimen ; waarna men , de masfa koud geworden en behoorlijk gefcheiden zijnde , elk zijne eigene ziel weder inzet.
Zielen , welke met eerie te groote maat van domheid bedeeld zijn, distillere men door een retort. De geestige dec.
len gaan dan over en worden bewaard , terwijl de dommere
als caputmortrrutn blijven liggen.
Uit dit een en ander volgt , dat onze Maatfchappij : tot
Nut van 't Algemeen eerie belangrijke verandering behoort te
ondergaan. In de onderftelling, dat 's mei:fchen ziel een
geestelijk wezen was , heeft zij , tot dus ver, gepoogd , op
de gewone triviale wijze, door verbetering van liet fchoo?wezen , door het uitgeven van nuttige fchriften , en door
andere inrigtingen tot bevordering van kennis en deugd, op
de zielen van kinderen en volwasfene menfchen te werken.
De ziel nu, gelijk bewezen is, ftof zijnde, kan zij al die
vergeeffche moeite en kosten staken. Doch daarom houden
evenwel hare werkzaamheden niet op. Neen ! wil zij haaidoel bereiken , dan verandere zij hare fcholen en gehoorza
dan veranderen wij ook deze onze vergaderplaats —-len—
in chen:ifeie laboratoria, in welke de bovengenoemde ver
distillatiën der min deugdzame en onverlichte-fineltg
f e elijke zielen gemakkelijk en kosteloos kunnen worden bewerkilelligd.— o, Mogt deze mijn raad, althans bij u, mijne
geachte medeleden, ingang vinden ! Dan zou ik, bewust
dat er hier, bij aanvang, een' korter en zekerder weg tot
menfchelijke volmaking, dan de lange, twijfelachtige en afgefletene , ingeslagen worden zal , het oogenblik geinkki,;
noemen, hetwelk mij op de gedachte der behandeling van
het nu voldongene onderwerp bragt,
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anneer men , in eenti welgeordende maatfchappij, zoo
eiaar fiil voor zichzelven heen leeft , dan fchijnt er niets natuurlijker en gemakkelijker toe te gaan , dan het houden van
orde en het doen van regt onder zoo vele duizende menfchcr..
De overheids- en regterambten worden doorga: ns als voorregten befchouwd, die ieder even gaarne heeft, en waartoe
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zich bijna elk even bevoegd en bekwaam acht. Wanneer
men , bij ongeluk , in eenigen twist met zijne naburen v ervalt, of op Benige andere wijze met den burgerlijken regter
te doen krijgt, dan roept men gereedelijk over opzettcliyl,e
mishandeling. En worden , nu of dan , de oude palen ver.
zet , zoodat men met dingen te doen krijgt , waar men te vo
niet van wist , en die men niet mag verzuimen , zo.:dcr-ren
in boeten of firaffen en andere onaangenaamheden te verval
dan gaat er een algemeene kreet op over verdrrxkk&g en-len,
gewald. Van den anderen kant , echter, is de klagte zeer gewoon , dat er geen regt in den lande is ; dat menig een bewezene fchelm vrij omgaat; dat men maar flout en film moer
wezen , om te kunnen doen, wat men wil; dat men de klei
diefjes hangt, en de groote laat loopen; dat het fcnande-ne
is, zoo als er bedrogen en geftolen wordt, zonder dat err
een haan naar kraait , en dergelijke meer.

Intusfchen weten de menfchen niet, hoe veel er toe ver
wordt, om te zorgen, dat niemand onregt doe ,_en-eischt
even min onregt lijde. pe volmaaktule wetten zelve zijn daar
niet altijd voldoende. En diegene inzonderheid , die-toeng
zorgen moet , dat de wetten niet gefchonden worden_; die
enken overtreder opfporen , overtuigen , en ter firaífe aan deli
regter moet overgeven, zonder dat hij evenwel iemands vrijheid te na kopren , of iemand , zonder genoegzamen grond ,
niag bij den kop vatten , — deze ambtenaar , welken naam men
hem ook geven, of hoe klein of groot een grondgebied men
ani hem toevertrouwen mag, vindt zich dikwijls in allermoel.
lelijklte omflandigheden, en heeft de allergrootfle fchranderheid noodig, zoo wel om zichzelven vrij te houden van billijke klagten over onregt en geweld , als om het oogmerk
van zijnen post , zoo verre mogelijk , in allen deele te bereiken. Dit wil ik, thans , in een voorbeeld doen zien, hete
geen daarenboven nog verfcheidene nuttige lesfen en wenken
aan de hand geeft.
In het laatst der vorige eeuw werden , in eene voorname
flad van ons vaderland , herhaalde , zware dieft}allen begaan ,
zonder dat men van de daders eenig fpoor kon verkrijgen.
Er hadden , echter, omflandigheden bij dezelve plaats , die
zeer opmerkelijk waren. De plaatfen , namelijk , en de,00genblikken , waren fteeds zoo gelukkig gekozen, dat de dieven
niet wel konden misfen , een' rijken buit te behalen. Dit
deed met grond vermoeden , dat de dader aan die huizen ,
waar
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waar zulke rooverijen waren voorgevallen vvèl bekend moest
zijn; en daar deze familiën meest alle tot de .aanzienlijkfte
behoorden,, zoo was er des te meer reden om te denken, da:
er iemand van gewigt achter het Icherm zat, die deze fchelmerijen belluurde. De heer V e rr * * , die den boven om
openbaren aanklager daar toen bekleedde ,-fchrevnposta
had, met alle de oogei: , die hein ten dienfle Honden , reeds
in de dus genaarnde fatfoenlijke wereld rondgekeken, en zijne
gedachten over omftandigheden , gedragingen enz. enz. van on
derfeheidene heertjes laten gaan. Eindelijk bleef hij flilfcaanbij
tenen vreemden edelman, die zich federt eenigen tijd in de
flad gevestigd had, daar op eersen grooten voet leefde en op
meest alle groote gezelfchappen verfcheen , ja aan verfcheid-ene huizen , en onder anderen aan -meest alle de beflolene,
gemeenzaam verkeerde. Inzonderheid werd hij in zijn ver
omtrent dezen man bevestigd , toen hij , die eerst-moedn
ílechts Benige kamers bewoond had, en over liet geheel als
geen man van bijzonderen rijkdom was aangezien, kort na
die geweldige diefilallen, een groot huis kocht • en het op•
fieren en flofferen liet, alsof het het }naleis van den vorst
zelven moest op zijde. ftreven.
Hij wist 's mans geboorteflad-uit te vorfche.n, naar zi ne
wezenlijke omílandigheden te vernemen; en, ja wel, de
kwamen niet zijn vermoeden zeer goed overeen: hij was,
inderdaad , van . adel , en ook rijk geweest , maar door eerie
verkwistende leefwijze welhaast in bekrompenheid, en vervolgens, door vrij sterke verdenking van oneerliikheid in ht
fpel, in onaangenaamheden geraakt , die als de oorzaak werdenn befchouwd, waarom hij zijn vaderland verlatèn, end .rna , onder verfchillende namen, zoo het fcheen , in alle ici
landen gezworven had. Dit alles, echter, wogt mijnnlieer den
procureur ten volle overtuigen , het fielde hem geen enkel
bewijs in handen , om , voor den regter, tegen hem aan te
voeren. I Iij wachtte dus nog eenigen tijd , en loerde met
honderd Gogen , of de aap niet , op de. Bene of andere wij_
ze , zou uit de mouw komen , ja fpande zelfs flrikken , o?t
tIe dieven op nieuws te verlokken , en dan te zien , of er
geen draad naar het nieuwe paleis en deszelfs bewoner te
vinden ware ; maar alles te vergeefs : liet zij men vooreerst
genoeg had , of dat de vos te flirr was , er viel , ja , nog een
diefstal voor , err men kreeg , op één' na, de fchnldigen in
han=den; maar hunne bekenteuisfen waren veel ge chikter,
om,
,
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om , ten aanzien der vroegere gebeurtenisfen , van het (poor
te helpen, en alles voor gewone, toevallige dieverijen te
houden, dan om tot één algemeen complot te leiden. Dan, de
fchrandere v e N * * werd hierdoor niet van zijn fluk gebragt.
Hij begreep veeleer, dat dit ligtelijk eene opzettelijke list
kon zijn; en het kwam hem inderdaad voor, dat de gevangenen onnozele bedrogenen waren van dien é nigen, die
den dans was ontfprongen , en die zeer wel een der werktui
vreemden edelman kon zijn.
-genvad
Hij befloot eindelijk door te tasten, ligtte hem , in alle flilte , des nachts uit zijn bed, deed verder, wat hij gepast en
noodig achtte , en fielde zich in Raat , om hem zoo veel voor
de fcheenen te werpen, en door vragen en verhooren dermate in te wikkelen , dat hij eindelijk wel genoodzaakt zou
worden , alles te bekennen. Doch , hierin laagde hij geenszins naar wensch ; er werd geen enkel bewijs van fchuld bij
hem gevonden, en hij wist alle vragen, die hein gedaan
werden , of zoo wèl te beantwoorden, of zoo behendig te
ontwijken, dat er maar geen vat op hem verkregen werd.
Voor het overige liet hij niet na, zich te beklagen over het
willekeurige zijner gevangenneming, de openbare fchande,
zijn karakter aangedaan, en op openlijke voldoening, maar
inzonderheid op een fpoedig en honorabel ontflag , ten f'rerkfle aan te dringen. Er ontfiond eene foort van oproer in de
gezelfchappen , vooral bij de groote wereld , over de handelwijze van den procureur, wiens gronden men niet kende,
en wiens waakzaamheid men in het alleraffchuwelijkfte licht
van partijdigheid , wraakzucht , en ik weet niet wat al , plaatíle. De regters zelve waren grootendeels befchroomd , verlegen , zwak , en zeer genegen , om zich maar, zoo fpocdig
en zoo goed mogelijk, van de zaak af te maken. „Men was
te voorbarig geweest — dat leed geene tegenfpraak — en
fchoon zij aan zijne onfchuld ten miefte hartelijk twijfelden,
zoo ware liet toch , in alle geval , beter,, eenen fchuldigen
vrij te laten, dan eenen onfchuldigen gevangen te houden."
De lieer v A N * * ergerde zich , zuchtte diep over zijne
mederienfchen , maar kon geenszins befuiten , de zaak zoo
fpoedig op te geven. I lij dacht eene poos na, of er geene
buitengewone middelen zouden zijn, om den man tot bekentenis te brengen van daden , die hij , voor zichzelven,
zoo vast verzekerd waï; door hem verrigt te zijn. Eindeliik
-
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üel hem het volgende in , dat hij , met behulp van een paar
lieden, hoopte te kunnen in het werk ftellen,
Hij had zich, in zijnen lkádemietijd, ook toegelegd op de
natuurkunde, en vervolgens inzonderheid een fpel en uitfpanving gemaakt van de natuurlijke tooverkunde. Zoo bezat
hij , order anderen , een' fpiegel , die , op zekere wijze tegen
het licht geplaatst, de beelden der voorwerpen in het duister terugkaatfle, even of ze in de lucht zweefden. Ik twijfel niet, of onze lezers zullen thans zoo iets wel op kermisfen of anderzins gezien hebben; ten minfle de fchrijver zag
zulk een geestenfpel eenmaal zoo natuurlijk vertoond, dat
het den fcherpziendf'en misleiden moest. Toen, echter, was
deze kunstgreep nog weinig bekend, en de heer v A N *
had zijnen man reeds genoeg leeren kennen, om te weten,
dat hij , hoe film en hoe bedreven ook in allerlei kwaad , in
bondige wetenfchappen zeer onkundig was. Bovendien was
de fchelm een ongeloovige, die met alles fpottc, maar blijk
zeer losfe gronden, en na, waarfchijniijk , eeoc zeer-barop
bijgeloovige opvoeding genoten te hebben, in een land,
waar men den godsdienst, doorgaans, feechts uit deze twee
uiterflen kende.
De gevangene zat, uit hoofde van zijnen rang, in eene
behoorlijk gefloffeerde kamer. Het was niet mocijelijk, een
of ander voorwendfel te vinden, om hem eene andere te doen
betrekken. Deze werd, derhalve, vooraf toegerust tot het
voornoemde einde, en tevens zoo fomher 9 fchoon net en
fierlijk_ genoeg, gekozen en ingerigt, als Hechts mogelijk
was. Het kon niet misten, of dit laatfte, gevoegd bij de teleuríteiling, dat hij niet tertlond ontflagen was , werkte reeds
eenigermatc op zijne ziel. Hoe flout ook fprekende, was
hij toch in zin hart beklemd ; liet kwade geweten zweeg
riet ; en de vrees , der zijne misdrijven op eene of andere
wijze mogten uitlek=ken , bieef :pede niet uit. Daarenboven
liet men weinig of geen bezoelk bij hein toe; maar vergunde
hem , op zijne aanvraag, een' eigen knecht , mits die niet
van dc zijnen of door hem gekozen ware , en ook bij nacht
niet bleef: alles redelijk en billijk in zichzelve, voor zoo
verre men hein als order zware befchuldiging, en tevens als
een fchrander, gevaarlijk man , befchouwde, Deze knecht
nu, dien hij eerst met eene mate van tegenzin en mistronwen had ontvangen, won fchielijk zijn vertrouwen. Onder
Een voorkomen van onnoozelheid, wist hij allerlei avonturen
MENG LW. 182I. r'w. 9. D cl
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uit te hallen, die hij, op zijne menigvuldige togten, als
reisknec'at, had gehad. Deze vertellingen kortten den gevangene d o tijd en deden hem nu en dan , bij eene welgelukte
guitenfreek van J A N'S onderfcheidene heeren, of bij eene
domme aanmerking van hemzelven, lagchen. De kerel betuigde echter, dat hij blijde was, van des nachts bij m +nlieer niet te moeten blijven; en, uitgelagchen om zijne bangheld, kwam hij met fpookgefchiedenisfen voor den dag, die
ten deele al heel verfchrikkelijk, en tevens zóó luidden,
dat de edelman niet vele moeite kon hebben, om ze op
zichzelven in allen deale toe te pasfen. Dit gebeurde natuur
vooral des avonds ; en JAN wist dit met zoo vele omzig--lijk
tighed, al klimmende en nader en nader tot het doel komen-.
de, te verrigten, dat zijn beer ten laatfte waarlijk huiverde
op het denkbeeld der eenzaamheid in dit vertrek , dat zoo
zeer naar eene treurkamer geleek, waar welligt menige fatfoenlijke gaauwdief zijne laatfee oogenblikken gefleten had.
Nu was dan ook het regte oogenblik gekomen. De procureur was, door zijne onvermoeide nafporingen , tot de ontdekking geraakt, dat zeker heer, die maanden geleden jammerlijk vermoord gevonden was, vrij waarfchijnlijk. mede als.
zijn flagtoffer was gevallen ; daar die hem elders fcheen gekend te hebben, en hiervan eenigen wenk had gegeven,
fchoon die toen door niemand verflaan was. Naar het wel
portret van dezen liet hij eerie kopij maken, juist-gelijknd
zóó gekleed, mishandeld en bemorst nret bloed , als men het
lijk gevonden had. Dit werd voor den fpiegel geplaatst, die
deszelfs verlichte fchaduw, door eerie opening, wierp in het
vertrek waar de gevangene lag te fiapen; zijne kaars opzet
zijnde , dat zij , op zekere hoogte geko--telijkzóngr
men , tuet eenen geweldigen flag moest uitgaan. Men had , na
ontvlambare en levenslucht in het was weten te bren--melijk,
gen , zoodat er tevens geen zigtbaar fpoor (van kruid of dergelijke) overbleef, maar alles zuiver geestenwerk fcheen.
De man ontwaakt, op dien flag, met fchrik; zijne oogen
zien niets dan liet ontzettend beeld , terwijl op hetzelfde
oogenblik de groote torenklok twaalf ure bromt. „ o. God !"
roept hij, en ftaart het beeld (lijf tan, terwijl hem de haren
als te berge rijzen. Dit duurt alzoo eenigen tijd ; nu nadert
het (pook eenige fchreden , en hij dringt bijna door den muur
zijn ledekant ftaat, terwijl het zweet hem aan alle
kanten uitbreekt. Nog iets nader, en hij bezwijmt; geluid
kart
,
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kan hij re=ds niet meer geven : doch zachtkens treedt thans
het (pook terug , en verdwijnt voor zijne oogen.
Den gehedlen nacht blijft hij wakker, of flaiinert voor een
oogenblik onrustig in , om met fchrik weder te ontwaken.
Eerst toen eeuig licht zijn vertrek begon te verhelderen,
vatte hij wear moed ; hij poogde zich wijs te maken, dat
alles Hechts een droom was ; maar, onder anderen, was zijne
kaars in eenen toeftand , die ;1ict natuurlijk l,on zijn ontfraan.
„ Nu , zoo was het dan een bedrog van d;n duivel , of kon
zulks ten minfte wel wezen .... Wat raakte dit hem in alle
geval , zoo lang hij zich maar uit zijner zwarte majesteits
klaauwen wist te houden; en daarop hoopte hij te pasfen:
naderhand was er clan altijd wel gelegenheid, om , door middel van bekeering en aalmoezen , met behiulp van een' zieIzorger , vrede met den hemel te maken." Hel=aas ! hij wist
niet, hoe eng de poorte en hoe naauw de weg zij , die ten leven leidt. In het kort , hij werd wederom een gehecïe held ,
en trad moedig naar het verhoor, dat hij juist heden , op
nieuws , moest ondergaan. Hij had zich op alles gefpitst ;
had ziíne verklaringen en alles nog meer in orde geöra t ; en
vleide zich ten. fterkfte, dat hij ligt dien eigen dag nog wel
ontflagen zou worden, en alzoo niet noodig hebben, naar
het akelig- fpookvcrtrek terug te keeren. Doch , daar komt
hij voor de achtbare vierfchaar, die heia dezen keer toch
eenige huivering inboezemt ; deer vestigt de aanklager zijnen
doordrin enden oogopflag op hem , alsof hij zijne eigene
blikken dwong , tevens naar binnen terug te keeren , om ge
te onderzoeken; en het eer.-zamenlijkhtfcdar
fle , wat hij zegt , is : „ Kent gij dit ? " hem meteen den bekenden rok en hoed des verfnoorden voorhoudende. Zijn
ganfche gelaat verandert ; hij flat de handen voor bet Bezigt ,
wil zich nog herliellen , maar is buiten flaat , de dringende
en zegevierende flem der geregrigheid , in des hefchuldigers
mond , te wcêrnaat , en roept uit : „ o God ! gij zijt gewroken. '
Thans volgt cle ganfche bekentenis, en natuurlijk tevens
liet vonnis des doods. Men hoopt, echter, nog sneer bij
hein te vernemen ; ten einde vooral zijne-zonderhva
helpers en handlangers meester te worden; en dit is eene re.
den te meer , w aa romn de uitvoering nog verfcheidene dagen
wordt uir clleid. in dien tusfclientrd bezoekt hein een gees•
relijko van zijne gezindheid ged:adig. En dewijl deze zijnen
Dd2
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boeteling zoo na mogelijk wil leeren kennen, ten einde ook,
zoo veel mogelijk, nadere gronden , hetzij van troost of
be(lrafrng , bij hein te vinden , zoo vertelt de fchuldige
hein zijnen levensloop, en de gefchiedenis van zijn hart,
kortelijk op deze wijze:
Mijn vader is, fchroom ik niet te zeggen, de eerfee
oorzaak , althans de aanleiding tot alle mijne ongelukken. Hij
was, in den volleen zin des woords , een vrek, die hét geld
liever had dan zijne vrouw , zijne kinderen , en zelfs zijnen eigen
perfoon. Of misfchien was het ook uit liefde tot dezen, dat
hij zoo veel zocht bijeen te fchrapen. Genoeg, wat hij ook
bedoeld hebbe, hij bereikte zijn oogmerk in geen opzigt;
want gij zult hooren, dat vrouw, kinderen, eigen perfoon
en geld te 'zamen fpoedig van kant raakten , ja dat gij in mij
het laatfle rampzalige overfchotl van alles ziet. Mijne moe der, zoo het fchijnt, eene brave, verflandige vrouw, 'maar
die , als een beftorven meisje , alleen om haren rijkdom gezocht was, stierf, deels uit hartzeer, deels door waarachtig
gebrek, in het kraambed van haar tweede kind, dat, hoewel verfcheidene jaren na mij ter wereld komende, echter
nog geenszins welkom was. Wat van dit meisje geworden
zij , weet ik met Beene zekerheid•. Zij werd al vroeg in een
klooster gedaan, het goedkoopfle , dat maar te vinden was,
om daar hare opvoeding te ontvangen , en (des twijfel ik
niet) haar vervolgens den fluijer te doen aannemen ; opdat
hare uithuwelijking den ouden geen geld zou kosten, en de
geheele fchat , tot na zijnen dood toe, bij elkander wogt
blijven. Doch haar gefiel fcheen zieh naar dit ontwerp niet
te kunnen fchikken: zij haalde zich, door eene en andere
tnispasfen, zware kloosterstraffen op den hals, en wist naderhand te ontfüáppen , om met eenen liederlijken knaap , die
het volgend jaar reeds in eenen veldflag bleef, door te gaan.
Geen mensch' heeft federt iets van haar gehoord; ook niet,
toen, bij mijns vaders dood, eene oproeping in een aantal
openbare papieren door mij geplaatst werd. — Ik bleef dan alleen te huis , en was betlemd , om eenmaal, in het bezit van
een half millioen dukaten, den rang op te houden van eene oucie en aanzienlijke familie. Vader liet niet na, mij dit op zijne
wijze, dat is, door al den nadruk te plaatfen op het halve
millioen, en mij vervolgens toch ook weêr te beduiden, hoe
weinig dit ware om zoo vele onkosten goed te maken, in
één woord, onder allerlei tegeuftrijdigheden, op het hart te
druk-
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drukken. Hij deed inderdaad alwat hij kon, dat is te zes
gen, wat zijne gehechtheid aan liet geld toeliet , om mij
overeenkomftig mijnen fland op te voeden. Ik bezocht erne
adellijke fchool, droeg een' gegaloneerden rok, had een rij
maar het laatfte was zulk een janunerlijke-pardenz.;
knol, en de andere zoo bitter kaal en grof, verfchoten en
bekrompen, dat ik 'telkens ten fpot mijner medefcholiercn
verflrekte. Vanhier, dat ik dezelven ontweek, en mij meest
ophield met gemeene knapen, zelfs lakkeijen en dergelijke,
en al het goede van eene adellijke opvoeding , zekere fier
ons boven het gemeene verheft, hoe langs zoo-heid,
meer verloor. Toen ik grooter werd , begon ik dit zelf in
te zien; ik verkreeg nu ook wat beter uitrusting , en, door
de natuur met eene zekere levendigheid , bij eene niet onaangename gedaante , begiftigd , vied het mij te gemakkelijker ,
wederom ingang bij de aanzienlijker kringen te vinden. Wat
echter de oude man ook toegaf, zóó verre kon ik het niet
brengen, dat mijne beurs behoorlijk voorzien bleef, om te
doen, wat mijne tegenwoordige verkeering noodwendig ver
Dit deed mij eerst eene ware fiudie naaken van het-eischt.
fpel , ten einde in deze uitfpanning der fatfoenlijke wereld
een eerlijk middel tot onderstand, in plaats van vertering, te
vinden. Vervolgens gaf ik mij zelfs in eenige handigheden
toe, die niet sneer zoo geheel eerlijk konden heeten; fchoon
het mij nog altijd gelukte, mijnen goeden naam op te houden, en mij zelfs, door moeijelijk verwonnene aardigheden
van allerlei flag, ingang te verfchaften in vele huizen, met
welke mijn vader, uit zuinigheid, wel zorgde, geene'we=
derkeerige gezelfchappen te houden. Mogelijk waren liet
ook mijne begaafdheden niet alleen, maar tevens de rijke erfenis , welke mij wachtte , die fonlmige familiekringen , welke ruim van huwbare dochters voorzien waren , zoo gemak
voor mij openden. Althans de markies D E * * dreef-kelij
de beleefdheid zoo verre , dat hij zelfs eenige verbindtenis
met mijnen vader zocht; hetwelk niemand van zijne geheef
tegenfeftelde geaardheid zou verwacht hebben , en hetgeen
inderdaad een gevolg lad, waarin de ergdenkendheid nieuwen grond vond om zekere oogmerken te vermoeden. Te
weten, de oude man ftierf, weinige dagen nadat hij , op een
prachtig avondeten onthaald zijiide, de , aan deuiterfzef;;berheld gewone , maag dermate overfpannen en overleden had ,
dat zijn ganfehe , verzwakte geffiel er onder bez wveek. Nu
was
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was ik meester. De nalatenfchap was nog aanmerkelijk grooter Jan ik verwacht had, en moest mij, al kwam ook mijne
zuster terug, bijna geheel te beurt vallen. Ik behoef u niet
te zeggen , hoe ik te moede was. Alles ontving binnen kort
eene andere gedaante: zoo vervallen, bekrompen , ouder
armoedig het er bij mijns vflders tijd uitgezien-wetschn
had, zoo nieuw en prachtig en weelderig moest het zich nu
vertoonen. IIet ging mij als een uitgehongerde .... als iemand, die op ééns rijk wordt , en die de waarde van het geld
niet kent. Geene zes jaren waren er verloopen , of ik was
reeds genoodzaakt , mijnen omtlag aanmerkelijk in te krimpen ;
en desniettegenfiaande was ik gedurig om geld verlegen. Ik keer
dus, zachtjes aan, weer terug tot mijne oude kunstgre--de
pen.... fpeelde om grof geld, eerst Hechts fijn, en daarna
valsch. Het duurde niet lang, of men betrapte mij ; een
officier van de koninklijke lijfwacht verweet mij openlijk
mijn bedrog; ik had geenen moed om met hein te vechten,
en zoo werd ik tot het befluit gedrongen om mijn vaderland
te verlaten. Sedert heb ik , in den vernederenden (land van
een' avonturier, rondgezworven, mijnen waren naam fomtijds
verzwijgende, en elders ook weer aannemende, tiaar de omftandigheden dit medebragten. Op dezen togt heb ik veel
kwaads geleerd; ik kwam thans natuurlijk in het allerflecht,
íte gezelfchap , dat van valfehe fpelers en wanhopige geru'ineerden door het fpel. Eindelijk befloot ik hier heen te gaan,
niet twijfelende, of de rijkdom en (vergeef mij , mijnheer,
dat ik fpreek , zoo als men elders over de Hollanders denkt)
de eenvoudigheid, vooral de zotte gehe chtheid der natie aan
nlwat vreemd is, zou mij eenen overvlocdigen oogst ver
Dit gelukte ook niet kwalijk. Ach , hadde ik mij-fchaen.
tevreden gehouden met de onverdiende achting en vriend
waarmede men mij tegenkwam ! Ik had , ja , den naam-tchap,
een
bel waarn en een gelu kig fpeler, (wat het laatfte
van
betreft , ik kwam het geluk , zoo als wij dat noemen , fomtijds een weinig te Hulp) maar ik was tevens een aangenaam
gezelfchap , en.. . . genoeg, men was over mij tevreden, en
jk leefde. Maar, wèl zegt uw fpreekwoord : Geef den duivel
een' vinger , en hij neemt de b e izede hand! Op zekeren mor
vraagt mij iemand te fpreken; ik herken terílond een' ke--gen
rel in begs , dien ik eenmaal hij zekere gelegenheid had ontir en van Wien ik toen reeds opgemerkt had , dat hij to
lly: in !iaat, en, ons liet snaar regtuit te zeggen, een vol fia-
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flagene en even doortrapte gaauwdief teas. Deze fchurk verhaalt mij, dat hij met eenige van zijne vrienden hier fortuin
zocht, en dat ik, door mijne betrekkingen enz., zeer gefehikt was om hun de hand te leencn. .In het kort, met belofren en bedreigingen komt het zoo ver, dat ik mijne toeftemming geef; en te eer geef, omndat juist, eenigen tijd ge.
leden, de heer * * E N, van zijne reis door Euiupa teruggekomen, had doen merken, dat hij mij kende en mij op de
vingeren zag. Zijn dood was een van, mijne bedingen; en
deze is het, die mij op het fchavot..brengt. Ware hij mij niet
verfchenen..... Doch., wat raakt -dit ti.? Gij weet nu alles;
en zoo gij denkt , er bij anderen nut mede te kunnen flicl: ten ,
her zal mij aangenaam zijn; ik heb het dan met de varkens
gemeen, dat ik ten minfte na mijnen dood nog eeriig goed
doe. Voor mijzelven, echter, zie ik hier geene verfchooning
of vert_xoosting in : want , fchoon ik mijns vaders gierigheid
vervloèk, bègrijp ik echter zeer wel , dat ik geheel andere
paden had kunnen en moeten inßaan."
Iiet is ons van weinig belang, wat hij verder zeide; en
het zou ons te lang ophouden, des eerwaardigen geestelijke's
behandeling van zulken gevaarlijken lijder uitvoerig te fchetfen. I Iij ftierf geenszins met ee_n ongétroffen , ongebogen
hart. Of het meer tranen van fpjt en, vrees , dan van berouw en ootmoed waren, ítaat oz pier te oordeelen. Zijne
medef':anders noemde hij eindelijk wel, maar laat, en onder
eigene betuiging, dat het zeker te vergeefs zou zijn; dat zij
zich, bij zijne gevangenneming, gewisfeiijk reeds verwijderd
hadden. Of men heal het geheim der fpookhístorie , die hens
deed bezwijken, verhaald hebbe ? Het fchijnt , neen. Zijn
dood, door een welfprekend man plegtig voorbereid, liet
diepe en leerzame indrukken na.
-

Ililverfusn

,

10

April 182 I.

,dan den Hoera Redakteur der Vaderlandfche- Letteroefeningen.
Mijnheer!

De Letteroefening No. II van dit jaar mij onlangs in handen
komende , vond ik daarin, bij de recenfie van den .;it <cä pfchen Ilmanak voor 18ao, twee coupletten aangehaald , als
vervaardigd door den Heer L. G. V 1 S SC HER, te .B,r'fuSfel , die
ik
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ik dadelijk voor de mijne herkende. Ik heb mij daarop het
werkje zelve aangefchaft , en gezien , dat VI S S CU ER het
gebeele fluk , de Eendragt, door mij in 1817 ten verzoeke
van eenige kennisfeit, door wie onderling dat onderwerp wa'
opgegeven , zamengefteld , en aan hen medegedeeld , buiten mijn
weten, hier en daar, door het overfchrijven misfchien, ver
op zijnen naaam , heeft doen drukken. Dit, in ver--minkt,e
band befchouwd met bovengemelde mededeeling, noopt mij,
er openlijk mede voor den dag te komen , en U te verzoeken , uit aanmerking van het algemeen belang, dat ieder bij
,zijn goed regt bewaard blijve, al is ook het fluk in gefchil
van geringe beceekenis , eerie plaats in uw Maandwerk
a an hetzelve te willen inruimen , zoo als het, met eenige
kleine veranderingen, hiernevens gaat. Ik ben, met achting,
UEd. dw. Dienaar
A. P E R Ka

E E N D R A G T.
1 ie is die fpruit van zuiv're liefde,
Die met zoo rchoone glanfen praalt ?
Wie is zij , in wier minlijk wezen
En vreugd en welvaart is te lezen,
En uit wier oog de vrede flraalt ?
Wie is zij , die dien zachten luister
Verbindt aan wonderbare kracht ?
Een kracht , die, boven maat en perken,
Al wat zij wil, weet uit te werken,
En list en tegenftand veracht.
`t Is de Eendragt. Wil, in flouter verwen,
Haar heerlijk beeld, zoo grootsch en rein,
o Dichtkunst! voor ons oog ontdekken.
Moog' flechts mijn fchets, zoo flaauw van trekken,
Haar niet geheel onwaardig zijn!
Hoe na wij 't zamenílel befchouwen
Der wondre werken van Gods hand,
Zij , hoe verfcheiden in hun woeling,
Zij zijn eendragtig van bedoeling,
En houden Reeds elkaar in ftand.

Laat
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Laat vrij de f}ormwind vreeslijk razen,
De donder brull' met hol geluid,
De woeste zee bedekk' haar ftranden,
Het aardrijk fchudd' zijne ingewanden,
En werp' zijn fchrikb're vlammen uit;-Men wane, bij zoo felle fchokken ,
't Gefchaap'ne met zich zelve in ftrijd :
Die (rijd der onderfcheiden krachten,
Slechts één in doel , belang en trachten,
Vertoont de grootfee eenftemmigheid.

Die krachten , bij haar vreeslijkst woeden,
Zijn met elkander in verbond;
De fehijnb're twist der eerfee togten
Verbindt de keten der gewrochten,
En is 't behoud van 't wereldrond.
Zoo Iaat , fchoon zestig eeuwen vloden ,
Deze aard' voor tijd en formen pal;
Zoo laat zij, wat verga of worde ,
Tot eens haar val, naar de eeuwige orde,
Gods wijsheid nog verhoogen zal.
En faat ge, o mensch het oog naar boven,
En Ytaart ge op. 't onbevlekt gebied:
Daar, waar geen tweedragt ooit verdeelde,
Daar heerscht die onnadenkb're weelde,
Die uit de reinfle liefde vliet.
Daar is het waar geluk gezeten,
En juicht mee de eendragt in de rij ;
Daar doen de ontelb're hemelkoren
Het: „ Heilig! driemaal heilig l" hooren
In nooit geftoorde harmonij.
Dat heil , aan de eendragt naauw verbonden,
En zuiv're en onverdeelde min,
Was u, o ilerv'ling ! ook befchoren
Dan , ach ! gij gaaft dien fchat verloren,
En riept de helfche tweedragt in,
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Toen braakte de afgrond uit zijn holen
Den wreev'len haat, en jaloezij ;
Toen voer de bleeke nijd in 't harte,
En, waar dc magt zijn pijlen tartte,
-Stond hein de looze laster bij.
Toen week cie lieve vreê van de aarde ,
En ruimde plaats voor 't woest geweld
En hem , die ilechts zijn' moordlust koelde,
Zijn volk verdrukte , en 't fchand'lijkst woelde,
Werd de eernaam toegevoegd van held.
Toen rezen felle burgertwisten ;
(Geen oorlog, die zoo vreeslijk woedt!)
Toen wroette , niet ontaarde handen ,
Ixet volk in eigene ingewanden,
En baadde zich in broederbloed.
En waar 't rumoer niet door kon dringen
Van burgerwoede en krijgsgefchal ,
Daar wrong , verteerd door helfche togten ,
Ilet monfler zich in duizend bogten ,
En fpoog, op elke bloem, zijn gal.
Geen band , hoe vast door 't lot geftrengeld ,
Schoon liefde zelv' zijn draden vlocht ,
Geen teed're knoop, geen heil'ge keten,
Die zij niet heeft vaneengereten ,
Waarop de tweedragt niet vermogt.
Getuigt het., gruwzame onverlaten ,
Bevlekt met dierbaar ouderbloed;
Getuigt , verbroken vriendenkringen
Getuigt het , twistende echtelingen ,
1Ioc f l de tweedragt heeft gewoed
klaas ! het kind , in liefde ontvangen
Wordt vaak in tweefpait ohgebragt;
Zoo heeft het, recds niet de verfre togen,
Die wraak- en twistzucht ingezogen ,
Dee aanikvast met zijn ligchaamskracht.
had
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had niet een wakend Albelluurder,
Die liefd'rijk zorg voor 't menschdom draagt,
De tweedragt, in haar fchaamt'loos woelen,
Zijn godlijke almagt doen gevoelen,
En hemelfche eendragt onderfchraagd :
Ligt had de boosheid haar verdreven,
En over dz aard' gezegevierd;
Dan had, na dit onzalig leven,
De fterv'ling voor geen hel te beven,
Die hier zijn heilloos deel reeds wierd.
Maar neen, hoezeer miskend, verftooten,
Nog bloeit zij op de levensbaan ;
Zij fchijnt vertroostend uit het duister,
En lacht, met Rillen, zachten luister,
Den onbedorven wand'laar aan.
Komt, fchoon door need'righeid verfcholen,
Ontdekt den wellust , dien zij biedt,
Gij teêr verbonden huisgezinnen ,
Waar de een den ander' leert beminnen ,
Van dat hij 't eerfte daglicht ziet !
Hoe laven hier de vruchtb're druppen
't Met noeste vlijt gekweekte graan;
hoe ziet men hier den oogst gelukken,
En welvaart blij de paden drukken
Van die eendragtig zamengaan !
Wat rijke fchat van zegeningen
Wordt hier met milde hand geltrooid 1
Geen zacht genot, geen hooge weelde,
Daar één van 't waard gezin in deelde,
Die niet hun aller heil voltooit.
Wat rampen fparen 't rustig kluisje!
Wat ruime vrijdom voor gevaar,!
En , treffen onontwijkb're plagen ,
Wat één onliidbaar viel te dragen,
Dat draagt men liefd'rijk mèt elkaar.
Zoo
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Zoo vlieten, onvergald , hun dagen,
In nooit geftoorde vrede en min ;

Zoo zien zij vreugde op al hun wegen
Er, fchenkt God zelf zijn' besten zegen
Aan 't vroom, eendragtig huisgezin.
En gij , gij nooit verwinb're flaten,
Wier fchild en grondzuil de eendragt wrocht ,
Doet gij , op grootfche jubelwijzen,
Den lof der godlijke, eendragt rijzen,
En wat haar wonderkracht verniogt !
Wie telde Xerxes legerfcharen ,
Zijn vloot , verfterkt met kiel bij kiel?.
Buk neer, of íterf!" fcheen Hechts de keuze
Plaar eendragt was der Grieken leuze
En Xerxes vlood , en 't leger viel.
't Is de eendragt , die de fchoone dalen
Der flatige Alpen heeft bevrijd.
Hoe, later , ook de krijg mogt blaken ,
Daar deed zij de eed'Ie vruchten fmaken
Van vrede en onafhank'lijkheid.
Zoo fiaat, ten doel aan vloed en formen,
De rots in 't hart der zeeën pal
Zoo Raat zij rustig , onbezweken ,
Tot dat de laatfte golf zal breken ,
De laatfle normwind loeijen zal.
Wat fchrikb're magt van zeekasteelen
Wendt hier den fleven over 't meer ?
't Geldt u, o brave Amerikanen !
Dra zinkt gij , voor Brittanjes vanen,
In vroeg'ren dwang demoedig neêr.
diaar neen ! door Washington vereenigd
Verwerpt gij 't ureng uitheemsch gezag;
En ras begroeten de eigen vloten,
Tot uw verderf thans 'toegefchoten,
Met wreev'le fpijt, uw vrije vlag.
O;
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Onwrikbaar ftaat des dwing'lands zetel,
Zoo lang zijn list verdeeldheid flrooit;
:Raar waar zich de eendragt immer paarde
Aan 't grootsch gevoel van vrijheidswaarde,
Daar drukte de ijz'ren fchepter nooit.
Zoo elders de eendragt uit mogt blinken,
Zij blonk het fchoonst in Nederland.
Hier fprak ze, en duizend Spanjaards vloden;
Hier fprak ze , en teeinig braven boden
Ifen zegerijkifen wederftand.
hier bond zij , tachtig donk're jaren ,
Der vaad'ren moed en harten zaam ;
Hier werd de vrijheid, bloei en zegen
Door haar, na bangen ürijd, verkregen,
De fchitt'rendite eerzuil voor haar' naam.
Was nooit die eendragt ons ontweken ,
Wat ramp , wat onheil waar' verhoed
Helaas! zij werd onteerd, vertreden;
S Jet twistvuur kwam haar plaats bekleeden ,
En floopte 't alles tot den voet.
Gelijk de pest, van oord tot oorden,
Haar dood'lijk gif verfpreidt in 't rond,
Zoo woelde, een tijdlang losgelaten,
De tweedragt door Europa's Raten ,
Met muit- en roofzucht in verbond.
Zij baadden , langs bebloede wegen ,
Der dwing'landije een effen fpoor;
Dees floeg, fchoon met bedekter woede;
Maar zeker trof haar fcherpe roede,
En drong tot merg en beend'ren door.
't Scheen, of de hemel, zwaar beleedigd,
't Verbasterd menschdom streng bezocht.
Waar vindt men de afgelegen streken,
Die, aan den druk des tijds ontweken,
Het oorlogsvuur niet blaak'ren mogt ?
Dan,
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Dan, de Almagt fprak , en de eendragt vormde
Van gansch Euroop een fchoon verbond.
Gij hoordet , Leipz."gs vruchtb're velden ,
Den heil'gen eed der wakk're helden,
Verlosfers van Europa's grond.
Triomf! de vreé verheugde ons weder,
En 't uitzigt op een' beter' tijd.
't Was de eendragt , die het monfler velde ;
't Was de eendragt , die de rust herftelde,
En 't zuchtend menschdom heeft bevrijd.
Blijf, hemelfche Eendragt, ons behoeden t
Schraag de algemeene menfchenmin ;
Befeherm, daal neêr, op onze bede,
En ftort uw welvaart, rust en vrede
In r aderland en huisgezin!

EENVOUDIG MIDDEL TEGEN DE MUGGEN.
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e Mug (culex pipiens, es aculeis fetaceis intra vagiwaan, flexilem , volgens n L U M E N B A C x) van onze landftreken is een hoogst bekend infekt, dat tot het gefacht der
vliegen behoort ; het heeft , in plaats van een' mond , gelijk de
Eieg (musea) een' fpitfen , harden en hollen fnuit , met wel ken het de huid doorboort en het bloed van dieren en menfchen uitzuigt, en waarmede liet zich in diervoege vervult,
dat deszelfs ligchaam er Rijf door opgefpannen wordt ; deszelfs borst is breed en verheven, en heeft eene groenachtige
kleur; het heeft zes zeer lange beenen, die uitwendig ge.
kromd zijn; de achtedle zijn veel langer dan de voorfte; de
buik beflant uit negen plaatjes of ringen; de kop is klein;
de oogen zijn zwart , en boven dezelve zijn twee met baarden bezette fprieten geplaatst : het fchijnt , als 't ware , bij zonder een menfchenvijand te zijn, daar de Natuuronderzoekers beweren, dat hetzelve het bloed der menfchen veeldriftiger benmint dan dat der dieren (*); gelijk weder andere infekten meer bijzonder den oorlog tegen de dieren voeren;
weg
,

(') Men zie VALMONT nz

aoueaa, Ilde D. pag. zip.
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men denke flechts aan de paardenvlieg , (oestrus equi en oestrus bovvis , volg. FINN. en B L U M E N B .)
Bijzonder gaarne houdt dit voor den mensch zoo lastig
diertje zich in lage en waterachtige oorden op , waardoor
wij hetzelve zoo overvloedig bezitten. In den zomer van
het jaar i8e9 ben ik in den Alblasferwaard, na de geweldige
overftrooming van dien tijd, getuige geweest van den jammer
dezer plaag; bij avond kwamen zij bij zuidewind wel
overvliegen_, en vertoonden zich, boven de Rivier, als erne
wolk. Geloofwaardige ouden hebben mij verzekerd, dat, na
de doorbraken van de jaren . 1752 en z 7.6o, bij warme zomers , derzelver aantal en vervolging zoo groot waren, dat
men dikwerf nachten achter elkander zich niet naar bed durfde begeven, daar zij in den faap bovenal het meest hinderlijk zijn, door den mensch weerloos te Reken: door de
warmte ook wordt, om mij Zoo eens uit te drukken, huil
leek - orgaan meer ontwikkeld, . en het wondje meer ontftoken; vanwaar dan ook, in Oost en West, de muskiete,z zul-

ke gevreesde vijanden zijn.
In welk verband intusfchen de wordivg dezer diertjes tot

het water ílaat, heeft mij niet mogen gelukken bij cie Natuut;onderzoekers verklaard te vinden, noch ook zelf door onder
zoek te ontdekken.; dit is zeker, hoe meer water, voorn!
flilflaand, geholpen door warmte, hoe meer muggen, en
omgekeerd.
Er blijft mij nog overig, met een woord te fpreken van
hare piepende muzijk, vanwaar zij baren kunstnaam ontleent
(culex pipiens) : dit geluid fc'hijnt niet voort te komen uit
haren fnuit, (mond hebben zij niet, gelijk wij gezien heb.
ben) maar veroorzaakt te worden door de beweging harer
vleugelen; dit ftaat dan ook in evenredigheid tot derzelver kracht
en grootte; men denke flechts aan infekten van min of meer
gelijkfoortigep aard, die niet, gelijk deze, diptera, of tweevleugelige, maar viervleugelige (hymen optera) zijn, alsmede
aan de horzels, reil evers enz., wier fchilden of fchalen zoo
veel flerker zijn. Men zal mij tegenwerpen,, dat de vlieg
geen geluid onder het vliegen maakt; maar ik antwoord, dat de
vleugels der mug anders georganifeerd zijn: zoo is b. v. de
beweging der vlinders (papiliones) onhoorbaar, omdat derzelver vleugels met Bene foort van dons bekleed zijn. Deze,
in den eert en opflag vreemde, verklaring wordt voorts beiVezen , door dat then de niug niet hoort zingen, als zij zit.
GoE.
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G 0 E D A R D zegt , dat de angel der mannetjes-muggen mëèi
krachts heeft dan die der wijfjes: wij laten dit voor rekening
van den Franschvraan.
Nu nog , ten befluite , het , in het hoofd van dit artikel ,
aangekondigde middel tegen den muggebeet. Men fluite ,
des avonds vóór het naar bed gaan, de gordijnen van zijne
bedstede of ledekant, neme een weinig poeder van den alantswortel (rad. helen.), lirooije dit op eene gloeijende kool
vuurs, en late het ledekant met dezen rook eenige minuten
vervullen; alsdan zal men de hatelijke infekten bedwelmd
zien nedervallen, wanneer men ze gemakkelijk doodt, of anders bij het openen der gordijnen weg zien vliegen, en het
dus geparfumeerde vertrek ijlings zal zien verlaten. Dit middel is eenvoudig, onkostbaar, en niet onaangenaam van
reuk; terwijl men dit laatfle nog kan vermeerderen , met een
weinig poeder van de cort. cascar. er door te mengen: men
neme het pul),. grosf. De wilden zelfs ga n ons voor, met
de muskieten door rook te verdrijven: hier te lande gebruikt
men daartoe ook wel den tabaksdamp; dan, behalve dat die
voor fommigen, bijzonder vrouwen, onaangenaam is , is dit
hulpmiddel zelden voldoende, even min als notenboomentakkcn, of faliebladen; de damp eener fineulende lamp is eerie
remedie, bijkans erger dan de kwaal zelve.

VOORaEELDELOOZE WRAAEZUCIIT VAN CROMWELL.

C

AD E N A s, Spefeach Afgezant aan het Lonrlenfche Hof ten
tijde van KAREL DEN I , had den haat des Protectors o L IV 1 ER C ROM WE L L op zich geladen , en deze denzelven
ook op eene beleedigende wijze aan den Gezant doen blijken.
CADF,tiAs keerde naar .Spanje terug , en PHILIPS D3 III
bevordorde hem tot Secretaris van Staat. Hij konde den ontvangen fmaad niet vergeten, en dwarsboomde den Protector,
zoo veel in zijn vermogen was , waar en wanneer hij maar konde.;
C R 0 1I WEL L liet , van zijnen kant, geene kunstgrepen onbeproefd , om zijne gehate tegenpartij van het Spaanfche Hof te
verwijderen ; doch alle bleven vruchteloos , of werden verijdeld.
Een zoo wraakgierig en arglistig gemoed , als dat des Protectors , werd echter geenszins vermoeid of afgefchrikt door
deze herhaalde mislukking, maar integendeel des te flerker
geprikkeld ter uitvinding van nieuwe ontwerpen, om zijnen
wrevel te boeten.

Hid
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Hij liet den Cipier van Newgate tot zich roepen. Deze
verfcheen.
„ Hebt gij onder uwe gevangenen niet een', die de kunst
„ verftaat , om alle foorten van floten zoodanigerwijze te
,, openen, dat men het niet kan ontdekken ?"
Na eenig bedenken antwoordde de Cipier: ,, Ja; ik geloof,
„ dat T H OMA S G R E E N die kunst verflaat. Maar de fpits„ boef is reeds ter dood' veroordeeld , en zal morgen opge„ knoopt worden."
„'t Is wèl; ga heen, en zend mij den kerel."
De Cipier verwijderde zich , en bragt terítond den misdadiger, onder zekere bewaring, tot den Protector.
C R o ai wit L L legde hein dezelfde vraag voor. De ter
dood gedoemde verzekerde, dat hij volkomen in ftaat was,
om aan des Protectors verlangen te voldoen. Men deed hem
proeven geven van zijne gevaarlijke behendigheid aan de kun.
ftigile floten. Geene derzelve mislukte. C it o M w E L L was
daarover ongemeen voldaan, en vertoonde den gaauwdief de
teekening van eenen tuin, in welks midden een paveljoen
Stond, „ In dit laatfte," fprak hij , „ zijn vele deuren, elke
„ derzelve met drie verfehillende, íterke floten voorzien.
„ Maakt gij u sterk, die alle, zonder gedruisch , en zonder
dat iemand eenige verkrachting kan vermoeden, te openen ?"
,, Waarom niet ?" hernam de fchelm koen. „ Al waren er
,, honderd deuren, en elke van die met duizend floten voor.
„ zien, ik zou ze openen en er binnen komen."
C R 0 ax wit L L nam nu den kerel in zijn kabinet ; hier neide hij tot hem : „ Ik zal u niet Hechts het leven , maar eene
rijke belooning fchenken, grooter zelfs , dan dij d¢nkt , bij
gij eenen last volvoert; tot welka uitvoering gij mij-„aldien
„ gefchikt voorkomt."
THOMAS GREEN beloofde alles tot .zulk een' prijs.
„ De tuin met het paveljoen, waarvan ik u ftraks de af.
teekening vertoonde , ligt in -Madrid, en gij zult ze daarvolgens gemakkelijk uitvinden. Gij reist alzoo naar Ma,, .drid ; verfchaft u, door uwe kunst , vroeg in den morgen ,
heimelijk den toegang tot dat paveljoen ; werpt dezen ver
zegelden, maar weder geopenden brief onder eerie, in eene-„
met rood behangfel bekleede kamer zich bevindende , fchrijf„ tafel ; verwijdert u dan onbemerkt , en keert onverwijld
„ naar Engeland terug. De noodige,gelden.‚tot de heen- en
„ wederreize zal ik u onmiddellijk döé'n.ter hand ítellen."
Spoer4ENGELW. I82I. NO. 9.
F. e
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Spoedig werd de vereischtc aanulaite gemaakt ; c a F r_ Iv
gb g "cheep ; maar C R 0 j\t w E L L , die hem niet vertrouwde ,
gaf hem Benen man mede, desgelijks in het geheim gewijd,
deels om een waakzaam oog op hem te houden , deels om
tot volvoering van zijn boosaardig plan mede te werken.
Te dlndr•id aangekomen, en het fchelmftuk gelukkig voIvoerd z j nde , deed GREEN'S be§eleider hem weder huis
reisde vervolgens naar Penetie , om den al--wartsken,
daar refidcrenden Ei gelfchen Gezant Benen brief te beüandigen.
De opene , door C It 0 ai WE L L eigenhandig gefchrevene , en
ánn c R IL t s _a medegegevene brief was aan CAD E N A S gerigt ;
hij bedankte dezen daarin , dat hij zijne beloften met zoo
veel beleids en volllandigheids had vervuld , en berigtte hem
tevens , dat hij de daarvoor toegezegde belooning van 20,000
pond ilerl. , volgens genaakte affpraak , bij de bank van
Leizetie Londe ontvangen.
C R 0 M w F L L, namelijk, had uitgevorscht, dat de Koning
van Spanje beftendig eiken morgen zich in het gedachte paveljoen begaf, en, nog vóór CADE N AS' komst , de ingekomene depeches doorliep , om diens voordragten des te beter
te kunnen bevatten en zijne befluiten te nemen.
De Koning vond werkelijk den hem zoo listig in handen
gefpeelden brief. Hij herkende terf'to,nd des Protectors hand.
Dit trok zijne opmerking. Maar de brief was in het Engelsch geschreven , welke taal de Koning niet verílond ; en
de argwaan maakte zich des te meer meester van zijn achter
gemoed , wijl c A o 1E N A s hem nimmer een enkel-dochtig
woord had gezegd , dat hij met C R 0 M W E L L in eenige,i
briefwisfel f ond. De Koning nam den brief tot zich , en
liet , toen C AD EN A s kwam , hem niets daarvan bemerken.
Zoodra r Il it I P s D it III het paveljoen verliet , deed hij
twee vertrouwde flaatsbeambtcn tot zich komen. Hij ver
hun den brief, en een van hen moest denzelven in-tonde
het Sp'eaosch overbrengen. De inhoud maakte een verraad
van zijnen Staatsfecretaris kenbaar. Naardien hij dezen echter
Heeds voor een' hens getrouwen dienaar en regtfchapen' man
gehouden had , zoo aarzelde hij , hem zonder bewijs te ver
Hierin flonden hem dan ook dezulken bij , die in-ordeln.
het geheim waren; en een van hen gaf den Monarch den raad,onverwijld een' vertrouwd' perfoon naar Venetie af te vaardi
ons aldaar te onderzoeken , of de in den brief vernielde-gen,
aan.

VAN CROMWELL.

435

antiwijzing der 20,000 pond fierl. echt ware; hetgeen alle
twijfel op ééns konde opklaren.
De zendeling kwam weldra met het "b ezigt terug, dat er
werkelijk een eigenhandig fchrijven van c R 0 Nl WE L L bij de
bank van Venetie voorhanden was , Itrekkende om aan den
Spaanfchen Secretaris van Staat , c A D E N A S, voor des Protectors rekening, eene fom van 20,000 pond ílerl., tegen
kwitantie, te betalen. Maand en dag van dit fchrijven hemden volkomen overeen met dat aan C AD E N A s , door den Koning in het paveljoen gevonden. Thans fcheen de omkoop
verraderij van den Secretaris ten volle bewezen.-barheidn
Al de verzekeringen van zijne onfchuld waren vruchteloos ;
zij konden de tegen hem .getuigende brieven geenszins te niete
doen. De dooditraf werd geëischt ; en . de. Koning alleen,
uit aanmerking zijner. vroegere verdienen en hooge jaren ,
verlangde een zachter vonnis ; hetgeen daarin behoud, dat
C AD E N A s, als een landverrader , , eerloos , en al zijne goederen verbeurd - -verklaard werden.

EEN PAAR VOORBEELDEN VAN AMIKA4i'7SC1.1 BIJGELOOF.

Een der Zendelingen van het Exgelsch Zendelingsgenoaafchap , zieh in Afrika bevindende , geeft de navolgende be.
fchrijving van het bijgeloof, bij die Rammen heerfchende,
order welke hij zich bevindt.
De Koning van Lattakoo verhaalde , bij zijne terugkomst
van eene langdurige reis naar het oosten , dat hij flammen gezien, had , die nog nimmer iemand van zijn volk (de Bootchuanas) ontmoet waren, die echter veel van hen hadden
hooren vertellen, ,b. v. dat deze osfenftaarten hebben z.ouden; weshalve zij niet alleen van alle kanten te zamen kwamen om hem en zijn volk te zien, maar zich- ook zeer daarover verwonderden, dat zij zooveel naar benzeiven gele
Een houten uurwerk met drie kleine beeldjes , welke-ken.—
de geheele , halve en kwartiersuren floegen , hetgeen door, he
Genootfchap naar Lattakoo gezonden was, had de grootfte
verbazing gewekt. Eenige inboorlingen twistten daarover,
of deze kleine beeldjes van God of van de menfchen waren
gemaakt; en tevens waren zij zeer' begeerig te weten, of
dezelve ook vleesch aten en melk dronken. Men vertelde alverder, deze beeldjes waren op zekeren nacht met een wa.
gen
Le2
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gen zonder osfen aangek6men. Met één woord , dit uurwerk
was voor hen het onbegrijpelijklle, wat er beftond.
Bij eene langdurige drgogte kwam er een Regenmaker te
Lattakoo. Men befchouwt deze lieden aldaar als Ondergoden.
Vele der inwoners ginget hem te gemoet , en bragten hem gefchenken van fchapeu. Op dien zelfden dag had er ook eene
Regenvergadering in Malkaks-kraal plaats , en de Regenmaker
kreeg een' vetten os ten gefchenke. Hierop gaf hij bevel ,
dat niemand het wagen moest op het veld te gaan, om te
graven of eenigen arbeid te verrigten, onder- bedreiging, dat
de overtreder van dien door den blikfem zou worden ge=
dood. Dit bevel werd op het naauwgezetfle-nagekomen. Toen
er zich nu kort daarna eenige wolken vertoonden, werd de
algemeene verwachting opgewekt, dat hët regenen kou-. In
eene dezer Regenvergaderingen - beklaagde zich de Regenmaker , dat de hollanders (waardoor zij alle Europeanen ver(laan) den regen door hunne gebruiken verhinderden, en
te zenden. Ofraadde dus den Matteede om dezebi efclioon velen i zulks almede wenschten zoo, gebeurde het
nogtans niet. Toen echter de regen nog ,een' tijdlang wegbleef, begon' het volk tè morren, fehold den Regenmaker
voor eenen leugenaar, en meende, dat hij reeds te oud was
°om regen te kunnen maken. Toen' hij niet meer wist, wat
zou beginnen, klom hij op eenen berb, en • wierp íleenen
,naar beneden, om flechts tijd te winnen. Eerst twaalf dagen
daarna kwam de regen , en duurde drie dagen lang. Hierop
trok deze Regenmaker diet vele vrouwen al zingende door
de flad , en eischte gefchenken voor den regen.
Dezelfde Zendeling - verhaalt ook van yerfchillende gevech-ten , die er, wegens het rooven van vee , tusfbhen de Bootchuanas en Bosjesmannen waren voorgevallen. De eerstgenoemden waren eens zeer tegen hem vertoornd geworden ,
omdat hij hen had willen bewegen , eenige dieven , die zij
gevangen gekregen hadden, niet te dooden. Zij zeiden hem,
hij wogt vrij preken , maar hij moest hunne wetten onaangetast laten. Eens werd er zelfs over de doodil:raf van eenen
Bosjesman , die eenen os geftolen had , en buiten Raat was
om , volgens de wet, twee andere terug te geven , een
vreugdefeest gevierd. — Bij gelegenheid van een zwaar onwe ê r, waardoor eene vrouw en verfcheiden fluks vee gedood
waren , werd er zekere plegtigheid verordend , om voor te
komen, dat zulks niet weer gebeuren zou. De Regenmaker
be-

weg
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beval dus, dat zich geen vrouwelijk wezen op het veld begeven zou, dewijl hij de wolken geneesmiddelen ingeven
moest, om ze te beletten, iemand weder te dooden. De Koning, de Regenmaker en veel volks begaven zich dus naar
de plaats, waar de gedoode vrouw lag; zij flaken Benige
malen met hunne asfegais (werpfpiefen) in den grond , legden een vuur aan , om daardoor de wolken te berooiken , en ,
nadat' zij het lijk met water hadden afgewasfchen, veroorloofden zij den Zendeling, hetzelve op zijne gewone wijze
te begraven.

DE ::IEUwE EMPEDOCLES,

E

enige dagbladen hebben reeds met een enkel woord gefproken van den, in het begin dezes jaars, voorgevallen'
fprong eens Fraoschmaris in . den krater van den Fefrsvius.
Eenige bijzonderheden dezer ijzingwekkende daad vonden wij
vernield in den brief eens reizenden Engelschszans uit Bristol,
onlangs aan een' zijner vrienden gcfei reven.
Op den so Januarij 11. bezocht ik den Jeff vius in gezel
een' Franschnzan , met name G A U T E A E T, did-fchapvn
mij , op mijne reis van Mai /eile tot hiertoe, had verzeld.
Ik bemerkte daarbij niets ongewoons in hem, behalve dat
hij , toen wij weder bij den Kluizenaar terugkwamen , zijnes
naam , dien hij te voren in het vreemdelingsboek had gefchreven, weêr doorfchrapte. Wij kwamen overeen, den
berg nog eenmaal te beftijgen, en des anderendaags, is jan.,
vervoegde hij 'zich diensvolgens bij mij. Naardien vlij ecl
ter het eerie bezoek niet wel bekomen was, ontfchuldigde
ik mij , en hij verliet mij , naar het fcheen , gemelijk wegens
mijne weigering. Ach ! hadde ik toen flechts kunnen gisfen,
wat daarna is gebeurd ! .... Toen ik in de daaraan volgende
week zijn treurig einde vernam, begaf ik mij terflond narr
den berg, en de kluizenaar verhaalde mij liet volgende:
Des zondags was de P ansc,e,an in de Heremitage gekozen , en had daar dien nacht geflapen , nadat hij den ganfchen dag op den berg had rondgezworven. Ook den maan
hij daar verbleven, en had verfchillende lavafoorten-dagws
,gezocht. Des dingsdags zeide hij tot den Kluizenaar, dat Inj
nog eenmaal den krater bezien wilde , en nam daartoe eenen
gids ii; de. lira.^.l'LVeiijks den krater bereikt hebbende , gaf h j
Ee3
den
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den gids zijn horlogie en zijnen hoed, alsmede een fink
gelds , om hetzelve in de lava af te drukken , zoo als men
gemeenlijk doet, maar hetgene hier alleen een voorwendfel
moet geweest zij', , om des mans opmerkzaamheid af te leiden. Daarop wikkelde hij zich in zijnen mantel , en — 1}ortte zich in den brandenden krater, clie hem voor een enkel
aogco,blik wederom uitwierp , zoodat hij , als 't ware geheel
in vlammen gehuld, een ontzettend fchonwfpel opleverde;
waarop dc gids hein in den vuurftroom zag nederwentelen ,
tot dat hij hem , voor eeuwig, uit het oog verloor ! — In het
vreemdeiingsboek had hij vooraf opgeteekend , dat hij den
gids van alle fchuld vrijfprak, naardien het zijn vaste wil
was , zich op die wijze van kant te helpen , wijl hij , zijn
ganfche leven door, hoogst ongelukkig was geweest.

ETIQUETTE AAN IIET STERFWEDDE.

r e

.Í neu de Koning — dus verhaalt eene oude Relation van
Glen dood van LODEWIJK DEN XI II — op zijn fierfbedde
de laatfte Kerkgeregten begeerde, leide hij ook daarbij geene
:mindere bedachtzaamheid aan den dag, dan bij al de overige
bedrijven zijns levens. Zijne Majesteit voorzag, dat eenige
der tegenwoordig zijnde Heeren daarover in gefchil konden
geraken, wie het groote Communielaken (la nappe de Cotrtmrnnlon) zou vasthouden; dewijl het gebruikelijk was, dat
de beide flippen van gezegde laken, digtst bij den Koning,
door de twee aanzienlijkíle Heeren, de beide andere door
twee Koninklijke Aalmoezeniers vastgehouden werden. De
Koning had daarom zijnen Grootaalmoezenier, den Bisfchop
van Meaux, gelast, niet het groote Communielaken , maar
rechts eein' kleinen doelt (nn voile) cp zijn bedde te fpreiden, hetgene Z. M. dan zelf wilde vasthouden. Maar, toen
zulks gcfchieden zou , trad D-lonfieuu , de Broeder des Konings , met den Prins v A N C 0 ND in liet vertrek ; waarop
Z. M. , met Iloogstdeszelfs gewone tegenwoordigheid van
geest, tot den Bisfchop van Mcm ix , toen deze hem , vóór
de Comm unie , het wij water toedionde , zeide : dat hij , de'I door de komst der beide Prinfen de gevreesde rangtwist
vas voo:cekomen, het groote Communielaken op zijn bedde
kont e uifprciden. Dit gefchiedde dan ook terilond, en heb ben t11'-^. cr ,~ de flip ter regter-, de Prins V A N C 0 cs za 9 die

ter

ETIQUETTE AAN ZIET STERFBEDDE.

43.9

ter linkerzijde des Konings , en de Heeren L E S S E V I L L E EId
fz VA CI N T T., Aalmoezeniers des Konings , die in dat vieren
dee,jaars den dienst hadden, de beide andere vastgehouden."
Iloe mag het er wel in de hoofden, en ook in de harten,
dier Hofluiden hebben uitgezien, van welke de arme L ODE
W IJK had te fchromen, dat zij zich niet fchamen zouden,
zelfs aan zijn f'cerf bedde , eenen ergerlijken rangtwist te voeren.
,

FRANSCIHI JAROBIJNEN.

T

oen dc Klub der ,Takobijnen in Brumaire 1795 ;efoten
werd, en een der verbondenen op een' finartelijken toon uitriep: „ o, Mijn Vaderland! Thans, waarlijk, thans verkldr„ men , dat gij in gevaar zijt ! " — „ Niet het Vaderland ,
hernam een waar Patriot, „ maar de groote wegen! "

DE FRANSCHE TAALMEESTER.

„ Hoe gaat het u?" vroeg men eenen Ti .. fc,'zes. Taalme_:.ter,, die op sterven lag. Met eene zachte , reeds half ehr.
kene flem , antwoordde hij : „,Te rneurs — of: je arse a;tzurs
,, beide kan men zeggen ," en gaf den geest.

NEDERIGHEID VAN BAP.TT,I LIMY.

B

AR T II É L 1 MY, de Schrijver der Reize van den yon e;;
„fizacnarfis , was ; door de zorg van den Minister, Herzog

V A N C HO I SE U L, in eenen Rand geplaatst , dat hij met rust
en gemak zijnen geleerden arbeid konde vervolgen: hij ge_
noot de gaven des geluks met befcheidenheid en matigheid,
„ Ik zoude wel een rijtuig kunnen houden," zesde hij ;
„ maar ik vrees , mij te moeten fchamen, wanneer i?: op
den weg geleerde lieden te voet ontmoette,, die waardiger.
„ zijn dan ik."

JAPANSCHE STAATKUNDE.

G AL LIT Z 1 N vermeldt , in zijne Reize naar Japan, dat de
.T^a-
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.Thpaf:,ars help en zijn Gevolg, niet verbaasdheid, vroegen:
„ Hoe! gij draagt geene ftaarten, gij poedert uw haar niet
„ meer ? Ongetwijfeld is er in uw Vaderland eerie groote om
wenteling voorgevallen. Spreek! tot welken Godsdienst-„
,, behoort rgij thans ? welke nieuwe Staatsregeling hebt gij
bekonmen ? " — Vruchteloos poogden de Reis/en hun te
doen begrijpen , dat hunne haren met hunne Staatsregeling
niets gemeen hadden ; zij bleven bij hun gevoelen , en wel
op grond , dat de Japanners , toen zij hunne tegenwoordige
Staatsregeling bekwamen, den vorm hunner pantoffelen hadden moeten veranderen.

WOORDSIIEDING.

I n een g ezelfchap , hetwelk zich bezig hield ,

om voor
vreemde benamingen echt - Nederduitfehe woorden te vinden,
vroeg men onder anderen ook, hoe men liet woord cigaro
zoude vervangen? Langen tijd zocht men te vergeefs naar
een gep st woord , tot dat eindelijk iemand zeide : „ Er is
reeds een woord voor. Onlangs ging ik voorbij eenen post,
waarbij men niet roohen wogt; voor mij heen ging een man
met eerre brandende cigaro in den mond. De fehildwacht riep
hem toe : „ Zoo gij niet ophoudt , dan fla ik u dien gloei
-„fled
l uit den mond."

HET COANWIJF.
Conin in CATHARINA vlugtte met haren Gemaal , den
Koning van Navarre, ( door T ER DI N AND van hunne Sta -

ten beroofd) en fprak op deze vlugt tot hem : „ Mijn Ge„ maal ! wij zouden ons Koningrijk niet verloren hebben ,
indien gij Koningin , ik Koning geweest ware."
FRANSCII KRJJC5'{LGT.

'_ ion i v i'fc'e Jager rsnfelde , i!. 1809, eersen Dm11/c'aen Boer
c_n at hij zijnen ipaarpennin; in veiligheid wilde brengen.
Zijn Q`fieier kwam juist daarop ran, en zeide tot den Jager
flo at^t gij dezen man ? " — „ Kapitein , was liet
,, yV, <„ro-1
antwoord , „ de fchnrk wilde ons zijn geld ontftelrn."

MEN GEL WE RK.
PROEVE , OVER DI VOORTREFFELIJKHEID. DER INRIGTING VAN 'S DIENSCIIEN LIGCHAAM, EN DESZi LFS

DOELMATIGHEID VOOR EEN IIOOGER EINDE.

Door
CLAAS MULDER,

Med. Dr. te Makkum. (*)
1^ iets beflaat er in de zigtbare fchepping , hetwvelk nie t
éhns eei en oorfprong nam , en eenmaal , na het voldoen
aan de oogmerken van deszelfs aanzijn , ontbonden wordt.
Zoo ontwikkelde zich eens onze aardbol uit den bajert
der elementen , en duizende bollen niet denzelvcn ; zog
ontrproot op dit tooncel, hetwelk wij aanfchouwen, eels
heer van gewasfen , toen van water- en daarna van landdieren ; terwijl eindelijk de Oneindige zijn werk bekroon.
de niet het pronkíhuk der fchepping, den mensch. Ook
onze aardbol heeft dus eens een begin genomen, en zal
eens wed er eene ontbinding ondergaan ; ook ieder gewas ,
iedere dierfoort werd eens gefchapen , en wij zien ze alle

dagelijks vergaan ; — naar dezelfde wet is ook ons ligchamelijk deel gcfchapen. Ieder mensch treedt op in de
heerlijke natuur,, en betaalt aan dezelve eindelijk den tol. —
Zoodra wij nu van de ontwikkeling der ligchamen fpreken , komt terítond het denkbeeld bij ons op , dat dezelve van een' min volkomenen f'aat tot een' meer volmaakten trapswijzc zijn opgeklommen; dat dus derzelver deelen in eene overeenftemnlcnde en doelmatige rede zijn uitgebreid geworden. De eindelijke ontbinding, daarentegen
(*) Voorgelezen in het Departement Makkum der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen , op den 5 Jan. 1821. De
vooraffpraak is , als van eerie ulcer plaatfclijke ílrekking ,
hier weggelaten.
1UENGELW. í82I. NO. 10.
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gen, brengt he denkbeeld van trapswijze of ook meer
plotfelinge afneming te weeg , welke de vernietiging van het
be(laande voorwerp ten gevolge heeft. Dewijl echter de
natuur nergens tenen (prong doet, maar alles als ineen
zachtkens overgaande voorfielt , zoo is ook-Vloeijnd
elke ontwikkeling, en ontbinding cone gedurige opvolging
van onmerkbare veranderingen , of (opdat wij dezelf_le
woorden nogmaals -bezigen) Gene reeks van veelvuldige
ontwikkelingen en ontbindingen. Geen zintuig , geen
zielsvermogen van den mensch is in ílaat om alle deze
overgangen waar te nemen , veelmin te bcfchrijvcn; en
hij ílelt zich daarom zekere tijdperken of grootere ver
voor,, rigtende dezelve naar cie gewigti;Pce ver-deling
Iedere eeuw deelde derhalve 's menfchen Ie--anderig.
vensloop in opmcrkingwaardive tijdperken. Kizdschheid,
jeugd, bevestigde leefgei', en ouderdo;;mm, zijn woorden
van bekende beteekenis en cigenfelhappen van 's menfchen
leven.
Dewijl de mensch het meest naam eftelde lichaam heeft ,
is liet niet te verwonderen ,, dat de ontwikkeling van een
zoo voortréffelijk geheel eenen langeren tijd behoeft, dan
die van andere dieren ; en waarlijk , wij vinden geen dier ,
hetwelk Gene zoo lange kindschheid en jeugd geniet, als
de mensch. De fcheifelen , welke ons dagelijks on:ringen , getuigen deze waarheid ; de getrouwe narigten der
natuurkundigen omtrent eene mengte andere komen ook
hierop neer , dat dezelve íchielijker tot den meest ontwikkelden (iaat,of dien van getel:iktheid ter voortteling ,
geraken , dan het menfchelijk geflacht. — Deze waarheid
leidt den oplettenden geest dadelijk tot een nader onderzo ek der dierlijke huishouding van 's menfchen ligchaam.
Immers vraagt hij zich af: „Gefchiedt deze ontwikkeling
langzamer,, dan bij de overige fchepfelen. , moet dan niet
noodwendig , of onze bewerktuiging van de hunne ver
andere krachten en invloeden gewijzigd-fchilen,odr
en aan gedaan . worden 2" Ja ,141. H. ; dit moet het zeker :
eene nadere befchouwing der eigenfchappen van het dierlijk leven zal ons weldra overtuigen, dat wij niet te onrag-
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regte het n:enfchelijk ligchaam het meest zaamgeftelde
noemden.
Hex dicrlijk leven kenfchetst zich door voeding, be.
weging en gevoel ; dat is , met andere woorden , ieder
dierlijk fcliepfel bezit de vermogens , om door het nemen
van voedfel zich te ontwikkelen en daarna in fiend te
houden , om zich van de eene plaats , naar de andere te
begeven, en eindelijk, om indrukfelcn te ontvangen door
uitwendig werkende invloeden. Deze vermogens vinden
wij ook alle bij den mensch , van den eerfien ademtogt
af tot in de late grijsheid , hoewel zij zich in verfchillende tijdperken in evenredigheid 'ondcrfclleiden. A ranneer
wij met oenige oplettendheid deze drie vermogens gade
bij de verfchillende dierrangen, dan loopt het wcl--tlai
dra in 't oog , dat dezelve zich duizendwerf gewijzigd,
ja' als 't ware dooreengemengd en ineen ;eiimaite:t vertoonen. Denkt Hechts aan de geringflc diertjes der fcï:epping , de raderdiertjes en polypen , klimt_ van deze allengskens op tot de infckten , van deze wederom tot de
fchelp- of weekdieren (nzolhssco) ; dan zal het ul. , M.
H. , niet onduidelijk zi ;n , dat de eerll:e noch afzonder
werktuien voor de voeding , noch de zoodanige voor-lijke
beweging
, noch voor het gevoel bezaten , naar dat
de
Cane zelfftandigheid alles bevat ; dat dc infcitten , daarentegen, zoowcl voor voeding als beweging verfchillende
voortreflelilkie oigo1?e7 hebben, en Beene onduidelijke bc,rinfelen van zintuigen aanbieden ; dat , eindelijk , het
inktdier (of zoogenaanide visch) een zamenfcel voor voeding , bewe ing en zintuibelijl:e gewaarwordingen vertoont , geheel verheven boven de la -er geplaat:le dier
Wanneer gij zoo voortgaat door het gehecle-forten.
dierrük, dan kan het uwer'aandacht niet ontglippen , dat
zich de voedingswerktuigen overal fchikken naar het
voedfel ; dat dezelve allengs vergezeld gaan van voortref
bewegingstui en , die het lichaam voor duizende-felijk
oefeningen vatbaar maken ; dat , eindelijk , fillet alleen alle
zintuigdo aan\,"e i' zijn , maar dat zij ook hoe langer hoe
nicer in vatbaarlicid voor de heerlijkste, d;- bel ngrijk1te
Ff .,
in'
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indrukfelen toenemen , en als 't ware heerfchappij beginnen te voeren over de andere werktuigen. Zoo klimmen
wij dan op , door de millioenen der dieren , tot den
mensch , en zien in dezen alles op het voortreffelijkst
vereenigd, wat immer eertig dier ons ergens aanbood.
„ Vinden wij in hem alles zoo voortreffelijk vereenigd ?"
vragen waarfchijnlijk fommige mijner hoorders : „ Waar
vinden wij dan in hein de kolosfàle voeding des olifints
of des krokodils ; waar toont ge mij de vlugge beweging
der herten en reebokjes ; waar zult ge mij den fijnen reuk
der honden of het fcherp gezigt der valken bij den mensch
aantoonen ? — Neen , de mensch moet in fommige ligchaamskrachten en vatbaarheden voor eenige dieren onderdoen ," werpt ge mij tegen. Dan, laat ik, zoo veel
in mij is , u van deze dwaling terugbrengen , en bewijzen , dat 's nienfchen ligchaam boven dat der dieren
in allen opzigte voortreffelijk te noemen is.
Bepaalt dan eens uwe aandacht bij de noodwendigflc behoefte van al wat leeft, bij de voeding. — Men kan de
dieren gevoegelijk bc1chouwen als in twee groote rangen
verdeeld , waarvan dc eene zich met dierlijke , dc andere
met plantaardige zelffiandigheden voedt. De mensch is
buiten twijfel , wat men daartegen ook moge ingebragt
hebben (*) , een wezen , hetwelk gefehikt is om uit beide deze rijken voedfel te ontleenen , ja zelfs liet rijk der
delfilofFen niet onaangeroerd laat. Wij kennen geen dier,,
't welk dit voorregt in die mate bezit; want het zwijn ,
b. V. ,
(*) Onder anderen beweert onze landgenoot, Dr. r. z w E E R T s,
dat de mensch uit de natuur geen vleeschetend fchepfel is , e,
zoodat het rijk der planten voor ieder mensch volllrekt onontbeerlijk is , en het rijk der dieren zeer wel als voedfel ge
kan worden. De redenen, hiervoor aangevoerd, dat,-mist
namelijk, de planten van een' zuren aard, en het vleesch van
eene loogzoutige natuur is , en dat dus de eeríle het bederf
in ons ligchaam te keer gaan , het laatfte hetzelve bevorderen
zoude , enz. kunnen ligt wederlegd worden . -- Zie Verh.

hij Felix ilfrritis,

1790.
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b. v., moge zich zoowel met planten als dieren voeden,
en in zamenítel van ingewanden op den mensch eenigzins gelijken, het kan toch niet, even als deze, alle
dier- en plantvocdfels gebruiken. De mensch geniet het
vleesch van alle dieren. Niet alleen de herkaauwende,
die in Europa, benevens vele vogelen en visfchcn, genuttigd worden, maar zelfs apen en olifanten Itrekken
den Negers , leeuwen en tijgers den Hottentotten , honden
den Tongrafen , paarden den Tartaren ter fpijze; ja, ook
de ratten zijn lekkernijen voor de Kaliforniers. Robben
en walvisfchen worden door de Groenlanders, fchildpadden , hangen en hagedisfen door Afrikanen en Zuid-ZImncrikanen gegeten. Roofvogels ítrekken fommigen, graanetende velen tot voeding. De Kaliforniër laat de rupfen
en kevers, andere volken andere infekten niet in vrede (*). — Het zoude niet moeijelijk zijn, hier eerie reeks
van gewasfen op te noemen, welke, of geheel of ten
decle, verfchillende natiën voeden. Van het mos af,
waarmede de IJslander zich vergenoegt, tot den dadelboom , welke een groot gedeelte der Perzen en Egg ptevaren onderhoudt , is alles aan den mensch ter voeding
gefcllonken. Verwondert gij u, M. H. , over deze menigvuldigheid des voedfels , flaat dan , bid ik u, nog Genen
blik op den drank, die of tot lesfching van den dorst
of ter voldoening aan den finaak genomen wordt. De
dieren drinken niet dan water : alleen ílrekt den zogenden de moedermelk zoowel ten drank als ter fpijze. Maar
de mensch drinkt ook de melk der kochen ,fchapen,rendie(*) Teregt merkt de fchrandere J. B R E z aan : itlais nos
préjugés nous oat empécké jusqu'ici de firer parti de Bien d'autres espèces (d'iufectes) , pour la plupart très communes, que
vous treuverions peut - étre délicieufes , s'il nous était posftble
de furmonter la repugnance que neus avons pour des expérien.
ces de ce genre. — De beroemde ílerrekundige DE. L A L A Nn E nuttigde , volgens de getuigenis van den Heer D'i s J o Nv AL, gaarne fpinnen en rupfen. Zie n It E z, l z Flore des
Irzfectophiles, &c. p. 128 fuiv. & p. i6.
Ff 3
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dieren en paarden : ook het bloed is een geliefkoosde draaiti
der Saanojedei en Iiarafchat<lalcn : de veelvuldige uit Doorn'
en andere planten bereide dranken worden veel gebruikt
en misbruikt. -- I Ictgenc ik u zoo even voor[l:clde uit
de getrouwe LeriCrtcn der reisbeichriivcrs , die dit- alles
zagen , wordt volkomen bevestigd door dc bcfchouwing
dier werktuigen , welke de fpijs ter vertering voorbereiden , of deze zelve en de voeding bewerkflelligen moe
onderkaak , der tandfoor--ten.Zowldcgfhier
ten en tong , als die der maag en overige ingewanden ,
zoude ons , door vergelijking niet vleesch- en plantetende
dieren , kunnen leeren, dat de mensch in flaat is , alle
voedfels te nuttigen. Wij willen echter daarvoor ;erne
verdere bewijzen , welke hier ook niet pasten , bijbrengen.
Indien ik verder vaar uwe welwillende oplettendheid
eerie fchets wilde ophangen van die werktuigen , welke
uit dc verteerde fpijs het voedende deel opnemen en tot
bloed bereiden ; indien ik daarbij den omloop des bloeds ,
benevens de voeding van ieder ligchaamsdeel door hetzelve, voegde ; indien ik de zuiverende ademhaling deed opmerken , -- dan zonde u overal dezelfde voortrefelijkheid blijken, welke vereischt wordt om een zoo zaamgeíl:eld geheel in (tand te houden. Dan , ik treed hier in
Beene bijzonderheden ; alleen opmerkende , dat alle werk
voeding , als zoodanig , aan onzen wil niet-tuigendr
onderworpen zijn, maar hunne gevoeligheid ontleenen
van die zenuwen, welke haren oorlprong niet uit de herfenen hebben. --- Zoudt gij nu nob neer behoeven , M.
I I. , om overtuigd te worden , dat de inrigting van 's menfelien ligchaa.n , ten opzigte der voc.'ing, niet alleen voor
maar zelfs boven die der overige dieren verhe--treflijk,
vcn zij 2
Wij noemden de beweging , of liet vermogen om
van plaats te veranderen , eerie tweede eigenfchap van 's
teenfchen ligchaam. Dat ook te dezen opzigte geen dier
bij den mensch halen kan, hoop ik duideliik genoeg te
I.ct000r;en. Het is bekend, dat er drie hoofdfoorten van.
b.e eging zii : het zwemmen ,het vliegen , en hêt gaan;
-

-
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of bewegen in water, lucht, en op aarde. Iedere dezer
hoofdfoorten heeft verfcheidene wijzigingen : fommige
dieren immers zwemmen geheel in het water , andere drijven meer; fommige vliegen zwevende, andere meer ifij.
gende; fommige gaan ílatig, andere huppelen en fpringen; nog andere rennen met eene onbegrijpelijke fnelheid;,
terwijl weder andere klimmen, kruipen en wrocten. Wanneer wij zoo vele manieren van bewegirjg waarnemen , dan
gunnen wij ons niet onthouden van, in bewondering opgetogen, de wijsheid en goedheid der Almag ter verzorging harer fchepfelen te prijzen ; naardemaal daardoor niet
alleen het dierrijk door water, lucht en aarde verfpreid
werd, maar ook ieder dier in flaat gcíleld is, een . ge
te erlangen , en zijne vijanden te ontvlie--fchiktvoedl
den. Maar hoe veel te meer erkennen wij dankbaar die
zelfde. Voorzienigheid, wanneer zij den mensch de begaafdheid fchonk , om elke beweging op aarde te v olbrengen , ja hem ook niet ontzeide, om, in 't water
zwetmende , van plaats te kunnen veranderen; wanneer
zij vooral. hem ` bevoorregtte met een' opgerigten gang,
welke geen dier ,erlangde. Dit vporregt kenfchetst zelfs
den adeldom der menschheid , zoo als reeds menig wijs
zijne fchriften welfprekend beweerde (*). Wat-gerin
men ook moge aangevoerd hebben , om te ,bewijzen , dat
de- mensch ,van nature niet gevormd zoude zijn onr regtop te gaan, wij meenen gerust te kunnen volhouden , dat
hetzelve Hechts ícherpzinnige , doch., lkwalijkgeplaatíle geleerdheid verraadt. Wie eenigzins..vertrouwd is met-de
ïnrigting van 's menfchen zamenfi:ell _, en zich dan-niet
door geliefkoosde denkbeelden van een natuur- of dierniensch (welk een wanklank!) laat bedwelmen, zal wel
ontwaren, dat zoowel "het been- en fpiergetlel der-dra
onderfte ledematen, als de plaatfing van het hoofd op
den romp, de vorm der borst, des bekkens, en zelfs
de ligging van het hart, geenen anderen gang toelaten,
dan
(*) Zie c i c E a o, de Nat. Deor. Lib. a, en s ALL v aT i u s ; in Belio Catilinario , &c.
Ff4
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dan de opgerigte. De dagelijkiche ondervinding bevestigt
dit mijn gezegde , dewijl de kinders , zoodra zij genoe ;zame krac h ten gevoelen , trachten zich overeind flaande
te ho,-i-1c,i. Maar , even als de mensch in velen opzigte ,
in onderfc'aeidene leéftijden , op verfchillende dieren gelijkt, zou is het ook met de beweging. De zuigeling
fpeelt niet zijne poezele ledematen , zonder van plaats te
verandieren ; het kind kruipt op handen en de nog ivankele knieën ; de jongeling loopt met de fnelheid der
herten; de man f apt met een' vasten tred; en waggelende zet de grijsaard den voet grafwaarts. — Het is waar ,
de ment hen hebben , over 't algemeen, niet ie kracht
van ípiercn , welke het overige dierrijk, om vele rede
maar dit bewijst Beene mindere voor-ne,odigwas;
Daarenboven toonen ons veelvuldige voor -zrefcijkhd.
dat oefening en gewoonte , of wel opvoeding -beldn,,
veel kunnen toebrengen ter verhooging of onderdrukking
dier krachten. Volken , welke van de jagt leven, zijn
geoefend in het fpringen en rennen ; zij , die zich veel
niet de vischvangst bezig houden , zwemmen dikwerf
zeer vaardi. En zouden de Europefche vrouwen, door
een' verkeerden ijver gedreven • niet meermalen den Itevigen gang hunner kinderen bederven , door ze te vroeg
te willen laten loopen , om daarop een' zekeren roem te
dragen , even alsof zij de natuurlijke oorzaak waren van deze,
helaas ! onnatuurliike zoowel , als ontijdige voorlijkheid ?
Het zamenftel van rug en borst is zeer buigzaam , en
daardoor voor menige vlugge of gemakkelijke beweging
vatbaar. Mar bovenal verdienen de bovenfte ledematen,
welke bij de overige dieren de voorfle daarflellen, onze
aandacht nog een' korten tijd bezig te honden. Dezelve
waren bij een' opgerigten gang niet meer beftemd om liet
lichaam te onderfleunen en te verplaatfen: neen; zij
wcrIen ons zoodanig gevormd gegeven, dat zij ge`chikt
zijn om te grijpen , te vatten en te omvatten. Wel is
Waar hebben ook de apen ledematen , welke bekwaam
zijn om te grijpen ; doch niemand zal deze aan de menI heli) e gelijk oordcelen, wanneer hij de korte knobbelige
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ge duimen en fpitfe , min getopte , vingeren befchouwt aan
alle ledematen, waardoor deze dieren geheel voor klim
be natuurkundigen , die ook-mengfchapij.
hier gelijkheid meenden te vinden tusfchen menfehen- en
apengetlacht , waren zeker niet gedachtig , dat men meer
dezelfde werktuigen ontmoet , wel -malenihtdrjk
meer en als edeler ontwikkeld voorko--keindmsch
nen : eveneens is de duim en afzonderlijke , men zou
kunnen zeggen meer menfchelijke , vingers der apen geenszins een bewijs van gelijke en gelijkvormige handen. De
duim van den mensch is meer beweegbaar en langer dan
die van eenig ander dier; de vingers zijn het mede: maar
dit alleen maakt de grootere voortreffelijkheid derzelve
niet uit. Zij zijn daarenboven de zitplaats van een fijn
gevoel ; 't welk ons eene gefchikte gelegenheid geeft ,
om dc voortreffelijkheid der derde eigenfchap des lig
gevoeligheid , te doen kennen. Het is vooral-chams,de
in dit gedeelte der bewerktuiging, dat de mensch dc
kroon fpant boven al hetgeen hem omringt; het is in dit
zamenfPel, dat gij het fchepfel erkent, vatbaar voor de
veelvuldigfte en edelfte indrukfelen. Hier is het, dat gij
het ligchaam van den mensch erkent
De herfenen en zenuwen zijn de werktuigen, welke de
gevoeligheid der deelen daarllellen , en het dierlijk zamenftel in betrekking brengen niet de omringende natuur.
Wanneef men flechte zijne aandacht vestigt op den uitwendigen vorm van 's menfchen hoofd, dan kondigt ons
het gewulfde voorhoofd , de verhevene kruin en de kleinere evenredigheid des gelaats reeds een voortreffelijk
brein aan. De apen , welke zoo menigwerf-een punt van
vergelijking met den mensch opleverden, vertoonen ons
zelfs een vooruitfiekend gelaat en. achteroverhellend voor:hoofd en kruin.( *). De herfenen van den mensch , die
het
!

1

(*) Wie zich hiervan geheel overtuigen wil, befchouwe de
platen van CAMPER, BLUMENBACH, BAKKEIL en
C R U L L: hij leze de in minne gefchriften voorkomende ver
metingen; en ik twijfel niet, of men zal mijn-gelijkn
Ff 5
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het middelpunt des gevoels daarflellen , en als 't ware de
bevelen der ziel aan de overige deelen door de zenuwen
overbrengen , ja ook wederkeerig door de zintuigen inclrtikfelen aan de ziel niededeelen , zijn bij den mensch in
alle doelen meer . ontwikkeld dan in eenig dier. Zij zijn
nicer kogelvormig; terwijl fommigc dieren dezelve platter, andere langer, andere als in hoopjes verdeeld hebben. Zij zijn in evenredigheid tot de zenuwen dc groot
evenwel niet in evenredigheid tot het ligchaatn. In,-lIe,
immers wordt de mensch overtroffen door de _
opzigt
dit
zingvogels, als kanari n en fijsjes , volgens de opmerking
van den grooten H t L L E i, welke daarom nog niet ir
gevoeligheid der overige ligchaamsdeelen uitmunten , hoe
harmonisch zij ook zingen mogen. Voorts heeft ook de
mensch de uitgebreidflc groote herfenen in evenredigheid
tot de kleine en het ruggemerg, de meeste kronkelingen,
en de grootfic hoeveelheid mergflof. Het zoude overbod.ig zijn , hier meer van de bijzondere deelen , in vergelijking met de dierherfenen , voor te dragen: men houde
41iechts in het oog , dat de mensch weder alles in zich
vereenigt, wat in het dierrijk veiipreid ligt en hier en
el,Iars afzonderlijk voorkomt.
Wat zal ik van de vijf zintuigen zeggen, M. H.? Zal
liet viel noodig zijn te betoogen , dat, waar de Scheper een herfengeftel fchiep , - volmaakt boven al wat lou ter dier is , Zijne wijsheid .daar ook evenredig edelere en
meer ontwikkelde zintuigen verordende ? Zal het noodig
zijn , hier door ontleedkundig betoog te bewijzen , dat
de blooic huid van den mensch met een fijner en vooral
steer onderfcheidend gevoel bedeeld is ; dat de neus vele
zenuwen, dat de tong vele fivaaktepeltjes heeft; dat het
gehoor en het gezigt geheel ontwikkeld zijn? Neen; dage:

-

zeggen gegrond vinden. Met eerbied voor den roem mijns
betreurden vaders voeg ik hierbij , dat ook deze zich omtrent
dit gedeelte der vergelijkende ontleedkunde verdienftelijk
maakte. Zie c R U L L -, Disf. de crania ejusgue ad faciem rG

tipre : var. locis. (Groning,
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gelijks geven onze medemenfchen ons de treffendfte be.
wijzen van de volmaaktheid hunner zintuigen , en derzelver beheer over liet overige gefiel. Men zegge niet, dat
de hond fijner rieke , of andere dieren in andere zintuigen den mensch overtreffen; ieder, die zich oefent, kan
elk dier evenaren. Men herinnere zich de Negers , welke
de voetflappen der Franfchen door den reuk onderlèheiden van die eens Negers , en de getuigenis van r E RN E T T E , volgens welke de Brazïliérs en Kanadizrs een'
zoo fijnen reuk hebben , dat zij een' Franscbmanr van
een' Fngelsch;nan of Spanjaard op Benen afíland onder
beenge zich te binnen, hoe ver onze-ken(*).M
zeelieden, hoe vast onze jagers, lroe naauwkeurig onze
fchilders zien. Men verwondere zich over de juistheid in
het ondcrfcheiden der toonen en geluiden bij de meesters
in dit vak. Dat ik u flechts tierinnere de fijnheid van
tong en gehemelte bij die genen , welke meenen , dat zij
leven om te eten , en de overige zintuigen niet zoo veel
oefenen , als noodig is om Gods heerlijke natuur te genieten! Men ver.ftomme over de voortreffelijkheid , waartoe onze zintuigen door oefening verheven worden , wanneer men de blinde door het gevoel kleuren ziet onderkennen. Waar, M. H. , zouden wij toch het dier
vinden, welks zintuigen alle voor Bene zoo hooge flemining en verfijning vatbaar zijn ? Een of ander enkel zin
mogen wij hier of elders in het dierrijk hoogst ont--tuig
wikkeld aantreffen, nergens, wij herhalen liet, vinden
wij alle zintuigen zoo voortreffelijk; nergens vinden wij
vooral een zoo gevoelig en harmonisch verband,tusfchen
alle, door middel der herfes en.
Is dan de mensch begaafd met zoo edele werktuigen
voor voeding , beweging en gevoel , het kan niet anders ,
of deze alle, vereenigd • niet die , welke de voortduring
des geflachts verzekeren , moeten een boven al wat dier
is verheven geheel opleveren. Dit geheel is voor verfchilO Zie s ö IIm E R R 1 N G, iher die körperl. Pe; jclzierd. dis
Negers vom Europ'er, S. 22.
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fchillende wijzigingen vatbaar, naarmate de mensch zelf
of de hem omringende natuur daarop werken, en naar de
verfchillende levensperken. — De zuigeling , nog zoo
naauw met de moeder door de bronnen van zijn beflaan
vereenigd , fchijnt niets te behoeven , dan 't geen tot levensonderhoud hoogstnoodig is. Voedfel en rust maken
zijn geluk uit. De hertenen, daarentegen, zijn bijna onwerkzaam ; ja, de indrukfelen , welke foms door de zin
dezelve worden overgebragt , fchijnen eer ver -tuigeno
voor de groote gevoeligheid, dan opwekkend.-doven
Geen zintuig ontwikkelt zich eerder dan het gevoel , indien wij den finaak uitzonderen. Het gevoel doet het
eerst den zuigeling befeffen, dat hij in eene zinnenwereld
verkeert. Daarna wordt het oog allengskens ge{chikt om
aardfche voorwerpen te onderfcheiden. Na eenige weken
vermeerdert de opmerkzaamheid; liet kind bemint glansrijke ligchamen, en- volgt den gang der moeder met het
oog. De werktuigen voor het nemen van ander voedfcl
en het gehemelte worden ontwikkeld; en daardoor geeft
niet alleen de natuur den eerften wenk, dat nu 's menfchen kind weldra dier- en plantaardig voedfel behoeft ,
maar ook, dat hetzelve nu dc gefchikthcid zal bekomen,
om dein ouderen zijne nooddruft door verflaanbare fpraak
te kennen te geven. Immers fielt liet voortreffelijk zamenflel van luchtpijp , flrottenhoofd , tong , aaneengeCchakeldc tandenrij , en beweegbare , vooruitßekende lippen
den menscli in flaat, om geärticuleerde klanken zoodanig
verbonden voort te brengen , dat zij eene verflaanbare
fpraak opleveren. En ziet hier weder eenige dierlijke
werktuigen zoodanig veredeld , M. H. , dat wij niet dan
de goedheid des Scheppers ook hier kunnen loven en
danken.
Nadat het geheele geílel der voeding e beweging eerie
genoegzame vastheid verkregen heeft, vangt de meerdere
oefening en befchaving der zintuigen aan. De knaap en
het meisje worden huwbaar: het haft ílaat met kracht;
de ílem wordt gevestigd, de ademhaling vol: het geheel
vertoont zich vol fchoonheid en kracht. Nu is de tijd
daar,,
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daat, dat ieder ligchaamsdeel volkomen ontwikkeld is:
nu is alles in evenwigt; noch de werktuigen der voeding,
noch die der beweging , noch die der zinnen hebben de
overhand , en het Raat nu aan den mensch , om zijn herfengeflel de heerfchappij over alle overige werktuigen op
te dragen , of zich een flaaf van zijne maag , of een lou
beweging te maken. In één woord, nu-teraduigvn
is de mensch, wat- zijn ligchaam aangaat , geheel mensch,
en van alle andere dierfoort volkomen te onderfcheiden :.
en wanneer nu de edele ziel niet een' vasten wil het. herfengeflel ten gebieder over alle dierlijkheid fielt; wanneer
nu ieder zintuig , behoorlijk geoefend , doch niet één een
boven andere gewet , dc heerlijkheid van Gods-zijdg
fchepping getrouw terugkaatst en daarin liefde en een
dragt aanfchouwt, dan kan de mensch voor hoogere fpheren bekwaamd worden. Want niet immer bloeit de boom
des aardfchen levens ; eens vallen zijne bloemen en bladeren af, en niets getuigt meer den fchooncn , kracht
dan de blozende vruchten.
-volenRad,
Wij kunnen ons niet uitlaten over de menigvuldige veranderingen , welke het menschdom , door deszelfs ver
aardbodem, en bijna nog-huizngeovrdafch
meer door de deels vernuftige, deels zeer kinderachtige
gewoonten en gebruiken bij verfchillende natiën , ondergaan heeft. Wij zouden , indien de tijd liet gedoogde ,
nog opmerkzaam moeten maken op de verfchillendé zoogenaamde temperamenten , welke flcchts in een ligchaam ,
als het menfchelijke is , voorkomen. Wij zouden moeten
aantoonen, dat de wijze Schepper der vrouwe een.ligchaam fchonk, waarin een vrouwelijk gemoed te huis
behoort.
Dan , laten wij , na deze zeer algemeene en oppervlak
voortreffelijkheid van 's menfchen-kigebfchouwndr
ligchaam , nog meer ons daarvan overtuigen door het betoog der doelmatigheid van hetzelve , waardoor` eigenlijk
de voortreffelijkheid bekroond wordt. Hoe kan dit heer
aan een hooger doel dienstbaar zijn ? is de-lijkzamenf
vraag, die ons op te lo; fen over
.
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Ík weet het, M. H. , uwe eigene overtuiging zegt het
u reeds , deze vraag behoeft bijna geen betoog. De ondervinding immers leert liet ons dagelijks , dat regelmatig
zaatngeftelde werktuigen , wier raderen ten naauwflc .pasfen, wier drijfveren dc juiste kracht bezitten , niet andérs kunnen, dan doelmatig werkzaam zijn : en zoude
het dan nog betoog behoeven , dat een levend werl,t2iig ,
zóó zaamgef7eld, als dat van den mensch, voor een hoog
Linde werkzaam zal zijn ? Neen , ik ftem het gaarne toe ,
de Schepper kan zzillz een Iigchaam niet gewild hebben
zonder daarbij een hoogei doel' te willen', dan dat der
fchepping van ieder ánder li ehaain ; maar iaen achte het
niet overbodig , deze red#ëtlering in eenige bijzonderheden
te overwegen , waartoe ` ons de woorden van S N n T I-1t A G E gevoegelijk aanlclding geven : „ Het kind wordt
;, eigenlijk, het naast voor de maatféhappij , en de mensch
„ in de inaatfclíappij' voor den hemel opgevoed." ('k)
Het is wel aan geenen twijfel onderworpen , dat de mensch
geneigd is om een maatfchappelijk leven te leiden, doordien de geest zich niet vergenoegt met het verzamelen
van kundigheden , man ook dezelve aan anderen mede.
deelen wil, terwijl bovendien het ligchaam hulp behoeft.
Is het nu waar,, dat al , wat mensch is , naar Gene zamenleving, en wel naar eenti maatfcllappelijke zamen vo
haalt, dan is het duidelijk, dat ieder kind door zij--nig
ne ouders zoodanig zal moeten opgevoed worden , dat
het voor de maatfchappij gefchikt worde. Het hoover
doel , waarnaar het kind dus te ítreven heeft , en hetwelk
de ouders in hunne opvoeding moeten beoogen , is het
maatfchappelijk leven. Men zegge niet ; dat dit doel dan
zeer onbepaald zij , dewijl er een groot onderfcheid is tusfchen de maatfebappij van den befcháafden Europeaci;
en der wilden van lfrika. Het doel is overal één , hoe-wel hetzelve niet overal in gelijke mate bereikt wordt.
Ver() Zie Verhand. over de nuttigheid der beoefening van de
Nat.' lijst. in de Natuurk. Kerl. vetra de ' UIaarl. A1aatrch.
IIden D. ade S. bl. tá3.
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Veredeling en befchaving zijn de,.hoofddoeleinden onzer
wandeling op aarde; en de in ons oog zoo domme.Vuz'r=
Zander veredelt en befchaaft Lijd kroost evenzeer voor
zijne maatfchappij , als de Europeer voor de zijne. Iedere opvoeding is dus naar den kring der omringende maarfchappij doelmatig , indien zij nit beneden dit flandpunt
blijve ; iedere .opvoeding boven dien kring mist haar doek,
ten zij 's • kinds geest zich boven het alledaaglche verheffe. Men meene nniet , dat ik door bovengemelde
bepaling bedoel ,. den onbefchaafden in zijn flandpunt te
laten berusten ; .neen , in zijnen kring zijn vele kinderen ,
die zich , bij eene gunfíige opleidiiig ; boven het alledaa fche kunnen en zullen verheffen; bij de befchaafde en
vooral geleerde maatfchappijen is het moeijelijker, zood-:nige geesten aan te treffen en te kweeken. — Men ftelle
zich dan als doel voor , om de kinderen op te brengen
voor Bene maatíchappij, waar , vlijt en deugd ten troon
zitten. Vlijt. is de bron van alle kennis en wetenfcha3;
zij verzekert ons aardsch beflaan. Deugd, of zedclijkheid , is de bron van allen godsdienst ; en alle deugden ,
dc geheele omvang der zedelijkheid , vereenigt de chris clijkc godsdienst in zich ; zij verzekert ons een hemelscii
bellaan. Men boezeine dus liet kind reeds werkzaamheid
en deugd in: dan zal het een voortreffelijk lid der maat
worden , en in dezelve voortgaan , voor zich -febapij
zijnen naasten nuttig- te zijn ; terwijl het , éen,,-veln
bovenal deugd en godsdienst bemi;riende, niet zal nala.
ten dezelve aan te kweeken en dus den hemel te nagderen. De mensch , laat ik dit hier nog bijvoegen, met
alle natuurlijke en geest - krachten toegerust , geplaatst in
een' belchaafden kring, zich .eenen werkkring _ gekozen
hebbende , vindt nu in al wat hij doet en door zijne medemcnfchen ziet doen, in at vat de in duizendvoudige
gedaante zich vertoonende natut r hem aanbiedt, de leerfchool, bij welker uitgang hij de eeuwigheid intreedt;
en rcke.fchap zal moeten doen van het befleden zijner
leerjaren in de fchool, welke heul voor de toekomst opvoedde,
wij
-
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Wij zagen , M. H. , dat het menfchelijk ligchaam een s
geruimen tijd behoeft, om tot den ffaat van volkomene
ontwikkeling te geraken ; dat de voedings- en bewegingswerktuigen zich 't eerst ontwikkelen en de zintuigen al-.
lengs gefcherpt worden , het herfengeftel eindelijk dien
Raat bekomt, waarin 't geheel het overwigt heeft. Dit
alles was noodzakelijk , opdat het kind voor de maat
worden opgevoed. Vaar vinden wij de-fchapijkonde
maatfchappij , voor welke dit geene behoefte was ? Voedt
het kind op , om onder de min befchaafde en als wilde
volken te leven : hebt gij dan niet eene reeks van jaren
noodig , om hetzelve niet alleen jagt en visfcherij en eenige bouwkunde , maar vooral de fpraak te leeren , waar
bepaalde denkbeelden hechten moet ? Voedt het-anhet
kind op voor verlichte kringen; en het zal niet noodig
zijn , te doen opmerken , dat eene lange jeugd hiertoe
vereischt wordt. En , al ware het nu eens , dat der zoogenaamde wilde volken eene kortere jeugd genoegzaam
ware, wie verzekert ons, dat zij immer in dezen iland
zullen verkeeren ? Wie erkent zelfs niet in deze algemeene eigenfchap van ieder menfchenras de zoo dikwerf befrredene eenheid van flam , welke de wijzigingen van klimaat en voedfel niet hebben kunnen vernietigen ?
Voeding was de eerfte behoefte des ligchaams. De
moedermelk verzorgt overal den zuigeling ; doch ook
overal weet de moeder, dat daarna fteviiger voedtel nood
Daarom fpoort zij ook reeds de kleinen aan ,-zakelijs.
om met vlijt te leeren, wat noodig is , om de verlangde
fipiis te bekomen : zij boezemt den jongeren in , oii niet
moede: te zijn, en zaait de eeríte beginfelen voor een
maatfchappelijk beflaan. Maar, wat was er nu noodza
,, dan dat het kind leerde, van plaats te veran--kelijr
deren , om datgene op te fporen , wat tot inítandhoudin
des ligchaams dienen zal ? Nog zorgt de noeste vader
voor het behoud des kinds; en dit is de tijd, waarin het
den tred bevestigt niet alleen , maar ook het gebruik der'
handen leert. Nu volgt een tijd,, waarin de jongeling
verder behoort te gaan : nu is het niet genoeg , •te gaan
eq
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en te grijpen; de jagt vordert de vlugfte bewegingen
het fpringen , het rennen ; de vischvangst doer de oefeHing van zwemmen ontflaan, en juist daarom wordt in
dit levensperk alles geoefend , wat tot beweging behoort:
Het is evenwel niet genoeg om het wild te volgen ; dè
band moet bekwaamd worden om hetzelve te vangen en
de zintuigen gewet om het te overwinnen: En wie uwer 3
Al. H:, merkt niet op, dat j de krachten van den mensch
niet in (iaat zijnde om het wild te vermeesteren , er
hulpmiddelen moeten gezocht worden ter bemagtiging van
hetzelve? Nu was het Bene weldaad, welke de Schepper
den mensch. bewees , door hein zintuigen te fchenken ,
die , alle even volmaakt en .ontivikkeld , van rondomme
de.. nattiur in zijne ziel tetugkaatfen , welke overal ítof ter
bearbeiding.oplevert. Nu vooral was het Bene weldaad a
dat de liefderijke Vader zijnen kilideren een herfengeflel
gaf, bekwaam om de indrukfelen getrouw over te breng
gen , en bovenal de vernuftige denkbeelden door de zenuwen , als zoo vele bevelen , naar de overige ligehàams^
deelen te verfpreiden. Nu komt het met den loop der
ontwikkeling van den mensch overeen , dat zijne handen
ürikken , wapenen en werktuigen vervaardigen : nu is; de
tijd daar , dat de mensch mensch worden kan: Herinnert gij
u nu niet, dat de mensch alle voedfel nuttigen kan; en
komt daarbij niet het denkbeeld in u op , dat hij daardoor
bettemd weid . om overal te wonen en alles te onderzoeken ? Herinnert gij u nu niet , dat gij cr?le zintuigen even
volmaakt hebt ontvangen , en dat gij daardoor verpli t
werdt om alle te öëfenén , °g e eri te laten innuimeren ,
geen ten koste van andere te veredelen ? De geheele, ontwikkeling dus der werktuigen van voeding ; beweging en
gevoel toont ons den loop der behoeften van den mensch
Voor een maatfchappelijk leven : zij toont ons , dat's menfchen kind voor de niaatichappij moet worden opgevoed.
Is het dan wäar , vraagt gij ,dat de iniigting van's menfchen ligchaaxn hem gel hikt maakt om voor den hemel in
de maatfchappij te worden opgevoed ? — Twijfelt gij hier
nog aan ; Ml H. ? Neen ! gij befeft het wel , dat die
;
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voortreffelijke zintuigen den Schepper uit de fchoone natuur aan alle volken leeren keimen, en , het brein de
dankbare aandoeningen der ziele terugkaatfende, den fier=
veling doen knicien en de handen vouwen. Waar vindt
gij . het dier, dat gefchapen is om zich voor zijnen God
te buigen , en te bidden? Neen ! gij befeft het wel , dat
uwe handen gemaakt zijn om de bevelen der gevoelvollekiel te volbrengen, om God eenen tempel te ftichtén.
liet is u duidelijk, dat uwe ziel aan derzelver beginfelen
taan liefde en zucht naar kennis niet konde voldoen zonder zoodanige herfenen en zintuigen, die overal God,
als den Alniagtige , den Alwetende , den Alwijze, den
Algoede, den geheel Liefderijke, doen kennen en opmerken. Het kan it niet langer onbekend zijn, dat, zoo
Cod u Beene handen had geíchonken om uwe gedachten
door teekenen uit te drukken , zoo u de fpraaktuigen ter
mededeèling uwer gemoedsaandoeningen en behoeften ontbraken , zoo uwe ooren niet gevormd waren om deze
klanken duidelijk over te voeren naar uw binnen{te , gij
dan ook noch den Schepper uit de natuur,, noch Zijnen
Zoon - uit de openbaring zoudt kennen , die u ten hemel
zal moeten inleiden. (*)
(*) Het laatfte gedeelte dezer voorlezing is vooral nog
voor eene bijzondere uitbreiding vatbaar; dan, dc perken
eener mondelinge voordragt lieten zulks niet toe. Eene afzonderlijke verhandeling zal deze uitbreiding, bij nadere gelegeniteid , kunnen vervatten.
HET LEVEN EN DE WANDELINGEN VAN MEESTER
MAARTEN VROEG.

III.
1pologie der Geneeskunst.
l.k kwam eindelijk met mijn hoofd vol muizennesten , en
maar half tevreden over mijn beluit , aan mijne 'woning ,
die , zoo iemand mij mogt noodig hebben , . een weinig
van
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van het dorp af ligt tegenover den fmidi Naauwelijks
had ik mijn hoofd over de onderdeur getlokén , of mijne
vrouw kwam mij , met een bedeesd gelaat en halfgefmoorß
de ftem , zeggen , dat de Heeren van de Commisfie bin'
neu waren en alles zien moesten. Ik vroeg haar, of Onder dat alles ook het overoud pekelvlecseh begrepen was;
waarop zij mij gisteren getracteerd had , en kreeg tot antä
woord een oogje; hetwelk mij deed verlangen dat dé
Heeren nog wat blijven mogten. Het winkelbezoek a&
geloopen zijnde 3 raakte ik in gefprek met Doctor w A its
K K R ; en ik kon niet nalaten ; dien goeden ouden vriend
mijn hart eens te ontlasten , en hein deelgenoot te mg=
ken van den bitteren tweefirijd , waarin zijn Rotterdamfche Collega mij gebragt had. Ik vroeg hem dan wat
op gronden fleunde ; of
hij ér an dacht ;• of
niet ? eti kreeg de vraag tot antwoord, of ik hem dan
voor een' fchurk hield en mijzelven ook? „ want, z eile
hij , wie Hechts twijfelt , wie niet geheel overtuigd is van
de zekerheid der Geneeskunst en evenwel er geene gewetenszaak van maakt, zijn' evenniensch aan die bedriet
gelijke kunst te wagen, verdient den naam van een eer=
lijk en braaf man niet. Ik weet intusfchen wel, dat verry
flandigen federt lang opgehouden hebben, onze kunst
wegens hare onzekerheid aan te vallen. Men beféft, dat,
in dien zin, waarin zulks van de Geneeskunst beweerd
wordt alle menfclielijke kunst onzeker is; en Onzekerder; naarmate zij mocijelijker is. Maar de zwakke zijde
onzer kunst is de onbekwaamheid en achteloosheid der
en, dat heerleger overziene
genen, die haar beoefenen;
de, waarin zoo weinigen uitmunten , rees de gedachte
wel eens bij mij Op, of men ons niet onder dé plagen
van liet menschdom moet rekenen: Ik heb dië gedachte
niet onderdrukt; maar de zaak feherp onderzocht; en het
gevolg van dit onderzoek is geweest , dat het nut , hetwelk onze kunst héeft ; hoe onvolmaakt zij dan ook we=
zen mag, het nadeel verre overtreft, daar zij als eené
der grondzuilen van onze máatfchappelijke welvaart moet
G g M' wor.
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worden aangemerkt, ja als een noodzakelijk beFcanddeel
van heb, tpenffhelijk' geluk."
Al had het gezigt mijner vrouw mij niet naar de.uit;rekking van ons onderhoud doen verlangen, deze gezegden'zouden daartoe genoegzaam geweest zijn. Maar, .tot
mijne fpijt , brak de Doctor het gefprek af, onder belof.
te. evenwel van snij zijne gedachten naderhand fehriftelijk
mede: te deelen. Ik kreeg dan ook , oenige dagen daarna ,
irret .onze bodin , een pakje , waarin een geíchrift , dat_ ik
federt altijd gewoon ben te lezen , , als ik een patient
.door den dood, verlies , of tot een confult niet Doctor ß.
genoodzaakt word.
;

Proeve_ eener JIpologie der Geneeskunst , niet
zoo als zij wezen kon, snaar•' zoo als zij is.
Behoeft de kunst , die den veegen lijder het leven redt
den zwaar gefolterden zijne fmarten lenigt, eerre vërdëJibing ? „ Deze weldaden, zdit gij zeggen, bewijst niet
zij , maar de natuur. " IIet is 'dan ook aan dc natuur'-, en
niet aan het kunstrijk vernuft van F R A N Ií I. 1 N dat
wij dc j beveiliging onzer gebouwen bij het 'dreigend oner vèrfchuldigd zijn. „Maar hoe' onzeker, zult gij weêr
zeggen, hoe gevaarlijk moet Bene kunst wezen , omtreilt
welker begitifélen hare beoefenaars het nimmer eens waren 1" "Goed; nla :r dan moet gij u ook geene woning
laten bouwen : want" dit doet 'irren in China geheel an'ders dan bij ons , en bij de Laplanders wederom geheel
anders dan in China. Ook moot ik wel eens weten , of
'gij op reis ook eet? Floe kunt gij het wagen? Kookt
niet elke keukenmeid of huismoeder den pot op hare na
Wie verzekert u, dat uwe maag befand is voor de-nier?
foep van uwe buurvrouw ? Vindt -ij daarin Beene zwarigheid , wat vindt gij ze dui , om u te doen aderlaten , in
een geval , waarin tienduizend vóór ti het gedaan zijn ?
„Maar men kan zich vergisfen ; de Doctor kan verkeerd
gezien hebben , dc Chirurgijn mis fteken." Uwe keu
kan u ook dolle kervel opdisfchen, in plaats-kenmid
van peterfelie.
Maar
,
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Maar ik begin te bemerken , dat ik , als Don Quichot ,
de molens voor reuzen aanzie. Inderdaad, wie zal, in
goeden ernst, iets tegen eene kunst aanvoeren, welker
hulp hij dikwijls op hetzelfde oogenblik noodig heeft eil
verlangend inroept ? Men Iaat dan de kunst met rust,
maar vaart uit tegen hare beoefenaren. Met welk regt?
Zijn dan de Doctoren en hunne fatellieten menfchen van
andere bewegingen dan wij ? Uit welke natuurwet volgt
het, dat er niet zoo wel doirime Doctoren kunnen zijn
als domme Advocaten,, onkundige .Chirurgijns als lompe
Kleermakers , achtelooze Apothekers: als flordige Notarisfen? Of meent gij, dat de doctorale muts boveninenfchelijke wetenfchap , hemelfe..he deugd en oneindige krachten
mededeelt? Denkt gij misfchien, dat alle Geneesmeesters
even bekwaam moesten wezen ? Kunnen alle keukenmei-.
den pasteijen bakken ; en die dat niet kunnen , kunnen
die niets ? WVat doet nu de veriandige huismoeder , die
zulk een feniks over hare potten.. en pannen wil zien
zweven ? Neemt zij de eerfte , die. zich aanmeldt ?
IIoe dit ook zij , het is nu eenreaal de manier, dat
men zijn oordeel gebruike bij de këuze• van eene keuken
liet oordeel, van anderen , de fteni van het pu--meid,n
bliek , bij liet kiezen van tenen Geneesheer.-.. De vraag
is , of, in dien (laat van zaken , de Geneeskunst niet.
onder de ergfle plagen van het menschdom behoort. Ik
zoude niemand raden , hierop fpocdig ja te antwoorden ,
tenzij hij even gereed was om te erkennen , dat hij een
gek is, waardig om als een kind beftuurd te worden.
Moest men de Geneesheeren niet'f'crenger bannen dan dc
Jezuiten? Waartoe dient ons Akademisch onderwijs , waar
Geneeskundige Staatsregeling , indien wij-toedghcl
een oogenbli'., twijfelden aan de heilzame í}rekking, zelfs
der gebrekkiád;e kunst?
Dit is het punt, waar ik wezen wilde. Vooronder
field , dat er van de honderd Geneeskundigen flechts één
zij., dien hoogen eernaam zoo waardig , als u o an n r. u s
of v i R c I L i u dien van Dichter, en dat dc groot te
hoop der overigen, lelijk het talrijk gild der verzcmatskers ,
Gg-

4

2

HET LEVEN EN DE WANDELINGEN

kers , flechts zoo veel geneeskundig genie heeft , als even
genoeg is, om eene gewone verkoudheid, eene bedorve,
ne maag, of eene ligte koorts, •zonder gevaar van des
lijders leven , te kureren ; in die vooronderflclling ineen
ik, met grond, te mogen beweren, dat mijne kunst niet
2lIeen onder de eerlijke neringen en hanteringen verdient
geduld te worden, maar zelfs een zegen is voor de maatfchappij. Ik meene dit uit vier flukken te Bunnen opmaken : io. uit hare oudheid; 2°, uit hare algen eenheid
g°, uit hate noodzakeli kheid , en 40. uit hare nuttigheid.
Men zal hierop waarfchijnlijk aanmerken, dat ik de drie
eertle punten wel konde daarlaten , en dat me,i zeer te.
yreden zal zijn , wanneer ik het nut der Geneeskunst vol
zal hebben bewezen. Men vergunne mij echter-dinge
hierop aan te merken , dat elke verhandeling hare behoor
lengte moet hebben , en de mijne dan veel te kort-lijke
zou wezen.
i. Wat dan in de, eerfle plaats de oudheid mijner kunst
betreft, wie twijfelt daar aan? Ik gevoel echter, dat ik ,
am de zwakgeloovigen van die oudheid geheel te overtuigen, de rol der gefchiedenisfen moet openflaan en ha,
re oorkonden raadplegen. Dit intusfchen is , om de waar
te zeggen ,in het geheel mijne zaak niet. Welk eene-heid
Graf, eene partij oude , beflovene boeken te doorwroeten , die niemand meer aanraakt! Ook zoude ik niet weten , dat men in onze verlichte eeuw op cene geheel an.
dere manier de gefchiedenis fchrijft. IIet is genoeg, dat
men, in een' gemakkelijken leuningfloel gedoken, onder
het uitblazen van eenige wolken rooks, eerst bedenke,
hoe de dingen gebeuren konden, en, als men zich dat
vast in het hoofd gezet heeft, daaruit opmuke en zich
Verzekere, dat zij zoo gebeuren roestera. Ik zal zoo vrij
zijn , dezen gebaanden , koninklijken weg ook op te gaan ,
en, zonder den minflen onifag van boeken , de oorkonden der gefchiedenis van mijne kunst in mijn hoofd te
zoeken.
Sedert er menfchen beflonden , was het mogelijk , dat
zij ziek werden; en wanneer ik het menfchelijk geítel naga ,
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ga , wanneer ik om mij heen zie , hoe de menfchen be.
ítaan , dan komt het mij niet flechts waarfchijnlijk , maar
zelfs noodzakelijk voor, dat zij ziek werden. Het is
waar, in die allereerfte tijden kunnen de menfchen geheel
anders geweest zijn dan nu; zij zullen vooral waarichijn.
lijk in andere omIlandigheden geleefd hebben, waardoor
zij minder aan ziekten waren blootgefleld. Of zoude Adam,
reeds aan de jicht hebben geleden , en oeder Eva met
migraine zijn gekweld geweest? Ik weet het .niet ; maar
wanneer ik zie, hoe kippen uit kippen voortkomen en
rnenfchen uit menfGhen , dan zoude ik gerust durven aannemen, dat, in die overoude tijden , de menfchen oogeil
in hun hoofd zullen gehad hebben , armen en beenen aan
hun lijf,, en eene maag. B L U• bz F, N B AC H zegt het
uitdrukkelijk , dat er zelfs geen dier gedacht kan worden
zonder maag , hoe veel minder een mensch. Het zal in
die. tijden ook wel eens gewaaid hebben, zoodat het zand
iemand in de oogen vloog; liet zal wel eens donker geweest zijn, zoodat er een in een' kuil kon vallen en aria
of been breken. Zoude men ook niet, met veel grond
van waarfchijnlijkheid_, mogen vooronderflellen , dat er
titel eens een , zeer bezweet zijnde, koud water zal gedsonken, en zich daardoor eene pleuris of een kolijk op
der hals gehaald_ hebben ? lk beken, deze laatíie voor
wat gewaagd ; maar men zal mij zeer ver -onderíligs
haar ; voor deze keer, te laten doorf ippen ;-pligtenm
ik beloof, van mijnen kant,, dat ik er geen misbruik van
maken zal. Wij worden tegenwoordig toch wel genoodzaakt aan te nemen, dat er ligchamen zijn ,die niets wegen; dat daaronder een ding behoort, hetwelk men het
levensbeginfel noemt; en dat er in den mensch twee wezens zitten, die niets van elkander weten, uitgezonderd
wanneer zij bij ongeluk malkander te na komen. IIet Bene
wezen zit in den buik en het andere in het hoofd , hetwelk niet het hoofd is van ons ligchaam , maar flechts
een deel van hetzelve , zoo als een arm of een been er
een deel van `is. Ja, men wanhoopt niet meer, of de
kunst zal het nog zoo verre brengen , van iemand het
Gg4
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hoofd -af te zetten, zoo als men hem nu een' vinger af^
zet, Men zal - dan een kunsthoofd uitvinden , ten einde
men zou kunnen ademhalen en fpreken en eten en een'
hoed opzetten : want het is bewezen , dat een mensen ,
om te leven , geene herfenen noodig heeft. Dit alles wil
ik , uit volle oveitniging , gelooven en voor waarheid
aannemen„ wanneer men mij flechts wil toegeven, dat
men reeds in Adams tijden armen en beenen breken, de
pleuris - of een kolijk heeft kunnen krijgeh. Er waren
dus zoowel uit- als inwendige ziekten. En zouden: er dan
Beene Doctoren geweest zijn; of , om naauwkeuriger te
íprcken , geene menfchen , die zich beijverden , te helpen , als anderen. klaagden? Ik kan zulk eene flechte ge•
dachte van mijne voorvaderen niet koesteren. En om
ieder te overtuigen , dat ik mij hier niet vergis , behoef
ik hen flechts te verzoeken , eens aandachtig gade te
slaan , hoe kinderen leven , hoe zij elkander beklagen en
helpen. Mij dunkt, wij kunnen ons de menfchen , in
die overoude tijden , nog al het best als groote kinderen
voorílellen. Men zal zeggen , dat dit wederom eene voor
zij zoo, ik í1e1 haar tegenover die,-pnderltigs.H
volgens welke wij uit apen of meerkatten voortfproten.
Daar wij nu, willen wij ons gelijk blijven, wel genood
zijn, aan te nemen, dat onze eeríle voorouders-zakt
oneindig veel minder waren dan wij, kunnen wij toch
waarlijk niet wel minder, dan in hen den aanleg tot dat
ales te vooronderfrellen , wat wij in ons zoo heerlijk ontwikkeld zien. Gelijk er nu , onder kinderen , doorgaans
dezen en genen .zijn , die , in opmerkzaamheid , geestig
heid, handigheid of kracht , zeer uitmunten boven de, an
deren , zal het ook zoo onder olie• eerffe menfchen geweest zijn. Men behoeft juist Peen it's n P o c R A T E s
te zijn , om de rillingen en koude, die iemand bij inwendige aandoeningen overvallen, door zachte frovingen van
her ligchaam te zoeken te verdrijven, noch ook om op.
te merken, dat menigeen na eene fterke neusbloeding be-.
ter wordt , en dus in een dergeliik geval zulk eene bloedsontlasting te bevorderen.
Zoo
-
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Zoo Is dart de Geneeskunst zoo otid als het rnenschdom ;

en zullen wij, haar, dan.. nu verflooten ? Is zij misfchien onze
achting: minder, waardig geworden, óf kunnen wij haar beter
misfen?. Op het.laatite zal ik ftraks antwoorden; het eerfte is
naauwelijks een antwoord waardig. Her menschdom is in alles vooruitgegaan; zonde alleen de Geneeskunst achterlijk zijn
gebleven? Dit kan men naauwelijks vooronderftellen , al wilde
men aannemen, dat , federt de grondlegging der wereld , tot
op dezen dag, niet dan ezels de doctorale kap gedragen heb
waarvoor geen grond, te vinden-ben;vordlig,
is. Integendeel ,. j ik . houde mij overtuigd, dat, zoo E s icyLA A P' oplfond , die,.onder de Grieken als de God der Genees•
kunst werd gehuldigd , en hij verzocht , om , ingevolge onze
geneeskundige wetten, bij eene onzer faculteiten tot het
examen toegelaten te worden, hij her eerlle onderzoek niet
zoude kunnen doorflaan en afgewezen moeten worden. Mis
kwam men er toe, om hein, uit aanmerking van zij --khien
nen beroemden naam , honoris can/1, d n rang van Doctor te
verleenen; maar het zonde z,ekerll.k alleer onder de uitdruk
voorwaarde zijn, van nimmer te zullen praktiferen. -kelij
2. De Geneeskundigen hebben, derhalve een verkregen regt,
om over onze zieke ligehamen het beítuur te voeren, zoo
als de Regtsgeleerden over onze perfonen en eigendommen,
de Godgeleerden over onze gemoederen, de Wijsgeeren over
onze meeningen , de Dichters, Schilders en Muzikanten, benevens de lvlodemaakflers, Kleermakers, en wat verder tot
de uitvindende menigte behoort, over onzen fmaak. Dit,
evenwel , acht ik niet voldoende , oen mijne kunst in het bezit dier achting te handhaven, welke, haar toekomt. Zij kon
haar beflaan aan een, verjaard misbruik te danken hebben, gelijk de flaande-legers , of het priesterlijk gezag. Ik moet ook
bewijzen , dat het menfchelijk eflacht tevreden is met de
Geneeskunst, haar befchouwt als een' kostbaren fchat, dien
men niet moet verwaarloozen , maar integendeel hoog waar
-dern.
Men is , reeds van oude tijden af, overeengekomen, om
een groot gewigt te hechten aan de overeenfremming der
menfchen. Er is bijna geene vergadering , waar men niet met
de meerderheid befluit en beflist. Deze overoude en alge
gewoonte is , in de eerste plaats , een natuurlijk ge--men
volg van de hooge gedachte, die de lieve menfchen van zichzelven hebben: Zij befchouwen het als eene zeldzaamheid,
dat
Gg 5
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dat de mensch geen verfland .heeft , of zijn verftand niet gebruikt. In de tweede plaats is deze gewoonte een gevolg
van bet oudfle en natuurlijkfte aller regten., het regt van den
Slerkften : want het is zonneklaar, dat , van twaalf menfchen ,
the tegen elkander opgewasfen zijn, hetzij in ligchaams- of
in zielskrachten, of in beide, acht of negen de overigen wel
tot zwijgen kunnen brengen. Daar men ondertusfchen bij ondervinding weet , hoe verbazend moeijelijk het is, de ware
volksfï•ein te vernemen, laat 1laan dan die van het menfchelijk gelacht, heeft men het in dezen tot eenera vasten regel
genomen, dat, al wie niet hard fchreeuwt, toeftemt. Hier
iaeene ik de vijanden mijner kunst te zien meesmuilen en
elkander toeknikken; ja, zij kunnen zich naauwelijks van
een triomferend lagchen onthouden. Zij zijn verzekerd , dat.
ik hier mijzelven in het net heb gewerkt; want waar fchreeuwt
enen harder tegen, dan juist tegen de Geneeskunst, zoodat
zij, voor eene volksvergadering geroepen, bij acclamatie
zoude veroordeeld worden? Men zoude uit dat gefchreeuw
dus moeten opmaken, dat ieder een' verfchrikkelijken afkeer
had van de kunst. En ondertusfchen is er naauwelijks iepand, die hare hulp niet inroept, en die, daartoe bevoegd
of onbevoegd , anderen niet dwingt, om van de zijne gebruik te maken. Ik durf hierover zelfs geen woord meer bij.
voegen, zoo verzekerd ben ik, dat elk zoude uitroepen:
,, %Vel , dat wisten wij ook ! " Maar,, zoo gij dat dan ook
wist, wat fchreeuwt gij tegen de Geneeskunst, terwijl gij
uwen buurman dwingt, uwe poudre de fympatlzie, tegen zijn
neusbloeden, té gebruiken? wat fchreeuwt gij tegen de Ge
terwijl gij het eau médicinale bij flesfchen vol-neskut,
tegen het pootje drinkt ? wat fchreeuwt gij tegen de Ge
geen half uur daarna laat gij uw ganfche huis-neskut,
om den Doctor loopgin , dewijl gij toevallig in den fpiegel
gezien hebt, dat uw uitzigt wat geel, en uwe tong beflagen
is? Lees over wat volk gij wilt, gij zult het geloof aan de
medicijnen nog algemeener vinden , dan het geloof aan het
Opperwezen, of aan de onflerfelijkheid der ziel. De Chinees vindt alles , wat zijn Arts uit de bewegingen van het
om zijn pols geflagen koordje vertelt, even zoo gewigtig,
als de boer en de Edelman bij ons, hetgene L U DE M A N za
uit de pis voorfpelde; en de Otaheitér laat zijne lede+-liger
maten zoo geduldig en met zoo veel vertrouwen kneden, als
een uwer eene purgatie inneemt , of zich laat magnetiferen.
;. Ook
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g. Ook zonde het de grootfle dwaasheid ween , de algemeenheid der Geneeskunst te ontkennen , welke wij zoo saoodig hebben; in den tegenwoordigen Baat der maatfchappij,
durf ik gerust zeggen, zoo noodig als brood. Ja, er zijn
vele menfchen , die dit laatfle zeer wel zouden kunnen misfen, indien zij Hechts hunne ragouts, hunne pasteijen behielden, maar die niet best zonder fpiritus, of valeriaan, of
rabarber, of aloëpilletjes, enz. enz. zouden kunnen beflaan;
die niet leven, zonder dat zij hun hoofd met eene of andere verfierkende wasfching , hunne oogen met rozewater, hunne tanden en mond met parelwater of opiat voorzien, hunne
ledematen in gezondheidstaf geftóken, en eene menigte van
doosjes en flesckjes in gereedheid hebben, die hun den dag
moeten helpen verdeelen. Het verwondert mij , dat het fpeculerend gedeelte der faculteit nog niet op de gedachte gekomen is, on met deze pharmacornanie der befchaafde wereld zijn voordeel te doen, en onze Lucullusfen te beduiden,
dat in een' goeden wijnkelder ook een voorraad van fpiritualia en gedistilleerde wateren uit de Apotheek behoort. Maar
wat zeg ik, •onze Lucullusfen? Menig arme, die geen droog
roggebrood heeft, geert zijn' laatften duit aan een Oliekoop
voor een fieschje gekleurden terpentijn, of Haarlemmer - olie.
Ieder gevoelt zoodanig de behoefte naar medicinale hulp,
dat hij liever door haar fterven , dan zonder haar leven wil.
q. Medicijnen zijn dus eene behoefte voor het menschdom. Naarmatè het befchaafder wordt en de weelde meer
doordringt , wordt aan die behoefte op eene meer befchaafde,
meer weelderige manier voldaan. Gelijk de. tafel van eeu'
Amfierdamfchen dpicius oneindig verre verheven is boven
het zeehondenmaal, waarop de Kamfchatdaal zijn' gast onthaalt , zoo ook de ziekenkamer van den eerften boven die des
laathen. Ook daar vereenigt zich al wat menfchelijke kunst
weet uit te denken , en de tijd is niet ver af, dat kristallen drankfleschjes met fierlijk geplaatdrukte briefjes een' man
van finaak zullen doen verlangen, de koorts te krijgen. Van
deze meerdere befehaving der kunst en verfijning der weelde
hangt de fplitfing der Geneeskunst in eene menigte beroepen
af. Gelijk op een dorp, of in eene kleine flad, brood- en
koeke-, ja zelfs banketbakker één perfoon zijn, is daar ook
de geheele Geneeskunst in één' perfoon vereenigd. Zoo was
het te voren algemeen ; maar eerst heeft zich de Apotheker
afgefcheiden, vervolgens de Heelmeester, daarna van dezen
de

468

HET LEVEN EN DE WANDELINGEN

de Vroedmeester, de Breukmeester, de Tandmeegter, de Oog
wij zullen het nog eens zoo verre brengen , dat ie--arts;en
der deel onzes ligchaams , even als bij de oude Egyptenaren , zijo' eigen Doctor heeft. Dan zal het eerst regt zaak.
worden , juist te weten , waar de zitplaats der kwaal is.
Door deze aanmerkelijke' uitbreiding, beflaan mijne gildebroeders eene aanzienlijke plaats in de maatfehappij ; en ik
meene regt te hebben daaruit te befluiten, dat de kunst,
welke zij beoefenen , aeuttig is. Wij noemen toch datgene
nuttig, wat voordeel aanbrengt. Ik weet wel, dat fommigen
mij dit niet zullen toeftemmen; maar ik houde mij aan de
meerderheid. De Geneeskunst is dan in de eerf'e plaats nuttig voor de Doctoren , Chirurgijns , Vroedmeesters , Apythekers en alle derzelver fatellieten. Zij is bijgevolg ook nuttig voor alle diegenen, welke van de Eskulapen en derzelver
gevolg leven, en dus bij hun welzijn belang hebben. Neem
eens het ganfche doctorale gild met deszeifs aanhang uit de:.
burgerij weg, en gij zult een aanmerkelijk te kort gewaar
worden. I-let ligt ons nog versch in het geheugen , hoe zwaar
de firemming van eenig bedrijf op de burgerij wege. Welk
eene ellende, toen de Franfche Regie den tabakshandel den
bodem infloeg ! Toen heeft men leeren inzien, wat nuttigheid
bet inheeft, dat zoo vele duizenden menfchen rook uitblazen , zoo vele duizenden hunne neusgaten opvullen met flof.
Zoo zoude het ook gaan , indien de kwade Geest van het
menschdom op ééns de Geneeskunst uit ons midden wegnam.
-

Pirtute;n incolurnesn oclivnus,
Sublatarn ex oculis qu^erirnus izsvidi !
ja, ik durf gerust beweren, dat de Geneeskunst een aanmerkelijk gewigt in de fchaal van het volksgeluk legt. Of is
het van geen belang , dat zij . vele ziekten diagelijk maakt , en
daardoor velen voor de maatfchappij bewaart, die anders voor
haar verloren waren ? is het van geen belang , dat zij de ziekten korter maakt , en daardoor de zieken minder tot last der
maatfchappij doet wezen? Beide moet althans van het grootfle belang gerekend worden in onze dagen, waarin de waarde
van den mensch berekend wordt naar hetgene hij produceert.
In de ítaatsmachine moeten de confumerende krachten de
producerende niet te boven gaan; en een der gewigtigi{e
middelen, om dit heilzaam evenwigt te bewaren, is voorzel^ er
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ker de Geneeskunst, wel te verflaan zoolang de echte vol
S K. U L A A r platgedrongen worden tusfchen (Ie-gelinvaE
hoogwijze theoriefabrikanten aan de eene, en de beunhazen
aan de andere. zijde. Doch dit-niet alleen; de Geneeskunst,
hare vaste regelen volgende, maakt de genezing of den dood
ook zekerder , , hetwelk een groot voordeel is voor alle 1latistieke en 11aatkundige berekeningen, en een gedeelte van de
bafis der Societeiten van Levensverzekering uitmaakt. Deze
zouden geheel fout uitkomen, wanneer nu eensklaps alle ziek
haren ;natuurlijken loop namen. — Eindelijk is de. kunst -ten
genezing aangenamer dan de natuurlijke , het*elk ik-matige
daaruit opmaak ; dat allen , die finaak. vinden in ziek te zijn,
van artfen en geneesmiddelen omringd zijn , terwijl zij dien
finaak terliond verliezen en als door tooverij gezond worden ,
wanneer : zij door. eenig toeval . aan hunzelven worden overgelaten. - Deze ziektezucht brengt inderdaad veel gelds in
omloop; eny dewijl daarnaar het geluk en de malt van een
volk berekend worden, heeft dus ook in dit opzigt mijne
kunst een' gewenschten invloed op het maatfchappelijk welzijn.
Ik zoude nog veel meer tot hare verdediging en tot haren
lof kunnen bijbrengen; maar ziende, dat mijne Verhandelin ;•
lang genoeg is, vind ik geene reden , om mijne lezers of
niijzelven nog verder te plagen,
-

EENIGE AANMERKINGEN OP DE HANDHAVING DEP..EERE
VAN FRANS NAEkEBOUT, DOOR DEN HEER G. J. VA;(
DEN BOSCH , TE GOES. (*)

In mijne Voorlezing (**) over het aandeel, hetwelk de nit
overledene Ito ENRAAD CORN ELI SSE had in de redding
van het 0. I. C. Schip Zuiderburg, heb ik eenige bijzon
opgegeven, welke mij aanleiding gaven tot het op--derhn
hellen van dat Eiuk , en onder anderen gezegd , dat eene zin
Heer VAN DEN BOSCH vervaardig.-fnedihtor
de Graffchrift mij had doen denken , dat men in Goes onkundig of niet volkomen overtuigd was van het aandeel , 't
welk COR NE L I S at in het redden van dat Schip had.
De IIeer vA N DE N B o s c H heeft thans getracht zijn gezegde te haven, door de gronden aan te voeren, op welke
h il
C) Zie No. VII. van di; Tiidfchrift. (*') Zie No. XVI voer a' a.

4'o

EENIGE AAIVMERKÏNGEN Ot DE HANDLAVING

hij meende zulks te kunnen en moeten zeggen, en verklaárt
zich ten ' flotte overtuigd , , dat aan N A E K E B 0 U T alléén de
eere der redding van den Zuiderburg toekomt.
De betooggronden van gemelden Heer zijn zoo ik zijn
redebeleid wèl begrepen heb , deze
s-. N A ERE B O U T had aan zijn Ed. verklaard, dät e o Iitv E L I s_S E geen. deel aan het redden van Zuiderburg had
want — hij was er niet bij geweest:
éo. De Heer V A N DEN B o s c It , is voor zichzelven ten
volle overtuigd dat zoo wel het floute plan, om met het
roerloos Schip naar Plymouth te ftevenen, als deszelfs voorbeeldelooze uitvoering, waarlijk aan N A B R EB O U T toebes
hoorden.3o. Zijn Éd is daarin bevestigd geworden door Betgene
hem is bekend geworden van het Journaal van COR N EL I s SE (*) , als waarin erkend wordt ; .dar zijn Galjoot van
den 7 tot den 9 van den Zuiderburg afgeraakt was ; en hier=
tilt trekt hij dan het . gevolg. dar; in het afwezen van c o Re
N E L I S $ E, N A E R E no V T ziteen alles deed, wat er in dien
;

tusfchentijd met den Zuiderburg plaats had; want dat toch
niemand denken moet, dat, gedurende die afivezigheid, NAE-

lijdelijk en werkeloos mededreef net de weerlooz e kiel : en brengt verder bij , .zekerlijk -tiit hetgeiie N A E^
REBOUT zijn Ed. verhaald heeft, waarin de bemoeijingen
van NAEREB O U T beflonden.
Bij het lezen van deze handhavingg der eere van F R A N S
rl At R E B 0 U T kwam het mij bedenkelijk voor, of ik er
iets op zoude antwoorden; daar toch eigenlijk niets van het.
,gene ik in mijne Voorlezing, ten aanzien van den nu zaligeb
1t E B 0 U T

C O R NB L IS SE

,

gezegd heb

(**) , mijns inziens, bondig
we.

C) Hoe den Heere VA N v EN Bose n dit uit het lournaal is bekend ge.
worden, meldt zijn Ed. niet: waarfchijnlijk nit mijne Voorlezing; want ik
geloof niet, dat hij ooit het Journaal zelf heeft onder 't oog gehad. Hoe dit
zij, 't geen hij daaruit bijbrengt, flrookt, wel is waar, met het gezegde van

A E A E B O U T, 't geen men in 't vervolg zal aantreffen, ,,, dat C 0 R N E L I e.
„ sE, gedurende twee dagen en twee nachten, het gooté Schip verlaten
heeft;" maar het is niettemin onnaauwkeurig. Noch mijne Voorlezing,
,toch het Journaal zeggen dit; maar wel, dat c o RN E L i s as in den morgen
van den 7 Januarij 1789 het groote Schip heeft verlaten , er in den namiddag
an den 8 weder bij hetzelve is gekomen, offchoon uien door de hooge zee
zijn Galjoot niet vóbr den volgenden dag weder aan den Zuiderburg kon
vastmaken: hij is dus omtrent 36 uren afwezig geweest; de ééne nacht tusfeben den 7 en 8 mede ingefloten.
(') Hij Itieif op den as December elan, in den ouderdom van 78 jaren,
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wederlegd was, en elk onpartijdig en verfiandig Lezer, bij
het vergelijken ook van dit ftukje van den Heer V A N D E N
B o s c u met den inhoud mijner Voorlezing, bij welke ik
getoond heb den waren roem van N A E RE B 0 U T niet in 't
minst te willen verkleinen, wel zou weten te bepalen, welk
deel NA ER. EBöuT en welk deel CORNELIssE in de redding van het bewuste Schip gehad hebben ; gelijk ik dit oor
-del
ook geheelenal aan den Lezer heb overgelaten.
De overweging echter , dat de Heer v A N D E N B 0 S C H
een gezegde van N A E RE B 0 U T aanvoert, waarbij deze
'C 0 R NE L 1 S S E van leugentaal befchuldigt, maakte het mij
eenigermate tot pligt, nu nog het een en ander te zeggen,
't geen anders , daar toch de beide dooden rusten , welligt
zoude zijn verzwegen gebleven, en 't welk ik reeds bij mijne gezegde Voorlezing had kunnen aanvoeren , indien ik
zelfs den fchijn van partijdigheid niet had willen vermijden.
Ik zal dan nu , de drie aangevoerde bijzonderheden uit h e t.
redebeleid van den Heer VAN DE N B o s c ii volgende , er
het een en ander op aanteekenen.
io.Tusfchen i8í6 en i8í8 had de HeervAN DEN BOSCF-c
vernomen , dát C-O R NE LIS S E de eer der redding van het
Schip aan N A E rt E B O UT betwistte. Zijn Ed. fprak er dus
N A E RE B OUT over, en deze zeide :„ Het kan niet waar
zijn (*); want hij lag wel eene mijl op zee van het Schip
Zuiderburg af, toen ;k niet de floep aan boord kwam, eh
hij is niet in perfoon aan boord geweest. En toen, b'
„ een' ftorm -voor Bevelier de flepers braken, en wij door
„ de hooge zee gene andere vast konden krijgen , verliet hij
„ het Schip •twee dagen en twee nachten ; fchoon hij odt;, deelde , dat her Schip toen verloren was, zoo als hij•, i a
behoudene aankoinst in Engeland, te kennen gegeven heeft."
Dat de Heer v A >v DEN 'u o cu destijds zulks alziöo van
NAER EB OUT gehoord heeft., geloof ik gaarne : dän , 'tikt
zijn Ed. mijne Voorlezing voor zich had' , kon het hem tóth
blijken, in welken zin en in hoe verrede -redding van die
Schip aan NAEREE'óuT door CORNELISsE is bet *st;
te weten: dat de uitvinding, om het, door middel van hët
Galjoot , te luren , ten onregte aan N A E RE BOUT werd toegekend; en zijn Ed. had dan nu ook , meen ik , de zaak in
dat
-

,,

, ,

;

(*) Ook ik heb WA E R. F. CO U T gekend, en zou durven f!aande hondëti., da:

deze hier wel iets nadrukkeiiiker zal gefproken hebbes,
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dat licit behooren te befchouwen, en niet, hoezeer dan
door een gezegde van n . E R r, n o U T , uit haar waar verband
brengen. Vat C o R N ELI s s E niet aan • den •Zuiderburg
was, toen N A e RE B OUT op dar schip kwam , is waar;
doch het gevolg, daaruit getrokken, is van geene toepasfing
op de zaak , zoo als zij waarlijk was : , mijne Vogrlezing ,
waaruit ik hier, kortheidshalve, niets herhalen zal , geeft den
zamenhang van alles zeer eenvoudig op.
De wijze , intusfclien, waarop N AR RE B 0 U T aan den
Heer VAN DEN s o s e n, verhaalde ; dat CORNELISSE het
Schip twee dagen en twee nachten verliet, is niet geheelenal van eene ingewikkelde, onedelmoedige en ondankbare befchuldiging tegen den braven man vrij te pleiten; NAERE=
s OUT immers moet toen- eer- wel geweten hebbep ; wat
daarvan de reden was geweest, en dat C o.R NE LI s SE dit
doen moest, om niet zijn eigen -fchip en leven te verliezen:
2o. De Heer v A N DEN s ,o s C H was door liet zeggen van
N A ERE n o U T overtuigd ,: dat het Eipute plan, om met het
roerloos Schip naar Plym ith te ítevenen, - alleen aan N A ER E B O U T toekwant. Het zij zoo! -Ik dgareptegen , hóezeer gaarne aatl N AR P. E no UT de -eer; Váíß alles , wat
's mans talenten op deze reis hebben wétei daar te fielten,
latende, ben niettemin., op grond, gegnszins•.van bloote gezegden, maar van het authentiek Journaal van e oRN E L IS
evenzeer overtuigd , dat alleen de drang vak onvoorziene on-landiglaeden en geenszins een door N Aß Ik E a 0 U T vooraf
beraamd plan, het binnenkomen te Plyniossth hebben daargefield. Men was . eerst voornemens te Duins binnen te loopen, en had op den 5 Januarij daartoe reeds eel' Loods u •t
3)uins aan boord gekregen; de wind echter gedoogde niet,
die reede op te zeilen of te ankeren. Men befoot , naar de
am bestgelegene haven van Portsmouth te zeilen (t) : de wind
nam meer en meer toe ; en op den 7 moest co R N E L is S E,
emit hoofde van het breken der fleepkabels , - en om niet met
zijn.. Galjoot te zinken,. den Zuiderburg verlaten. — Toen
men, op den 9, het Galjoot weder ten noodroer had aangebonden, was men Portsmouth reeds zoo ver voorbij gedr e-

,

-

ven ,
(') „ Het fchip kreeg een Engelfche bode uit Duins aan boord, wij name
refolntie met de Ccheepsvrienden van 't fchip ons na Portsmouth te zijlen. "-Het Journaal g jan, ja de flatvoet,
,
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ven (*) , dat men den hoek van Portland 3? mijlen N. N.
W. van zich had (t) , en zich dus maar 5 a 6 mijlen verder
van Plymouth dan van Portsmouth bevond; en in deze omflandigheden was natuurlijk Plymouth de bestgelegene haven (§) , werwaarts men, genoegzaam voor den wind, henen
kon : doch naar Portsmouth was de wind tegen en de gele
Ziedaar de eigenlijke en een-genhidascou.lg—
reize.
-voudigetr
En inderdaad , wat zon men van een' Loods als N A E R ED 0 U T anders kunnen verwachten , dan dat hij , in zulk en'
that en in zulk een jaargetijde, de eerfte haven , als de beste , zoude kiezen ? en wie zon het kunnen begrijpen , dat
hij , in die- omfandigheden, van eerden af aan , Plymouth ,
eene 75 Duitfche mijlen van den Deu -loo gelegene haven ,
tot het doel der reizè zoude bepaald hebben, zonder in eene.
of andere , veel naderbij gelegene , en met die zelfde gele=
genheid te bezeilene, te willen binnenvallen? Zoude dit niet
bij alle veri{andigen en deskundigen, in plaats van als een
flout plan te worden geprezen , veeleer, als een overmoedig en.
roekeloos, offchoon door eenen N AE RE B 0 U T gemaakt , ontwerp , afgekeurd moeten worden?
3n. De fleer VAN D E N Bos c x. is verder in zijne overtuiging daardoor verfterkt , dat , toen c 0 RN c L I s s i, twee
dagen lang, den Zuiderburg had verlaten , N A E R E B 0 U T ei
de Equipage, in dien tusfchéntijd , geenszins werkeloos met
het Schip mededreven, enz.
Ik weet niet, dat dit door iemand is ontkend. -- Wie
toch , die maar eenig gezond vorf and bezit , zonde ooit op
de gedachte kunnen komen , dat N A I: R '. B o U T ende Equipage van het Schip Zuiderburg, in al den tijd , dat deze
noodlottige reis duurde , en dus ook gedurende de afwezigheid van C 0 R N 'git L is S e, als niet de armen over elkander
zaten en lijdzaam hun lot aflvac aten? Ik, ten mjnfte, heb
dit niet beweerd , en men zal in mijne Voorlezing niet eené
eeni(')

„ De wind 0. N. 0. ten 2 uren lien met kennis ons fehip kome drijve
met de kop om de Noord voor een gebolde bezaan en de Aap." ---. Het
„Journaal, 8 Jan. namidd.
(t) Flee journaal , 9 Jan. Dagwacht.
(S) „ Kregen van 't fchip een end van een 8, en een dito van een tx dui.
mer cabeltouw over, die wij beide vast maakte , en Reepte dus weder agter aan om te (cure refolveerde met de fcheepsvriende om na Plymoutk
„ te zijlen." --• Het- ,journaal, 9 Jan. vovrmidd.
ü'IENGLLW, I3a1. NO. I0.
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;oenige ziuflede aantrefen, waaruit zulk eene bijsterzinnig_
heid is af te leiden.
Voor het overige is en blijft het zeker, dat het Schip Zuidesburg niet zonder het Galjootsftuur door c 0 R N E L I S S Is
te Plymouth is gekomen. Of dit zonder de getrouwe pligts.betrachting van mijnen overledenen vriend zoude gebeurd
zijn , althans zoo fpoedig en zoo gelukkig hebben plaats gehad , beoordeele hij , die ware kennis van zaken heeft.
Op alles, wat voorts de Heer VAN DEN BOSCH heeft
bijgebragt , ten aanzien van 't geen C OR N EL IS S E betreft,
.en liet licht, 'waarin zijn Ed. deszelfs verrigtingen gelieft te
befchouwen , heb ik niets te antwoorden , dan , van woord
tot woord , hetgene ik in mijne Voorlezing heb gezegd.
Zoolang men toch niet bewijst, op wat grond liet zeggen
van N A E R E B OUT alléén moet overwegen tegen het Jourtaal van c 0 R NE LI s s E, en men geene bondige redenen kan
aanvoeren, waarom dat stuk, vóór 33 jaren op de plaatfen
zelve , waar alles voorviel , , vervaardigd , geen geloof verdient, en welke redenen C OR NE LI s s E toen konde hebben,
om onwaarheden te fchrijven, en on nu nog, kort vóór zijnen dood , de waarheid van zijn Journaal en verdere inlichtingen, des noods, met eede te willen íterken; zoolang ítaat
dat Journaal , met al deszelfs in eenvoudige zeemanstaal befehrevene waarheid , als een paal boven, water, en elke onpartijdige zal wel weten , welk •gewigt daaraan zij toe te
kennen.
Maar de Heer VAN DENBosCII kende NAEREB OUT
voorlang, als „ een man , die de waarheid lief had , en waar„ lijk vrij was van alle aanmatiging." — Allen, die den nu
zaligen C 0 RN E L I S s, E van nabij gekend hebben ,— en deze zijn vele — zullen dit evenzeer in den volkomenflen zin
ook van dezen man getuigen ; en het zoude te bezien ftaan ,
aan welke zijde, bij allen,die enNAEREBOUT en CORNSL I s s E van nabij en lang kenden, de evenaar ten dezen zou
-deovrfan.
N A E RE B 0 U T was zekerlijk groot als Loods ; en hij ,
die 's mans ware verdienfien niet erkent , verdient zelfs de
giere niet van zijn Landgenoot te zijn ; maar was hij ook geen
mensch ? — had hij , als mensch , dan geheel geene zwakke
zijde ? — en moeten zijne gezegden altijd en in alle gevallen
als onfeilbare waarheden worden aangenomen ? — moeten zij
boven en tegen- alle andere bewijzen en echte stukken opwe.

gen,
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sen, zoodat er niets aan is af te dingen ? -- was hij waarlijlü
vrij van alle aanmatiging ? — Men oordeele , zoo uit het
reeds bijgebragte , als uit hetgene zal volgen,!
Alvorens ik mijne Voorlezing ter dtukperfe fehikte, dacht
ik het nuttig, dezelve aan de beoordeeling van bevoegde
mannen te onderwerpen; ten einde zeker te zijn, dat ik de
aangevoerde daadzaken ivèl begrepen had , en er dus niets
was, 't welk aan Zeevaartkundigen onduidelijk zoude kunnen
voorkomen.
Zijne Excellentie , de lieer Vice - Admiraal e. o B tu s Directeur en Kommandant der Marine te Vlisfingen, heeft de
moeite wel gelieven fe nemen, mijn fink, waarbij ook het
Journaal van C OR N ELI S S E gevoegd was , te lezen, en er
mij zijn gevoelen over mede te deelen in eenera brief van ded
volgenden inhoud s
Ylisfrsagen , den 23 September 182o
-

Wel - Edel Heer !

„ Ik heb uwe Voerlezing over het gebeurde met het 0.
,, I.:C. Schip Zuiderburg gelezen, en heb niets daarop aan
„ te merken, te meer, daar het journaal ; gehouden door
,, Schipper COR NE L I S s E daarbij gevoegd zijnde , àls do
,; beste getuigenis voor de waarheid kan en nag dienen.
,; In de Lofrede Op FItANs NABrtEibti'r vond ik geJ, plaatst een gezegde van hem , tijdens liet in den fare 1776
,; naar zee brengen van 's Lands Fregat Bmunswijk , name„ lijk : om dat (chip expresfelijk zoodatlig over zijde te zeilen,
,; dat hetzelve tact den buk, in plaats van niet pie kiel over
,; den drosgen kwam. Hierop heb ik , als niet overeenkó.níli;
met de waarheid , het volgende aan te merken:
„ Ik diende te dier tijd als Luitenant ter Zee aan boord
, van het gem. Fregat; doch kan mij geenszins herinneren,
,; dat er voorlagen in dier voege zijn gefchied ; maar , voor
; zoo veel als ik mij dien tijd nog kan voorftellen ; heeft
die zaak zich aldus toegedragen:
Eene gereefde marszeilskoelte waaijende, ging het Fre,, gat met alle de reven in de marszeilen onder zeil , en , om
niet vódr hoog water op den droegen ré komen , liep men
voor de enkele marszeils terwijl men, uit hoorde van den
,; fehralen wind , tegen den droogen komende , niettege..,, ftaande de zware buijen en hooge zee, verpligt Evas, de
„ onderzeilen te moeten bijzetten, om des te teer vaart te
flh 2.
„hcb-
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hebben, en gevolgelijk ook beter loef te kunnen houden;
„ en., doordien dat Fregat zeer rank was , zoo konde het ook
„ niet anders, of het moest toen niet alle de zeilen zwaar
„ overhellen , waardoor het zekerl ik , in geval van ondiepte,
„ minder gevaar liep grond te zullen raken: echter om te
verklaren , dat zulks opzettelijk om vorentiezegde reden
„ zoude gefchied zijn , durve ik , zonder echter eenig na,, deel aan de gunilige nagedachtenis van dien braven Overle„ denen te willen toebrengen, fleilig tegenfprelcen.
„ Hiermede ; enz.
(geteekend) o. W. G 0 B I U S. `
,,

In de Lofrede (bladz. 13) vinden wij het volgende :
„ In I-Iooimaand deszelven jaars a78 i was hij (N A ER EB 0 U T) Loods op het Liniefchip Zuidbevela;zd oder liet.
„ bevel van Kapitein. v A N K IN RE L, die 1asc had om twee
„ Oostindifche fchepen naar Texel te begeleiden. Op cie hoog„ te van den hoek van Holland kwamen vier Engei/ /ie Oor„ logfchepeni, zijnde twee van Linie en twee Fregatten, op
„ hem af. Doch onze Loods wist, -met zijne gewone be_
„ daardheid en plaatfelijke kennis , tnsfchen de banken op
„ onze kusten , . met de fchepen , aan zijn geleide toever„ trouwd, zoo kunftig te werken, dat de vijand hein niet
„ kon naderen, en zij gelukkig en veilig in Texel binnen
kwamen."
-„
Dit konvooi beftond uit de volgende fclhepen : 's Lands
Schip van Oorlog Zuidbeveland , Kapitein H. A.. B A R o rX
VAN It I N K E L, — ' s Lands Uitlegger de Dolßajn, Kapitein
LIE It S , — en de gewapende O. I. C. Schepen de Zeeruw,
Schipper w. u DE MA Iv s JUN I. o it , en de Both , Schipper
I. F. s c II U D T. Deze fchepen _zeilden uit op den 31 Augustus , des morgens ten 7 ure. Op den I. September , des mor
waren zij in goeden flaat voor Scheveningen , en dus-gens,
reeds voorbij den hoek van Holland, en op den 3 Septeiudier kwamen zij in Texel (*).
In de daarvan destijds medegedeelde, mij bekende, berig ten vindt men niets hoegenaamd van het ontmoeten van Engelfche Ichepen, en van het zoo kunstmatig ontwijken derzelve; 't geen des te meer in dit geval zoude moeten bevreem117iddeTGurgfche Couranten van den t, 4 en 8 September 178:; andere
heb ik niet kunnen bekomen.
(1)

-
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vreemden, daar men, in de toenmalige omftandigheden, zeer
zorgvuldig ales , wat maar eenigzins in dit opzigt belangrijk
voorkwam, Riede deelde. 't Is echter mogelijk , (lat men Engelfche
fchepen gezien hebbe. Dan, om van den IsoekvanHollas^dtoe
Texel , tus; then banken , op onze kusten , met een Schip van
Linie en cwee gewapende 0. I. C. Schepen, welke men,
ten aanzien c ,n het diep gaan, evenzeer als Liniefchepen
kan befchouwen , b edurende twee etmalen , kur fiig te kunnen
werken , on; den vijand het naderen te beletten , moeten zooDANlcr_ banken er toch zijn, of geweest zijn. Wel nu ! wie
kan , toone, waar zij liggen , of waar zij federt zijn gebleven ? De breweertiera , waar men bij laag water nog veertien
vademen diepte heeft, zal immers wel niet bedoeld zijn? Indien men waarlijk Engel/the fehepen hebbe gezien, zullen
waarichijnlijk de zware onweders., welke op den i en 2 September 1781 op de Ilollandfche kusten vielen (*), wel het
meest hebben toegebragt, om de vijandelijke fchepen het na.

deren te beletten.
N Aß R E B OUT zij en blijve dan groot , waar hij waarlijk
groot was! Doch, wil - men der waarheid hulde doen, men
ontlkenne dan ook niet ^, dat vel eens enkel toevallig gelukkige uitkomflen aan zijn b,-leid zijn toegekend , en hein in rui
dan behoorde , tot verdïenl'té gerekend. Hij had-merit,
buiten dat roems genoeg. ik heb te veel achting voor 's mans
n gedachrenis , om , bij het gezegde , 't welk ik in het belting der Gefchiedenis niet geheel doelloos achtte, meer bij
derheden te voegen , gelijk ik zonde kunnen doen. N A E--zoi
REB OUT en CORN ELlSSEzijn beide afgetreden: dat zij
van al hunnen arbeid zacht en zalig rusten
Hiermede flap ik voor altijd van dit onderwerp af. Het
(ukje van den Heer VAN DE N B o s c s is reeds liet twee,

de,

C) Co RN It L IS s E , die op een der fchepen van dit konvooi geweest
is , wist wel niets bepaalde van her ontmoeten van Engelfch.e fehepen , maar
zich nog zeer wel te herinneren , dat men verl'chrikkelijk onweder op die reis
gehad had. Dat dit meer is, den bloote gezegden , kan blijken nie de Vader
van te i, 1\l cu e'.werh,bl. gg9, waar men de luchts--landf?eLtrois;
gefleldheid te Elmfferdam voor de maand September van dat jaar vindt aangeteekend, en, beneden aan de Tafel, dit leest: „ Den tfl.n, 's avonds ten is
„ ure , tot 's nachts r ure , zware donder, blikfem en regen. --- Den eden ,
„'s morgens 3 , /2 à q ure, donder, extra zware blikfum en veer groote ha„ gelíleetaea en ijsflukkes. -- I' og 's morgens S à p ure donder en regen"

HU3
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de, hetwelk, bij het Departement tot Nut van 't Algemeen
te Goes, ter beftrijding van hetgene ik ter verdediging der
eere van c o P NE L I s s E heb in 't licht gegeven , is voorgelezeiá : welligt kunnen nog meer andere volgen : dan , ik laat
nu voorts gaarne het laatfte woord aan hein , die het zoude
•willen nemen. Er is aan de zijde van CORN EL I s s E ge
gezegd ter beréiking van het oogmerk : den onpartijdi--noeg
gen Lezer zij in allen gevalle de uitfpraak overgelaten ! C o Rt E L I s s E heeft mij zijn Journaal ter bewaring toevertrouwd
en nagelaten; en elk , die er belang in mogt flehen , kan het
ter bekwame gelegenheid, bij mij te zien krijgen.

Middelburg ,

J. DE RANTER, PHIL. Z.

Alen 14 Junij 1821.

OVER DE WEDDENSCHAPPEN DER ENGELSCHEN.

(Door den Heer VAN.L, Schrijver der Engel/the Harddri
verijen; zie No. VIII en IX.)
Het is eene der_pünlijkfte gewaarwordingen, welke onze Gezelfchappen on
opleggen , dat men dingen moet booten bewonderen, die onze innige

verachting verdienen.

li

et is algemeen bekend , dat dé neiging tot weddenfchappen
onder de eigendommelijke bijzonderheden der Engel/the natie
behoort. Deze neiging bepaalt zich echter geenszins enkel
tot de hoogere fanden, of tot zulke voorwerpen, die de
van tijd tot tijd wederkeerende openlijke vermakelijkheden
opleveren , maar tot alles , wat in het uitgeuirekte veld van
het mogelijke gelegen is, en wat een aan dolzinnigheid grenzende wedlust bereiken kan.
Ilet is inderdaad te verwonderen , dat nog niemand op de
gedachte gekomen is , om dezen kenmerkenden trek uit de
zeden des Engelfchen volks eens in zijne verfchiïlende fchakeringen na te fporen, en daardoor eene reeks van fchilderingen bijeen te brengen, die niet zouden nalaten, het oog van
den befchouwer door de levendigheid der kleuren te treffen.
De moeijelijkheid der bijcenzemeling van bouwstoffen zou
hierbij zekerlijk geene der n.infte zijn, en zij zou alleen na
nr;auv keurie opfporing en bij een langdurig verblijf op deze
eilanden mogelijk wezen ; waarbij dan echter ook het toeval
^3iet zelden zeer gunf ig medewerkt; en de ontdekking van
het-

,
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hetgeen men begeert veeltijds oplevert, vóór men er nog
aan denkt om het ernilig te zoeken. Zoo mogen dan hier
eenige voorbeelden van zeer zonderlinge weddenfcrappen
plaats vinden, die federt eenige jaren in Engeland gedaan
werden, en waarvan de fchrijver ooggetuige geweest is.
Hij bevond zich, namelijk, op den at Junij i8í6, te Sabury
, en zag, in de groote kamer, of genieenen haard,
lis
van de uitmuntende herberg aldaar, vier heeren rondom eene
tafel zitten, elk hunner met een bord met een weinig honig
voor zich. Rondom hen ilond een kring van aanfchouwers ,.
waarfchijnlijk alle deelnemers der weddenfchap. Men fprak
geen enkel woord; maar ieders oogen waren onbewegelijk
op een der vier borden gerigt , en de venfterramen ftonden
open, om aan de boden des geluks, die over de winst of liet
verlies der partijen moesten beflisfen, eenen vrijen toegang
te verleenen. Deze volmaakt onpartijdige regters waren niets
anders dan vliegen ; en hij won de weddenfehap , die het geluk had, dat eene vlieg zich op den honig van zijn bord het
eerst nederzette. Daar nu deze infekten, gelijk men weet,
in Engeland, en vooral aan de zeekusten , veel zeldzamer zijn
dan op het vasteland, en zelfs in Junij slechts eene enkele
maal te befpeuren zijn, zoo vereischte deze weddenfchap
eenen verbazend langen tijd ; en al het geduld en al de hevigheid van den wedlust eens Engelschmans is er noodig, om
een fpel te kunnen fpelen , dat zoo langdurig is-, en waarbij
de fpeler zoo volftrekt niets , het toeval alleen alles doet.
Veel füeller liep daarentegen Gene andere weddenfchap af,
waarbij de fchrijver in Augustus van hetzelfde jaar te Wakefield tegenwoordig was. Daar ter plaatfe is , namelijk , op
den t6 dier maand, eene zeer groote fehapenmarkt. De opkoopers en eigenaars der jonge fchapen, die op de drooge
heuvelen van Weltzone, Snijfolk en Susfex gekweekt worden,
brengen dezelve bij, duizenden hier ter markt, waar de landlieden der grasrijke gewesten ze opkoopen om vet te weiden.
Er was dus eene weddenfchap aangegaan over de betrekking,
waarin het getal der ingevoerde fchapen tot dat der inkomende menfehen op dien dag flaan zou; men had eene bepaalde verhouding vastgefteld , van welke de een wedde , dat
die meer, de ander, dat die minder zou zijn. En daar de
overheid der plaats altoos bereid is , om tot de geregrelijke
beflisfing der weddenfchappen mede te werken, zoo had ook
hier de vrederegter aan elke poort der flad eenen ambtc.iaar
ge11h 4
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gefield, die,, benevens de afgevaardigden der beide partijen,
van het getal der inkomende fchapen en menfchen naauwkeurige aanteekening moest houden.
Even zoo nam de overheid deel in het toezien op de behoorlijke volbrenging, der belangrijke weddenfchap, volgens
welke , in den zo ner des jaars 1816, de voetganger EATO N
zich verbonden had , om , in duizend achtereenvolgende uren ,
i000 Enabediche, d. i. ruim 333 Flollandfche, mijlen af te leggen.
Bij deze wandeling toch , die nacht en dag onafgebroken voortgezet moest worden , was, behalve de getuigen der partijen,
telkens ook een ccnfable (een dienaar der regering) tegenwoordig. De moeijelijkheid dezer weddenfchap was niet zoo
zeer in de uitgeftrektheid van den weg, als in de vereischte
gelegen, om duizend uren achtereen den Slaap te moeten ontberen, hetgeen ligtelijk eene ziekte, en daardoor de omüogelijkheid kon aanbrengen, o tn aan de weddenfchap te vol
(lezen E A r ON gedurende die-doen.Dfchrijvzsg
wandeling tweemaal; en wel de la.atfle reize, toen hij in het
937 11 e uur zijner wandeling was. Hij waggelde inderdaad,
en zijn uitzigt was verwilderd ; maar hij volbragt niettemin
zijne onderneming, en zelfs zonder Benig nadeel Voor zijne
gezondheid.
Weddenich,appen op voetreizen zijn zeer gemeen in Enge
maar zij worden zelden zoo algemeen bekend, als de--land;
ze van E n T o N. De Engel/ehe dagbladen van den 13 en e5
December des verleden jaars geven het volgende berige van
twee derzelve
Kapitein HOLD, die fterke looper, welke zijne wedden
om , voor Zoo guinjes , 36o Engel/die ,spijlen in vijf-fchap,
dagen af te leggen, op glen• 9 December aanvaardde, heeft
deze onderneming gelukkig ten einde gebragt. Het weér was
hem juist niet gu llig; hij heeft echter eens in 24 uren Ios
Engclf he mijlen afgelegd. Hij is 3o jaren oud, en, offchoon
slechts 5 voet 6 duim lang , nogtans een roan van ongemee=
no ligchaainskracht.
Op den IS November werd de weddenfchap tusfchen JADIES SOMMor.E en BLANSON te Newmarket befist, wie
hunner in den kortoen tijd de ruimte van to Enge//the mij 1 n doorloopen zou. De eerfee had meermalen verbazende
einden wegs naast den postwagen , die op Norwich rijdt , gegaan; terwijl de ander in vroegere weddenfchappen tegen
o L D T OM en RE I NE R den prijs had weggedragen. De
wed-

DER ENGELSCHEN.

4$1

weddenfchappen Ronden voor B LAN 0 N als drie en zelfs
als vier tegen één, hoezeer hij op dat tijdlip niet in den
besten toelland fcheen te zijn. Op het einde der eerlte mijl
bleef hij reeds 6o yards bij B I G m ORE ten achtere , die zijnen loop met gematigde fnelheid voortzette. Op het einde
der vijfde mijl, bleef eerstgemelde nagenoeg eene mijl achter, en fcheen zich zeer te vermoeijen ; hij liep nogtans tot
de achtíle mijl met de hefgigue infpanning van kracht;
toen viel hij neer , en moest in het naaste huis worden te
bed gebragc: Hoezeer het gedurende dien wedlirijd 1lerk regende , en de weg daardoor ílecht geworden was, liep echter B i GM ORE de bepaalde it mijlen in : én uur en vijf mi
zonder groote vermoeijenis af; zong zelfs nu en dan-nute
onder liet loopen; en het is bijna niet te begrijpen, hoe een
knaap, die flechts 8 íteen (i i2 ;) weegt, fpierkracht ge
noeg bezitten kan, om zoodanig eene onderneming bil ongunftig weér te volbrengen, vooral daar hij des avonds te
voren, tot 12 ure toe, bovenmate befchonken geweest was.
Daar in den winter van dit jaar, welke vooral in de maan
En eland eene ongemeene kou--denDcmbrJauijn
de medebragt , vele kleine flroomen en fliillaa:7de wateren
met ijs bedekt werden, Was deze omftandigheid voor de lie hebbers van het fchaatfenrijden zeer gunrlig; hoezeer dezelve , door onvoorzigtigheid , volgens de dagbladen , ook rot
vele ongelukken aanleiding gaf. Zoo bragt deze bijzonder
ook weder eene weddenfchap te weeg , die door de-heid
nieuwspapieren op de vole: de, wijze werd aangekondigd :
„ Op laatstleden Donderdag , den q. Januarij , had een
wedttrijd plaats, om, op den middag ten een ure , eerie EngcïJ'cize eiijl in 3 minuten op fchaatfen af te leggen. D2 oor
er waren-fpronkelijwdchasfetloguinj;
echter buitendien eene menigte inteekeningen vóó.• en tegen,
zoowel te Londen als te Newmarket, gedaan. Tot firijdplaats
was gekozen eene inbraak bij Slehazz, vief mijlen van Ely en
elf van Newmarket , en de fehaatfenrij der , die overwon, was
G I N D x AM , een arme boer uit de omrlrcek. Hij leide dien
weg in zeven feconden binnen den bepaalden tijd af, maar
was een paar feconden te vroeg begonnen. Men meeende te
Londen, dat er twist ontítaa ❑ zou zijn over de juistheid van
het werktuig, tot de tij isbepaling gebruikt ; doch zulks is
zonder grond. Er waren aanmerkelijke foramen aan deze
weddenfchap gehecht, en de afloop heeft de verbazing van
11h ;
ve-

-
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velen gewekt, hoezeer anderen beweren, dat deze fnelheid
nier de grootf}e is , welke men op die wijze verkrijgen kan.
Het gevolg dezer gebeurtenis is echter voor het overige allcrdroevigst geweest. Immers , toen de arme G 1 N D ii A 1I,
niet zijnen overwinningsprijs bij zich, des avonds , almede op
fehaatfen , naar huis fpoedde , ftruikelde hij , uit achteloosheid , niet zoo veel gewelds over eenen , digt bij zijne woning uit het ijs opfi:ekenden , wilgenßam , dat hij op de plaats
dood bleef."
Dit zelfde Engel/die dagblad geeft , op den i6 'januarij
dezes jaars, berigt van eene weddenfchap , welker belagche-,
lijke uitvinding en befpottelijke° uitvoering niet gemakkelijk
kan overtroffen worden.
,, Mr. H U D Dv, postmeester te Lismore , deed onlangs ,
ingevolge eener weddenfchap ; eene reis van Lismore naar
Eernioy, een weg van 17 Engel/the mijlen, gezeten in eene
oesterton , aan welke twee wielen, als aan eene kar, waren
gemaakt , en getrokken door een varken , een' tammen das ,
twee katten , eene gans , en eenen egel. Deze zeldzame rei
en bediende-zigerwasvfdmtnoelapus,
zich, om zijn gefpan voort te drijven, van eene gewone
zweep. Voor het overige was hij niet minder dan 96 jaren
oud, gezond en vrolijk van aard."
Ook de weddenfchappen bij het hokfen hebben.nog altijd
deelnemers en bevorderaars. Zij zijn buiten twijfel eene
fchandvlck in de gefchiedenis van de zeden der Engel/the natic ; en her kan op geenerlei: wijze gewettigd of verdedigd
worden, dat menfchen , zonder eenigen perfoonlijken haat of
wrok , of de minfie voorafgegane beleediging , alleen uit begcerte naar den roem van meerdere bekwaamheid in deze
fchardelijke kunst, of uit lage winzucht , elkander het ligchaam verminken, en dikwerf het leven in gevaar brengen.
Er is evenwel eene zijde , van welke dit vuistgevecht , hoewel niet te verdedigen , nogtans minder affchuwelijk moet
voorkomen ; en daar men hierop , buitenslands , minder fchijnt
acht gegeven te hebben, zoo zullen eenige weinige woorden
daarover bij deze gelegenheid niet te onpas zijn. Bij de meest , EerrpFlc,'ie volken beflaat het aloude gebruik, dat per.
1)onlijkc beleedigingen ook perfoonlijk in een tweegevecht
heflist worden , niet onder alle (landen, In Engeland, waar
di t regt van tweekamp aan alle inboorlingen eigen is, (laat
lie den hoogeren hand alleen vrij , zich van wapenen te bedie-
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3lenen, en blijft den minderen íland niets dan het vuistgevecht over , waarvoor echter elk uit den hoogeren , bij Beni
ligtelijk blootítaat. Is het nu te verwonde.-geovrijln,
ren , dat men op middelen is bedacht geweest , om eene
mindere ligchaamskracht door meerdere bekwaamheid te vergoeden , en dit tot het leeren dezer kunst heeft aanleiding
gegeven? Meer of inin wordt leder Engelschaman reeds als knaap
hierin geoefend, en met de voornaamfte regels dier kunst bekend gemaakt; maar eene volledige toewijding aan die kunst
behoort inderdaad onder de zeldzaamheden ; en voor dezelve
zijn ook misfchien alleen in Londen opzettelijke onderwijzers
die dan hunnen roem door openlijke vechtpartijen, die zij
van tijd tot tijd geven , zoeken te handhaven of te verteer..
ven. 't Is waar, dat er onder de hoogere standen van dit
volk , dat in 't algemeen op ligchaamskracht zulken grooten
prijs fielt, nog menig voorftander dezer woeste kunst, en derzelver openlijke vertooning enkel om gewin, aangetrofén
wordt; het zijn echter meestal flechts jonge lieden, die bij
hunne overige buitenfporigheden zich ook daaraan overgeven; onder mannen van rijpere jaren zijn het enkel zulke,
die door door hunne neiging tot let zonderlinge , welke men
gewoon is whim te noemen , zich onderfchelden , die tot
deelname in deze kwetfing van alle zedelijk gevoel verleid
worden. Hoezeer deze vuistgevechten op verre na niet zoo
tnenigvuldig of gezocht zijn, als men veelal zich buitenslands
voorfielt , zoo worden zij toch , om de aangevoerde reden ,
van tijd tot tijd herhaald. De volgende aankondiging vindt
men in het dagblad van den 8 Januarij dezes jaars :
„ Er is een belangrijk vuistgevecht op handen tusfchen
C R I B B , den eerfien vechter in het land , en BELL N E A' E, eenes liefhebber der kunst te Bristol. De uitdaging
werd geheel onverwacht daardoor te weeg gebragt, dat een
vriend dier kunst uit Bristol toevallig in Castle Taverne
kwam, waar CRIBB met TOM BELCHER, zijnen vriend,
mede een' beroemden vuistvechter, een glas wijn dronk. De
vriend uit Bristol wedde zoo guinjes vóór NEATE, wanneer
C B. I B B tegen -hem vechten wilde. De uitdaging werd terflood aangenomen , en er volgde aanftonds eene menigte andere weddenfchappen. NE A T E is een zeer flerk jong mensch.
C RI B B is tegenwoordig wel een weinig zwaarlijvig; doch
zal hierin, door voegzame voorbereiding (training), wel
kunnen voorzien worden. Het is reeds omtrent 10 jaren
ge-
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geleden, dat iemand het waagde , CRI B B uit te dagen; want
zijn laat te gevecht met ai OLLINEUX had op den a8 September 1811 plaats."
In den laatstverloopen herfst is eene nieuwe foort van
wedrijders te voorfchijn gekomen, die veel goedkeuringfchijlnen te verwerven. Zij ontftond uit de vosfenjagt te paard,
waarbij her wild in het fnelße van zijnen loop, ondanks alle
hindernisfen, op zijn fpoor moet worden achtervolgd. Deze
jagt heeft aanleiding gegeven tot een wedrennen , waarbij
men op gelijke wijze, niet langs gebaande wegen, maar in
eene bepaalde ftreek , en langs vastgeftelde punten, zonder
acht te geven op de hindernisfen van den weg, den rid vervolgen moet , even als een vogel over alles wegvliegt: en
daar de kerktorens meestal de baken zijn , die men ter aan
weg opnoemt, zoo heeft men deze foort-wijzngvade
van wedridden den naam van to.•enir t (Jieeple c'zafe) gegeven. Er hebben vooralsnog flechts weinige dezer halsbrekende ondernemingen plaats gehad; maar het kan niet misfen,
of ze zullen in de mode komen: want deze is in En eland
de Godin, die meer dan in Lenig ander land niet Benen ijzeren fchepter regeert ; en de dagbladen hebben ook niet ver
deze belangrijke gebeurtenisfen der wereld op deze-zuimd,
wijze mede te deelen :
Uit een Eiigelsclz dagblad van den II Dec. i$eo. „ Torenjagt. — Deze nieuwe en hoogstgevaarlijke wedrid is reeds
tot een voorwerp der meest geliefkoosde vermaken en der
hooglte bewondering van onze jonge vosfenjagers geworden.
Onlangs had er eene weddenfchap van dien aard plaats tusfchen Mr. P RI CE en Mr. o'c ON N OR voor Zoo guinjes ,
die aanleiding tot vele andere weddenfchappen gaf. De opgave beflond hierin, om 16 Engelfelze mijlen ver, van Mr.
csASEs landgoed, bij Har•tfordbr•ádge, naar 111ortizees in de
meestmogelijke regtlijnigre rigting te rijden; waarbij men echFer het tusfchenbeiden gelegen park van den Hertog v e N
WE L L I N G T 0 N niet aandoen , maar om hetzelve heen rij
moest. De weddenfchappen flonden voor beide partijen-den
gelijk, en, nadat de getuigen hunne onderfcheidene plaatfen
ingenomen hadden , gingen de ruiters op weg. Weldra, echter , fcheidden zij zich van elkander. Mr. P RICE nam , op
zijne voortreffelijke merrie , de rigting op Steekfzeld , door
het moeras van 1Vlotley , dat hem zeer ophield , en, na veelvuldige vreesfelijke fprongen over heggen, grachten en

mu-
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muren, weigerde zijne merrie, over eenen 12 voet wijden
firoom te fpringen. Men kon haar volítrekt niet verder krijgen, en zij was voor altijd onbruikbaar geworden. Mr.
o'c 0 N NOR nam zijnen weg over Turgis , waar hij , wel is
waar, nog meer heggen, grachten en muren overfpringen,
maar geen moeras over moest. Zijn ruin , hoezeer in fnelheid de merrie zijner tegenpartij niet evenarende , weigerde
echter niet een' enkelen dier gevaarlijke fprongen, welke hij
te dien einde doen moest, en bereikte het doel in den tijd
van één uur en tien minnten.';
Uit een dagblad van den 15 Januarij dezes jaars : „ Torenjagt. — Verleden Maandag had hier zoodanige rid plaats ,
voor eene weddenfchap van 2öe guinjes , tusfchen Kapitein
SM I TH en Mr. E V E R A R D. De overige weddenfchappen
fionden als S , of zelfs wel als q. tot 6, op Mr. E VER AR D's
merrie, welke 'van 4rabifche afkomst is, tegen den hengst
van Mr. sit I T H, die den naam draagt van Acton. De ruim
welke doorloopen moest worden, was gelegen in Oxford--te,
fhire, en in regte lijn omtrent i8 Engelfche mijlen lang. Na
de vereischte vastíielling der getuigen , reden de beide rui
af, maar gingen weldra van elkander ; de een pasfeerde-ters
den Teems over de Cavershamfche; de ander over de Sonnerybrug ; de een reed over twee zeer ftelle heuvels, de ander
daar omheen. Elk hunner had eene menigte gevaarlijke fprongen over heggen en grachten te doen, om de tusfchenbeiden
gelegene opgegevene plaatfen te kunnen aandoen. In weerwil`
echter van den omweg, dien Mr. s M IT x deed, daar hij
eenen weg van 22 in ílede van i8 mijlen afleide , bereikte hij
nogtans io minuten vroeger dan zijne partij het doel , en
had dien weg in i uur en 28 minuten afgelegd."
Men kan bijna zeggen, dat deze torenjagers, die in hunne
onderneming gezondheid en -leven op het feel zetten, in zotternije den befpottelijken postmeester van Lismnore,
wien wij te voren melding maakten , niets toegeven. Buiten
allen twijfel is het echter, dat de tot in het oneindige ge wijzigde zucht tot het vreemde en ongehoorde een wezenlijk
bef{anddeel in het karakter van dit zonderlinge volk uitmaakt,
zonder welk bellanddeel hetzelve uisfchien datgene niet zijn
zou , wat het werkelijk is.
-

-
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in 1685 kwamen Franrchd Zendelingen in Siam. , Ik ver-

wondere mij," dus ontving hen de Keizer, „ dat zich de
Koning van Frankrijk eene zaak, die God .aangaat , zoo bij
aantrekt, daar God zelf die geheel an onszelven-zonder
overlaat. God heeft, naar het fchijnt , een welgevallen in
op verfchillende wijzen vereerd te worden, even als in de.
onderfcheidene foorten van fchepfelen , die Heul , elk op zijg
ne wijze, huldigen."

13ROODBODEN .DES DOODS.

Y óór eenige jaren kwamen de inwoners van Reading, inEngeland, door zekere beduidingsvolle voortee) enen , welke op
het brood ingedrukt waren, in, groote bezorgdheid. Eene ou=
de Dame zag zeer duidelijk, onder aan en- mastelein de omt -ekke,n van een doodshoofd . met kruiswijze beenderen , en
verfchrikte dermate van deze, haar als een' onfeilbaren bode
des doods aangrijnzende, figuur, dat zij er ziek van werd.
Eene andere vrouw, in den bloei des levens , las , even duidelijk, op een lang brood de woorden; Obiit 20 Septenbris, en befoot daaruit, dat het Noodlot haar op deze wijze haren fterfdag aankondigde. Op het roggebrood van eene
derde ilond, met., groote letteren, het woord: Refuzgam,
Betgene een gebuur, die een., mondvol kramerlatijn verslond ,
en aan niets bovennstuurlijks. geloofde, voor ,een onfchuldig
devies des bakkers hield, om daarmede zijnen wensch, dat het
brood mogt opílaan , . aan te duiden. Intusfchen brak men
zich in het ganfche oord het hoofd , om de oorzaak dezer
wondervolle verfchiíningen uit te, vinden, Ten 1aatfle werd
het raadfel op eene zeer natuurlijke,hoezeer.00k den bakker
niet zeer vereerende , wijze opgelost. Bij eenjge op het.
kerkhof van St. Gills gemaakte veranderingen, namelijk, waren eenige effene graffleenen overbodig geworden ; terwijl de
perfonen, wier graven zij bedekten, hunne enge kluis reeds
finds zoo lang bewoonden , dat er geene verwanten of vrienden meer bellonden, die hen bij het bezit van hun jong(le
regt, het fleenen hic jacet, konden handhaven, door liefde
of pligt eenmaal hunner nagedachtenisfe toegewijd, Nu gebeür-
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beurde het , dat de toenmalige kerf>nieester juist de voor
bakker dier plaatfe .was; en met begeerlijke oogeii-namfte
aanfchouwdc hij de fchoone gladde iteenen, die zoo geheel
voor zijnen oven fchenen te voegen , welke juist een' nieuwen
vloer behoefde. Ging hij naar, of kwam hij uit de kerk;
nooit kon hij deze Ileenen zien, zonder tevens aan zijnen
doorluchtigen oven te denken. De verzoeking was te groot.
In een zwak oogenblik kon hij dezelve niet wederftaan; hij
bragt de fleenen naar zijne woning, en metfelde . die in den
oven, waar geen ander oog dan het zijne d^zelve zou
herkennen. Maar de ftomme fleenen kregen tongen! Hoewel
door den Tijd glad gefchuurd, waren evenwel dè fporen vale
derzelver oorfpronkelijke betlemming niet geheel uitgeivischt,
die dan ook , zeer natuurlijk • op de benedenzijde van het
brood werden afgedrukt.

DE OUDEJAARSNACHT VAN EENEN ONGELUKKIGEN.

(Naar J E A N P A U t.'s Gedachten.)
Een grijsaard, met den blik op 's hemels boog gefagen,
Dacht in deez' nacht terug aan zijn vervlogen dagen,
En floeg vandaar dien blik op 't rustend aardrijk neer,
Maar vond geen greintje rust in zijnen boezem weêr.
Hij was niet ver van 't graf. Zijn ziel werd diep bewogen.
Zijn jeugd was in 't genot der weelde heengevlogen.
Het ligchaam vol van pijn , de ziel met gif vervuld,
Stond hij vergeten daar , in diepe fmart gehuld.
Nu daagt voor zijnen geest de heldre levensmorgen,
Toen, in de vaag der jeugd, en vrij van 's levens zorgen
Zijn brave vader hem den grooten tweefprong wees
De zonnebaan der deugd, vanwaar 't geluk verrees ;
En ondeugds wijde fpoor, dat velen blindlings volgen,
Waarop zoo menigeen in d'afgrond werd verzwolgen.
Helaas ! hij had dit fpoor maar al te lang betreên ,
En 't grievendst zelfverwijt reet nu hem 't hart vaneen.
„ Mijn vader! (riep hij uit) geef, geef de jeugd mij weder;
„ Plaats me op den tweefprong weêr .... 'k Hoor nog die Item ,
zoo teeder;

„ Dien wijzen raad , helaas! mij thans een geefelroê:
„ Geen praaltje vreugde of troost lacht uwen zoon meer toe." ...
Dan,
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Dan, ach! die vader was reeds lang aan 't aardfcheontheven.
Nu zag hij lichten, op moerasfen dwalend , zweven ,
En riep : „ Ziedaar liet beeld der dwaasheid mijner jeugd
„ Zie! zij verdwijnen: zoo verdween ook eens mijn deugd."
Een Eter verfchoot. „ Ik ben 't !" riep zijn geroltercl harte ,
En 't klimmend naberouw vermeerdert nog zijn fmarie.
Verbeelding toont hem nu , en 't jaagt . hem ij zing aan,
Eca' fchedel; deze neemt allengs zijn trekken aan.
In dezen bangen hond doet 'plotsling van den toren
Een lied voor 't nieuwe jaar, als kerkgezang, zich hooren;
Dit treft zijn zwoegend hart , het flaat meer kalm en zacht;
Hij blikt in 't ronde heen ; de ftilte van den nacht
Werd naauwlijks door een zuchtje in 't luchtruim afgebroken;
En, denkende'aan 't geluk, waarvan hij was verltoken,
Aan heel zijn vriendenrij , die nu, in beter lot
Ilet heil der deugd waardaert, vol zaligend genot,
Spreekt hij: „ Ik kon gerust , als gij , deez' nacht doorwaken,
En zou (had ik 't gewild) geen bange zuchten taken.
„ 0, Dierbare ouders! had ik flechts uw' raad gehoord,
„ Uw wenfchen ingevolgd , — mijn rust waar' niet gehoord !"
In deez' herinnering van zijn vervlogen jaren
(Terwijl het weenend oog op 't beltkeneel blijft Raren)
Is 't , of de fchedel met zijn trekken dáár zich rigt.
Van ijzing overmand, waarvoor de rede zwicht,
Meent hij een' jongeling, bij 't licht der maan, te ontdekken ,
Schoon , bloeijend, edel, fier, en met verheven trekken,
Die zich een' doorn uitrukt , als in den fchoonen (land
Van een' Antinoiis. Hij fiddert , heft de hand
Naar 't fcheemrend oog , en roept : „ Genadig God , zie neder!
„ Keer, fchoone jeugd ! o , keer ........En, God! zij keerde weder.
Zijn geest Evas dezen nacht verplaatst in vreemden kring
't Was alles flechts een droom. Hij was nog jongeling.
Ziin dwalen echter was , helaas ! geen ijdel droomen ;
Maar vurig dankt hij God: hij was teruggekomen
Van 't onheilbarend pad. — Keer met hein , fchoone jeugd ,
Die ook dit pad betreedt! o , Hoor de flem der deugd !
Laat de ondeugd nooit uw hart, uw waarde als mensch onteeren.
In later tijd .... uw jeugd ?.. . zij zou gewis niet keeren.

's Hage, í82t.
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Ziet ge, meisjelief, dit roosje ,
Dat zijn blaadjes openfpreidt ,
En zijn geuren, mild en zuiver,
Door de zoele lucht verbreidt ?
Zie! wat blos ligt op die blaadjes!
Zie dien gloed, zoo zacht en teér! -Ach ! een woeste hand genaakt ze ,
Blos en gloed beftaan niet meer.

„ Maar, wat heeft dan toch dat roosje
,, Zulk een droevig lot bereid q"
Zie het nader .— voel de takjes —
't Roosjén is de dorens kwijt.
Zoo wordt, meisje; van uw wangen
Ligt ook onfchulds blos geroofd,
Als gij de ijdle en wufte rede
Van den losfen knaap gelooft.
Maar de wapens, die het roosje
Van natuurzoo wijs ontving ,
Weren de onbedachte fchennis
Van den dartlen woesteling
Lieve! ook gij bezit een wapen ,
Dat u voor verleiding hoedt ;
Dorens zijn der roos gefchonken,
Eedle fierheid uw gemoed.

Steeds dat wapen aangegrepen,
Als de wellust u belaagt ,
En de rozeblos der onfchuld
Blijft uw fieraad, lieve maagd!
P. M. F...

B....
1\Zei , 182I.
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a waarlijk, het menschdom , zoo rijp en verlicht,
Vertoont foms den wijsgeer het grappigst gezigt !
Komt, vrienden , komt met mij ; ik wijs het u aan;
Komt met Inij ; gij ` hebt er niet ver om te gaan.
Gij brengt u voorzeker te binnen, als ik,
Hoe eens, in uw kindschheid, (nog'hoor ik 't getik !)
Een fpelletje , keurig en kleurig en fijn,
U zoet en gehoorzaan en vrolijk deed zijn.
Een fpelletjen (o-! nog verdaagt mij het hart)
Met fteentjes zoo aardig, zoo 'wlt' en zoo' zwart !
Herroept u den naam flechts -, zoo zoet en 'zoo vroom,
Uw kindschheid keert weêr,, als een jeugdige droom.
Wij zijn er, . . ; Een zaal, zoo briljant geftoffeerd
Met mannen , wier bakkebaard krachtig ons leert,
Dat kinderfpel lang , met den fchoén' en den tand,
Verfleten, vergeten , gefteld is aan kant.
Die mannen , aan tafels in rijen gefchaard ,
En rookend en finokend hij kagehei en' haard,
begraven in Staatsblad, in Weegfchaal en ]trant,
Wie ziet hier geen pijlers van stad of van land?
Maar (topt nu een-pijp, en geeft acht, wat gebeurt,
En let , hoe zich elk aan de ftaatzorg 'ontfcheurt....
Daar nemen die pijlers van flad of van' land
Het Domineesfpelletje gretig ter hand !
Dat fpelletjen (o.! hoe verdaagt mij het hart)
Met íteentjes zoo aardig, zoo wit en zoo zwart ! —
Hoe fpelen hier mannen zoo zoet en' zoo vroom !
Hun kindschheid keert weer , als een jeugdige droom.
dij kletten en zetten en fchuiven om 't zeerst ,
En ieder wil pasfen en zetten het eerst ;
De Wanden werklinken het klettrend geluid
'vn vaderland , Koning en fzaatzorg heeft uit !

491

BET DOMINOOS- OF DOMINE$S - SPEL.

De kindschheid keert wear — 'k zie den tijd te gemoet,
Die mannen bij 't ganzen- ep, uilenbord groet;
Of dat, als het kind door zijn fpeelgoed gepaaid,
De knevel- en fnorbaard het tolleéje draait!
Maar iets toch ontbreekt er bij 't fpelen, ('t is raar I)
Het gaat hier zoo vreugdloos , zoo treurig, zoo naar !
Wij fpeelden als kindren, met juichend geweld,
Maar fpeelden om kriekjes , -- zij fpelen om geld!...
;

Gij ziet het, mijn vrienden, de mensch, blijft een kind;
Hij toont ons dit hier, als een levende print.
Die kerels als boomen , , wat worden zij klein!
Ach ! houden we ook 't hart , als een kindeken , rein !
J. W. IJ N T EM A.

TWiFELING OMTRENT OUONAPARTE'S VERBLIJF.

A.
V aar zou hij thans wel zijn, de dwing'land dezer aarde?
B.
Voorzeker in de Hel!
A.
Dan kreeg bij loon naar vaarde:
Maar , vriend ! ik ben bevreesd , dat zelfs het Duiv'lental
Voor zulk eem!. booswicht gruwt, en hem verjagen zal.

G

.
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liier rot het zielloos lijf van 's werelds dwingeland.
Hij hief zich uit het ftof ; tot ítof vergaat hij weder;
In 't ítof ligt hij ter neder ;
Zijn kroon, zijn roem, met hem, bedolven onder 't zand;
Die kroon, met firoomen bloeds bevlekt;
Die roem , met duizenden van ílapels doón bedekt 1...
Treed , trotfche zoon des ftofs ! treed nader !
Wat rest hem van zijn magt en heerfchappij te gader;
Wat van zijn füorkerij en logentaal en list?
Een looden kist!
Wat rast er op zijn ziel, met eindloos zwaarder wipt?
Pes menschdoms vloek en Gods gerigtt
J, , %1,
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S1%IITS EN 11031ERUS (*).

o Groote Ù"oön des lands der Perzen en der Meden !
Wie noemt daar toch Dirk Smits den Hollandfehen Homeer?
Hij zong in tripplend lied der Rotte zaligheden,
Haar kabblend golfgeruisch en harer oevers eer;
De Griek met dondèrlfem den krijg in Trojés velden,
Den worftelftrijd der Goon, den dood van duizend helden,
Ulysfes togt langs de aarde , en zelfs de wereld uit.
Wie beiden dus vereent, heeft beiden nooit gelezen,
Of moet gewis zoo doof gelijk een kwartel wezen,
Dat hij 't verfchil niet hoort van dondren en geßuit.
(*) dmferd. Letter!. Maandfchrift , Dec. s3_o.X.

DE KRACHT DER MEELWORMEN.

A.

h

oe! Catalani zou den_ nachtegaal gelijken-?
Die, engelachtig fchoon ; dees, vaal...
B.
Maar zij gelijkt den nachtegaal
In onnavolgbren zang, waar alles voor moet wijken.
A.
De nachtegaal is fchuw, en zoekt de fiille dalen ;
Een Catalani zingt in volgepropte zalen... .
B.
De nachtegaal is niet zoo fchuw, maar laat zich kijken,
Zoodra men hem zijn aas, den meelworm , aan komt bin.
A.
Hier treft ge ligt het punt , om hen te vergelijken:
Is 't om den :Heelworm ook misfehien ,
Dat Catalani zich laat zien?
J. w. V.
-

VRAAG EN ANTWOORD.

Een hevige boerin gaf haren ezel voeder.
Een luchtig heertje riep : „ Hoe gaat het, ezelsinoeder?"
Zij , op naiven toon
Heel wel , wijn noord !
-

J. V. ij.

MENGELWE RK.
EENIGD BEDENKINGEN OVER I JOAN.

D

II: I2-17.

en eertien Brief van Apostel Joannes in Bijbeloefening behandelende , en gevorderd tot dc 17 eerfile verzen
van liet tweede Hoofdlhuk , vond ik in vs. I2-14 geene
geringe moeite , niet om dezelve -te verflaan op zichzelve , maar in verband tot het voorgaande, of volgende ,
of tot beide , waartoe die verzen zeker moeten behooren.
Vooral hinderde mij die herhaling vs. 14 , als ik die verzen op zichzelve nam.
De Uitleggcrs , die ik bij de hand had en konde raad
voldeden mij niet genoegzaam. Echter hielp in'iJ-plegn,
PI I C II A ë L IS opp den weg , die uit vs. 14 opmaakt , dat
Joannes meer aai: dezelfde lezers van dit geíchrift gefchreven had : doch waartoe dan deze herinnering , zoowel
als hetgene vs. I a en '13 gezegd wordt ?
Ook vs. I5---17 , hoe vertlaanbaar op zichzelve , baar
In ij moeijelikheid, als zoo weinig in overeen(1émininá-de
niet het overige van den Brief, waarin wel teen zondigen in 't gemeen , en teen gebrek aan broederliefde,
maar niet tegen verelcd1i fde meer vermaand wordt. Het
is zulk een ftuk op zichzelve.
Een en ander bragt mij op de gedachte , of vs. i5-17
vel niet als de inhoud moge aan te merken zijn van hetgene Joannes, volgens vs. 14, aan dezelfde onderfcheidene foorten van lezers te voren gefchreven had. En bi j
deze vooronderílelling ging mij licht op over gèheel het
gedeelte, ja over het volgende tevens van het tweede
Hoofdhuk ,' -op deze wijze : vs. 3 tot ii fpreekt Joannes uierk tegen liet niet wandelen in het licht en de liefde, als voll'crekt onbeftaanbaar niet de belijdenis , een
Christen te zijn. Dit Iriogt zijne lezers doen vermoeden,
dat hij hen reeds verdacht hield , alsof hunne belijdenis
van het Evangelie geveinsd ware; en zij riet wandeljeu
ge.P'IENGELW. 132I. NU. II. K lt
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gelijk Christus gewandeld heeft, en als zulke leugenaars .
en broederhaters , waartegen hij ijvert. Dit nu wil Joannes voorkomen , en erkent , dat hij fchrijft aan zul
hoezeer van verfchillenden ouderdom in het-kei,d
Christendom, hunne belijdenis eer aandeden. En dat zijn
fterk uitvaren tegen zulk een beflaan Hechts eene waar
tegen , en geenszins eene verdenking van , het--fchuwing
zelve infloot, bewijs£ , hetgene hij in een vroeger gcirift
l
getchreven had , waarin hij hen als opregte Christenen
had erkend , en toch verniaancl : „ IIebt de wereld niet
lief, noch hetgene in dc wereld is " enz. , de geheele
pasfage mededeelende.
In dien zelfden geest gaat hij verder voort, vermanende tegen de Antichristen, en voort daarop erkennende,
dat zij de zalving van den Heiligen hadden , en dat dus
zijne herinneringen flechts dienden, om hen waakzaam
en getrouw te doen zijn, en geenszins, om hen onder
de héimelijke vijanden des Christendoms te rangichikken.
Ik erken, dar deze opvatting op eene vooronderflelling
rust, die niet flellig kan bewezen worden. Ik neme echter de vrijheid, dezelve aan de Letteroefenaren ter plaatfing toe te zenden, of, indien het een plaatsje waardig
geoordeeld worde , het mogelijk aanleiding gave tot betere verklaring , dan ik bij de Uitleggers , die ik raadplegen kon , gevonden heb. De aanbevolene Bijbeloefenin.
gen kunnen ook in dit opzigt nuttig zijn , om op ver
te komen , waartoe men , zonder behandeling-klaringe
van eene vervolgílof, niet zou gekomen zijn; omdat men
nu - het fluk in zijn geheel moet verftaan. Doch zulke
ophelderingen worden dan zeker best in een Tijdfchrift<
medegedeeld.
A. GOEDKOOP, Predikant te Gent.
OVER HET VERMAAK BIJ VERDICHTE, INZONDERHEID
TREURIGE, GESCHIEDENISSEN EN TOONEELEN.

Fragment.

Ik

begrijp niet, wat de kinderen toch aan die roA.
mans hebben. IIet is immers alles maar verzonnen.
Ps.

HET VERMAAK BIJ VERDICHTE GESCËIEDENISSEN. [$

B. Dat niet alleen , mevrouw! maar hoe maller en
avontuurlijker het is; van omf'candigheden en huisgezin
mannen of vrouwen , zoo als er nooit geweest-ne
zijn; hoe liever zij het hebben, en hoe dwazer ze zelve
worden.
C. Het is toch al aardig, dat evenwel alle menfchen
gaarne vertellen hooren ; de een al eens dit, en de ander
weêr wat anders. Bij voorbeeld , wij vertellen elkander
ftadnieuwtjes, en wat er zoo al in ons huisgezin, met
onze dienstboden , voorvalt , of hoe wij de flagt of de
wasch behandelen , en zoo al meer.1ijn mail , daare.ltegen , zit altijd in de reisbeíchrijvingen re fiiuffclen.
B. Maar , mevrouw ! neem mij niet kwalijk; dat is
toch heel wat anderg. Dat is wat nuttigs en wat goeds.
A. Juist , mevrouw ! het is alles waarheid. En als ik
wist , b. v., dat ge mij wat te voiren joktet , dan had ik
er niets aan.
C. Ik weet het evenwel niet, of wij het wel om de
nuttigheid of de waarheid doen. De helft van den tijd
niet , dunkt mij. En de lieve kleinen althans hooren ook
gaarne vertellingen en fprookjes , al maken zij hen ook
zoo bang als een wezel, en baren hun dus het wezen
ongemak. Maar bovendien, dames! gij gaat toch-lijkfe
wel gaarne naar de komedie.
A. o! Dat is heel wat anders. Daar kan ik nog eens
lagchen , wanneer ze allerlei kluchten vertoonen, en allerlei Zvónderlijke fnaken en onnoozele halzen op het tooneel brengen : het is of het zoo gebeurde en of ik het
voor mijne oogcn zag. Ik mag ontzaggelijk graag eens
lagchen. En dat weet ook iedereen wel; die lacht, die.
heeft pleizier. Den bedroefde of een ongelukkige doet
dat niet.
B. Onder uw welnemen , mevrouw! ik mag toch nog
liever een ernílig fink zien, dan al die malligheid. En
al kan ik dan ook niet lagehen , ja al fchrei ik er ook
bij, het doet mij toch genoegen.
C. Bij gevolg, lieve menfchen, zijt gij immers ook al,
,niet wijzer dan uwe dochters. Of gij moest u verbeelden,
Ii k 2
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den , dat dat alles letterlijk zoo gebeurd is. Doch dit
doet gij zeker niet ; nog minder dan de romanleesícers
want wie zal denken , dat de men'chen in verzen met
elkander <,efj^roken hebben? Om nu van de grootere onLvaarrchinliikheid, dat alles juist zoo op éénen dag en op
ééne plaats zou zijn zaamgeloupen, nog niet eens te
reppen.
A. Dat is waar. Maar liet is dan toch ook wezenlijk
aardig ; er kunnen toch wel omtrent zulke dingen hebben
plaats gehad. Ik heb dat fomtijds zelve wel ondervonden, dat het een of ander zoo heel toepasfelijk was op
hetgeen men in de wereld ziet omgaan.
B. En waar men zijn nut uit kan trekken.
C. Ja, mijne lieve dames ! wat zal ik al veel zeg
nuttigheid doen wij het zeker in het alge --gen?Omd
ineen niet. Komt dat zoo eens uit; ondervinden wij,
dat zulk eene aangename zielefpijs ook nog gezond en
voedzaam is , dan doet ons dat zeker pleizier,, en wij
verheugen ons, er zoo veel geruster te mogen inbijten,
zonder het verwijt te vreezen , dat wij onze maag bederven en ons geld weggooijen ; niet andere woorden , dat
wij onzen tijd verbeuzelen. Maar al die rampen en zorgen en driften van koningen en vort en, die honderde
en duizende jaren dood zijn geweest , zijn voor vlij ineestal niet zoo leerzaam en toepaslelijk , als voor mijn' man
al die be(chrijvingen van landen , waar hij nooit wonen,
veel min regeren of eenigen aankoop van goederen doen
wil. I Iet is pure nieuwsgierigheid, of weetgierigheid,
of hoe gij het noemen wilt , bezigheid voor onze ziels,
vermogens.
D. (Die tot hiertoe, in zijn boek ziende, geen deel
aan het befjprek genomen had.) Gij drukt u daar zeer
juist uit , mevrouw ! IIet is met onze ziel even als niet
ons ligchaani. Geheelenal flilzitten , volflrekt geen ge
bruik malten van de onderfcheidene werktuigen en krach
natuur ons gefclhonken heeft , dat is bij de-ten,di
cone zoo viel als het andere bijna onmogelijk ; fchoon de
#en het nicer op zijn gemak, en de ander met grootere
in•
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infpanning doet, of deze met allerlei dolle en doellooze
fprongen tevreden is , en gene wat groots of wat nieuws
of wat nuttigs moet beproeven.
C. Ei , mijnheer ! ik dacht , dat uwe ziel daar in uwe
oogen , in het boek of in de geleerde befchouwingen zat ,
welke hetzelve u mag aanbieden , en niet in het oor. Wij
zouden anders ligt zoo vermetel niet geweest zijn , om
ons in een onderzoek te f'eken , dat gij , vrees ik, gebeelenal op het gebied der zielkunde zult overbrengen.
B. Och, mijnheer ! gij moest ons dat dan eens nader
zeggen. Dat zou zoo nuttig zijn. Want..ik heb ti , om
de waarheid te zegen , niet wel begrepen.
A. Korn , manlief ! Dan kunt gij juist. de dames wat
bezig houden ; ter.v jl; ik eens naar de keuken loop , om
te zien, of het daar naar mijn' zin gaat.
D..Gehoorzame dienaar , mijn kind ! Gij draagt mij daar
een' last op , die zoo gemakkelijk niet - is. te volbrengen:
Ondertusfchen zal ik mijn best doen ; en wel om het .zoo
te fchikken, dat gij, alle gelijk krijgt ; gij, als verieaigfier der waarheid ; mevrouw B. , als , da. vrien lin van liet
nuttige; onze fijne pleither hier , als de advocaat van
belangelooze oefening.
C. o Luiste, aar en tevens flimme vieijer ! Ik vrees
maar, dat uwe verklaring met deze vredelievende omziotiyheid net zoo gebrekkig, zal gaan, als uwe lectuur met
]j et hooren naar onze redenering wel mag geflaagd wezen.
f). Geduld ! — Zouden wij niet alle onze lichamelijke
vermogens tot ééne van deze vier bedoelingen kunnen
brengen ; bezit , namelijk, en genot , hulp en vereering
C. Mij dunkt ja , hoe kort het ook is uitgedrukt.
D. Desgelijks dan geloof ik de werkzaamheid der ziel
te kunnen bepalen tot wetenfchap , finaak, medelijden en
bewondering. IJleten is het eerf}e. De zucht daartoe ontwikkelt zich reeds vroeg bij het kind. Alles trekt zijne
aandacht. Alles wit het onderzoeken. Zoodra het knaap
vervolgens leert fpreken , is er geen einde aan het vra--je
gen. En wie hem iets vertelt of leert , dat hij verflaat ;
slat onder zijn bereik en bevatting valt, is hem altijd
:

-

Kk3

aara-

Aga

tpvSA HET VERMSAAK

aangenaam. In later tijd gaat het, zoo als reeds door
de dames is aangenierkt : de een voedt zich met ftadnieuwtjes, de ander niet romans, een derde niet reizen
of dergelijke , even als , in het ligchamelijkc , de een
doode fe lijven , de ander vruchtbare akkers , een derde
fchoone kunsttlukken of iets nog beters verzamelt. Want
het weten gaat al fpoedig vergezeld van eene zekere mate
van fthaak; dat is , van zuiver en belangeloos welgeval len aan fommige voorwerpen. Ook hiervan liggen de
Zaden reeds in de kindschheid. Het blinkende , het bonte, wat de zinnen geweldig treft, vindt daar altijd de
voorkeur. Daarna, echter, is het- voor grootere ontwikkeling vatbaar,, en kan , welbeílüürd , eene rijke bron
van , genot worden ; op dezelfde wijze, al. wederom , als
de fmaak onzer tonge en andere grovere zintuigen. Beide
deze verlangens ; nu, der ziele gaan hand aan hand. IIet
een zoekt gedurig naar wetenfchap , niefiwe en belangrijke
wetenfchap ; wat er op de aarde beim at , of .vat er al op
voorvalt en is voorgevallen ; wat er in den mensch fleckt,
hetzij- deugden of ondeugden , door dc omdandigheden
ontwikkeld , en honderd andere zaken meer. De zucht
naar genot , daarentegen , of de fmaak , ziet bijzonder
uit naar het fchoone , edele of treƒFende in een of ander
opzigt ; daarbij f}aat hij f{il ; daarin verlustigt hij zich ;
dat is zijne ziel en leven. Zoo min , echter, als wij alles
zelve kunnen onderzoeken , zoo min kunnen wij ook alles onmiddellijk genieten. De edele gave der fpraak , de
fchrijf- en drukkunst moeten ons hier te hulp komen. En
door middel onzer verbeelding leeren wij ons dan toch
de zaken voorflellen, gelijk zij zijn. Een fchrijver levert
ons naauwkeurige kennis ; een ander weet ons al het aangename of aandoenlijke van, voorvallen en voorwerpen vol komen mede te doen gevoelen. Doch hierbij bepaalt zich
zijn vermogen niet. Hij kan zijne beschrijving tot bijzondere oogmerken regelen en wijzigen. Hij kan het gebeurde anders voortellen , er aflaten of bijvoegen , twee of
meer gebeurtenisfen tot ééne finelten, de voorwerpen
veel fraaijer affchilderen dan zij inderdaàd zijn; in één
woord ,
-
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woord, dingen vertellen, die nooit hebben plaats gehad,.
En al weten wvij dit, dan houden ze echter onze nieuwsgierigheid gaande , en kunnen inzonderheid onzen fmaak
op het aangenaamfce ltreelen. Ja , hij , wien het om dit
genot van den fmaak is te doen, ítoort zich eigenlijk aan
het be(taan of niet - be(laan der zaken heel weinig. Zijne
verbeelding Itch ze hem daarom even levendig voor. En
wat raakt het mij, of'ik Bene íchilderij, dan of ik het
landfchap zelf in den fpiegel zie, als ik toch geen onderfcheid tusfchen beide kan gewaar worden ? Met den
weetlust is het eenigzins anders gefield. Als die niets
verkrijgt , enkel met wind wordt gevoed , en terítond
we@r alles moet verwerpen , wat hij heeft opgedaan,
heeft er weinig bevrediging en ligt walging plaats. Doch
het is niet moeijelijk , waarheid en logen ondereen te
mengen, door middel van de laatíle de eeríte in een te
kleiner beítek zaam te perlen, en menfchen , die nooit
geleefd hebben , gevoelens te doen uiten , of lotgevallen
te laten ondergaan , en zoo al meer,, die voor iedereen
leerzaam , althans belangrijk zijn. -- Ik hoop , dat de dames mij tot hiertoe hebben kunnen volgen ?
B. Ik geloof althans , dat ik uwe meening vat. Wij
moeten eten , om ons ligchaam te onderhouden ; en daar
heeft onze Lieve Heer gemaakt , dat wij honger, dat-om
wij trek tot deze en gene 1'pijze hebben : maar , om dat
werk niet al te vervelend te doen zijn , heeft hij ons ook
den fmaak gegeven om er een zeker genoegen in te vinden. En zoo ook met de. ziel ; is het niet zoo ? Doch
nu , zegt ge , kinnen wij wel proeven, enkel om te
proeven; maar veel eten, als er geen voedfel in zat, zou
ons ffoedig vervelen. Ik begrijp dat alles tamelijk wel.
Maar ik denk toch, dat het alternaal om het voeden te
doen is , en dat wij ook den finaak inzonderheid gekregen hebben , om te onderfcheiden , wat ons voegt, of niet.
A. En ik denk, fchoon ik niet veel van uw discours
gehoord heb , dat gij wel heel flecht varen zoudt , zoo
gij de lekkeríle potjes juist altijd voor de gezondilehieldt.
Neen , zie! ik val danig nieuwsgierig , en er moet, om
K lc. 4
zoo
,

500

OVER HET VERMAAK

Zoo te fpreken , geen finaakje wezen , of ik moet het
kennen. Maar om er veel van te gebruiken ; neen ! dan
liever een eenvoudig f}uk brood.
C. Ik zal mijne belangen maar niet eens inbrengen.
Ga voort, mijnheer ! zoo liet u belieft.
D. Ik noemde , behalve de weetgierigheid en den fmaak ,
aloe het medelijden en de bewondering. Zij hebben, zoo
als gij gevoelt, hare betrekking meer op andereti , en behooren tot die gezellige aandoeningen, welke even onontbeerlijk en tot Beraad ziin voor de maatfchappij , als
cie andere twee voor den at onderlijken mensch. „ Het
medelijden , zult gij mislichien zeggen , is dat aangenaam ?"
-let is ten minfle zeker,, dat de ílem des lijdenden ons
tot zich trekt; dat het gezigt van een' ongelukki en.ons
meestal ftaande -houdt en boeit; dat wij niet de uiterfte
deelneming luisteren naar een verhaal van allerlei rampen.
En wanneer deze tooneelen niet al te afzi tig zijn'(Iclloon
.kinderen en ruwe menfchen hier ook al niet van weten),
wanneer ze ons daarenboven Beene onaangename pligten
of verwijten en derg elij[ke voor den geest brengen , wanneer het lang geleden en verre gefchied is , clan vinden
wij er waarlijk een vermaak in. Het zijn Beene bittere ,
het zijn dikwijls zoete tranen , die ons op deze wijze
ontvallen; even als het weldoen, op zichzelvc, aangenaam is ; even of wij bij deze gewaarwording voelden ,
dat wij in den grond goede , welwillende wezens zijn ,
van Goddelijk gelacht , en door de Opperlle Liefde uit
éénen bloede gelcbapen. En nu die andere zieisaandoe.Iling, door welke wij niet naar beneden, maar naar boven zien ; niet op hen , die onze hulp of troost en beklag noodig hebben , maar op dezulken , die hooter dan
wij zelve fiaan , en ons ecnen zekeren eerbied afdwingen.
Ziet gij niet gaarne iets fchoons iets groots? Hoort gij
niet met genoegen een flout beliaan , ecne voortreffelijke
daad, eenc edele ft andvastigheid vermelden ? Het zou inderdaad wel fchandie zijn, zoo tril alles meer dan onze
eigene natuur,, of de .bevalligheden van het iigchaam boven de deugden der ziel bewonderden. Maar neen, wij
doen
-
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doen dit niet, indien wij maar onpartijdig zijn, en het
ons op de regte wijze wordt voorgelleld. En wat wor.der derhalve, dat wij , bij voorbeeld, in een treurfpel
een braaf man of beminnelijk huisgezin zeer ongelukkig
ziende , daarbij ontdekken , hoe groot de man zich houdt,
hoe edel de vrouw alles met hein lijden en deden wil,
hoe onwrikbaar lief alle de huisgenooten elkander hebben; wat wonder, zeg ik, dat wij dat gaarne zien , en,
in weerwil van onze tranen , er met verhoogd genoegen
bij blijven vertoeven ? Ik erken , er kunnen in het laatfee
geval , bij het floutfte en aanvalligfte voortbrengfel der
geheelc poëzij , nog andere aandoeningen bij komen. De
.weemoedige gedachte aan de nietigheid en onbeftendigheid
van al het aardfche, die de ziel vervolgens ten hemel
opvoert, of ,het , gezi1 t der yorfteling van de deugd met
den .tegenfpoed , die ons, in het geloof aan God en onfterfelijkheid bevestigt, benevens andere toevallige nevendenkbeelden_, kunnen het verheven gevoel des harte, dat
ons ftreelt en verheft, merkelijk vethoogen. Maar wanneer wij van verdichtfelen , althans van erne'cite verdichtleien in het algemeen fpreken , dan meen ik , dat ivij het
met het opgegevene kunnen ftellcn. Wy illen denkest
en gevoelen. De natuur heeft. deren trek in ons gelegd.
En wie denzelven weet op te wekken en gaande te hhouuden , te voeden en te verflerken, die bet ons oeren aangenczmen dienst. - Zeker leidt dit ook tot kennis op , en
kan , ja moet gewisfelijk nuttig, zijn , indien het op de
regte wijze beiILaird worde. De; wa arl.eid, de goeie
finaak en liet belang kunnen , in den grond , met elkandet.
niet ílrijden. Doch men behoort eigenlijk geen van alle
aan de andere op te offeren ; zelfs niet flaafsch te onder
iets volkomens wil voortbrengen. Het-achiken,zom
goede en. fehoonc moet maar één zijn. Dan is het oolc
waar,, al beflaat het uit louter fabels.
C. Dus zijn wij het , naar uwe. bewering , alle drie
volkomen eens. En evenwel vrees ik, dat mijne -beide
vriendinnen tegen de romans blij ven ; de Bene , omdat ze
niet nuttig , de andere , omdat ze niet waar zijn ; maai
Kkj
ik
;
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ik lees ze gaarne , en wel uit louter pleizier, als cene
aangename tijdkorting.
D. Ja, mijne lieve mevrouw! dat gebeurt dagelijks.
Wij verfchillen meest over de toepasfing. En die hangt
op verre na niet. altijd van de verklaring , meestal van
een aantal toevalligheden en dergelijke af. Gij hebt welligt goede romans in handen gekregen , en die met oordeel leeren lezen ; een ander heeft niet dan prullen in een
verloren oogenblik doorlQopen , of welligt ook de maag
er mede overladen ; en een derde is er van der jeugd af
aan tegen gewaarrchuwd. Ik voor mij fchat den vorm
hoog. Doch , helaas ! flopt men er nu eens allerlei jaminerlijk tuig in , of laat ze geheel leeg , en dan weêr zul
harde waar, dat de knobbels er overal uit-kedrog,
alle bevalligheid verloren gaat. Den mensch en-ílekn
de wereld, in alle hunne wijzigingen en betrekkingen,
te leeren kennen, te doen zien en met deelneming om vatten, — ziet daar de groote opgave dezer foort van gefchrift; fchoon de foort van lezers , welke zij meestal
aantreft , gebiedend vordert , dit met veel wijsheid en toegevendheid te werk te (lellen ; de voedzame kennis , als
't 'ware, bij droppen , in een ruim en aangenaam vocht,
en als met een' gouden lepel toedienende.
C. «vaarlijk, mijnheer! gij verdiendet een.' rozekrans
van- de meisjes voor deze aanmerking. Het is, of wij u
opgegeven hadden, onze kunne in hetzelfde woord eene
vlelierij en --D. Eene waarheid te zeggen. Igoe kan ik beter ? Maar
ik {reek eigenlijk niet van de vrouwen. Ik fpreek bij
jonge meisjes. En zou het dan niet een-zonderva,
ílecht Medicus zijn , die zulke teedere fch,epfeltjes met
eene groote menigte van geweldige middelen aan boord
kwam ?
C. Wat zegt gij er van, dames?
B. Ja, ik laat u zamen haspelen. Ik voor mij houd
van Beene medicijnen, en althans niet van zoo een' heelen plas zoet water. Ik zal dus wel nooit eene romanleeslier worden.
A.
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A. En ik houd, zoo als ik zeg , • veeI te veel van lagchen; om met al die ongelukkige meisjes en jongens to
liggen huilebalken. Ook heb ik het veel te druk in mijn
huishouden; en mijne dochter, die heeft ook wel wat
anders te doen.
D. Zoodat wij dan net zoo ver zijn , als toen wij begonnen. Zeide ik het niet, dat de toepasfing met de ver
meestal niets te doen heeft.
-kiarng

DOORBORINq VAN EEN SCHIP DOOR EENEN
ZWAARDVISCFI.

(Medegedeeld door den. Heer w. s C o RE S B Y, j u ti., in the
Edinburgh phiIpjb sical Journal, Tom. III. p. 41!.)

E

en fchip , de Kitty , Kapitein II o D s o N, van de kust
van Afrika te Liverpool teruggekeerd , en op de werf
ter vertimmering gebrast, werd bevonden in den boeg
van een hard en beenachtig ligcháan geheel doorboord te
zijn. Dit ligchaam was hoogstwaarfchijnlijk een afgebroken tuk van het zwaard eens zwaardvischs (Xiphias gladius L IN N.); hetzelve had het fchip op eene plaats
doorboord , waar het timmerwerk i z duim dik was. Het
Pluk was van buiten' zigtbaar, en het ander einde kwam
onder het verdek te voorfchijn. De timmerman, die het
voor een der bouten hield , had niet zijnen hamer daarop getlagen , en het daardoor afgebroken. Dit flak kwam
hem echter zoo merkwaardig voor, dat hij het bewaarde , en bij zijne terugkomst aan de Heeren Di. j. en R.
F I s n E R , bouwmeesters en eigenaars van het fchip,
daarvan kennis gaf, die nu het overig gedeelte, dat in
het fchip flak , lieten uitnemen. Ilet fchip fchijnt bij die
gelegenheid in eene zeer fnelle vaart te zijn geweest , 'en
tegen den aankomenden zwaardvisch te hebben geflooten, wiens zwaard , in liet houtwerk dringende , afbrak.
Hoe hevig nu deze floot ook moge geweest zijn , fchijnt
men, nogtans op het fchip daarvan niets te hebben beinerkt;
,
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merkt; zoo echter dit ligchaam , door zich vast te hechten , de opening niet had toegeflopt , zou het fchip waar-

fchijnlijk gezonken zijn. Dit zwaard , nameliik , had eerst
de koperen huid , daarop eene derdelialf duims eiken
plank , dan eene rib van -2 duim , en eindelijk nog cane
2 duims eiken plank doorboord. Het was iss duim lang,
deszelfs grootf}e middellijn 22 duim , en woog I f 2 ons.
De punt was bijna rolrond ; aan het onderfte einde was
het plat. In liet midden was de grootfle middellijn i,
en dc kleiní}e x. duim ; aan het onderf'ce einde echter e
en iz duim. De oppervlakte was geribd of ruw , groen
van kleur, en de breuk ongelijk. De frontels beftonlen
in zekere ophoopingen , die naar onnkorflingen geleken.
Van binnen zag men vier hoekige buizen , die door de
geheele lengte van het zwaard, tot .aan de punt toe,
liepen, en welker grootfl:e wijdte van Y a tot duim bedroegen.
-

OVER HET GELOOF AAN BLOEDZUIGENDE GEESTEN,
OF HET VADIPI R- ISME.

Le vledermuizen (varnpires) , kwel- of bloedzuigende
geesten, komen thans door de romans en tooneelfpelen
weder ter fprake. Zij zijn federt eenigen tijd in Trankrijk weder het onderwerp der gefprekken , en van verfcliillende artikels der dagbladen geworden. Het is echter niet alleen om deze reden, dat wij eenige regels aan
hen toewijden, maar omdat het eene der grootfle afdwalin en is van den menfchelijken geest. De tijden zijn ons
niet dan maar al te nabij, in welke dit bijgeloof zich op
eene allertreurigue wijze onder die volken deed kennen,
welke de Europcfebe befchaving niet dan zeer langzaam
bereikt hebben. Er beftaat Hechts een gering aantal volken ,
die , in derzelver kindschheid , de meening van de terugkeering der zielen op deze aarde niet gekoesterd hebben ,
als een gedeelte van hun ;odsdienftig geloof. IIet kost
den mensch inderdaad vele moeite, zich gemeenzaam te
ma-
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maken met het denkbeeld, alsof de ziel geheel vernietigd
werd , wanneer het ligchaam tot verrotting overgaat. Hij
neemt nog liever zijne toevlugt tot het dwaze en tegen
denkbeeld, dat de geesten zich weder zigtbaar-firdge
kunnen iraken , dan toe te flaan , dat de ziel zou ophou
te werken of zich te vertoonen. Bij de befthaafde-dcn
v aken der oudheid bragt dit denkbeeld echter niets anders dan zachte en goedwillige gewaarwordingen te weef;.
Men vooronderf}elde , dat de fchimmen in eenen Rillen
en als 't ware lijdelijken flaat verkeerden : en het was alleen voor de buitenfporige verbeelding der barbaarfche
volken van het Oosten bewaard , aan de dooden hartstog
ten en een karakter toe te fchrijven , hatelijk en vijandig
tegen de levenden ; te gelooven , dat zij losgelaten zijn
teen het menichelijk geflacht; en hierom op hunne ontzielde overbliiffelen daden van barbaarschheid uit te oefenen , die de wilden zelve fchokken zouden.
I let is een wanbegrip , algemeen onder de Ilongaren
en Moraviërs, dat fommige geilorvenen des nachts wederkeeren om dc levenden te kwellen , vooral die hunne
naastbellaan ien zijn , hun liet bloed af te zuigen , door dit
middel hun aardsch onderhoud te vinden , en aldus te beflaan ten koste van deze hunne flatoffers. Dit dwaze
bilgeloof vindt ook eenigermate ingang bij de Polen, ,Sileziërs , Serviërs , Grieken enz. De Hon^9aren hebben
hetzelve genoegzaam tot een regelmatig ftclfel ecvorm: :
zij meehen , door onbedriegelijke kenmerken, aan de lij
te ontdekken van het bloed hunner-kendigfchap
overgeblevenen te komen afzuigen ; zij gelooven de middelen te bezitten , om hun dit vermogen te ontnemen ,
en zich tegen lien te beveiligen; en zij zijn het ook,
die aan de geftorvenen, met deze eigenfchap begaafd,
den naam van vampires, van vleêrmuizen of bloedzuigers, gegeven hebben. De Grieken, die nimmer achterlijk zijn in biigeloovigheden , beroemen zich op eerie foortgelijke weteníchap , en hebben daarvoor een' nog veel
vreemder', naam uitgedacht, om daarmede deze wederl.eerende bloedzuigers aan te duiden; liet is de naam van
-
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broukolakas (ßpovieoaxsca5) die hiervoor in den geheelen
Archipel, zoowel op het waste land als op de eilanden,
,

bekend is. T o URN E F 0 R T vermeldt , in het verhaal
zijner reize naar Grieketalatad (*) , zeer uitvoerig en geestig de historie van een' brotikolakas die in 1701 de inwoners van het eiland Mykone kwelde. Men befchuldig
de , namelijk , eenen armen boer, die in eenen twist gedood was , van iederen nacht weder te komen , de menIchen af te kloppen, de deuren open te breken, de ven
te verbrijzelen , de kleederen te verfcheuren , en-íters
kruiken en flesfchen te ledigen. „ Ik heb niets zoo,
beklagenswáardigs gezien , " zegt hij ; „ als den
;, flaat van dat eiland. De verbeelding van iedereen was
gekrenkt. De menfchen van het meeste verfland waren
„ daardoor evenzeer getroffen als de overigen. Het was
eene ware ongefteldheid der herfenen , even gevaarlijk
„ als de krankzinnigheid en razernij. Men zag geheele
huisgezinnen hunne woningen verlaten , . en uit alle
wijken der flad hunne krebben naar de markt brengen ,
„ om aldaar den nacht door te brengen. Ieder beklaagde
„ zich fleeds_ over eene nieuwe beleediging. Men hoorde
„ op het naderen van den nacht niets dan gejammer. De
„ verílandigtlen begaven zich op het land." Men hield
T 0 U R N E F 0 R T voor eenen ongeloovigen , en bijna
voor eenen Godverzaker,, . omdat hij durfde twijfelen aan
de waarheid eener zaak , van welke het geheele eiland vol
was. Men groef den dooden twee- of driemaal daags op;
de priesters deden heilige omgangen, en doorliepen , met
den wijkwast in de hand , de huizen , om de deuren te
befprengen ; men plantte degens , in de gedaante van een
kruis , op het graf van den gellorvenen; men rukte denzelven liet hart uit liet lijf, vastte en bad. „ De kwel„ geest," zegt hij , „ werd- daardoor niet veel handel„ baarder,, en iedereen was in de uiterfle verlegenheid ;
„ men wist niet meer, tot welken Heilig men zich wenden zou , -- toen men op ééns , en even als op een afge„ fpro(*) Bladz. 57 en 58 der Nederduitfche vertaling.
,
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„ fproken teeken, door de geheele f'ad begon te roepen,
„ dat men den kwelgeest geheelenal moest verbranden;
„ dat men daardoor den Duivel op het zekerst zou be„ letten , in denzelven langer te huisvesten ; en dat het
„ beter ware , tot dit uiterlte redmiddel te komen , dan het
„ geheele eiland te laten verwoesten. En inderdaad,
„ reeds verfcheidene huisgezinnen waren bezig , hunne
goederen in te pakken , niet oogmerk om naar Sira of
„ Tines te verhuizen..... Wij zagen ook het vuur van
deze verbranding', bij onze terugkomst van Delos. Men
„ kon dit niet regt een vreugdevuur noemen ; want men
vernam federt geene klagten meer over dezen plaag.
„ geest. Men vergenoegde zich, met te zeggen , dat de
„ Duivel zich op dat pas deerlijk had laten foppen, en

maakte daarop Benige gezangen , die de ganfche zaak

in een belagchelijk licht plaattien. Toen de 2'urker^
„ federt voor de eert' e maal weder op Mykone kwamen ,

„ lieten zij niet na , aan die gemeente de mishandeling te
„ doen betalen , welke zij het lijk van den armen drom, mel hadden aangedaan , die hierdoor van, alle kanten de
„ verachting en fchrik van zijn land geworden is."
in Hongar jen en Moravië had het geloof aan kwe;geesten, vóór omtrent eene eeuw, een nog veel treuriger en barbaarfcher voorkomen. Men geloofde , dat die
lijken , in welke liet bloed vloeibaar bleef,, ontwijfelbaar
aan deze misdaad onderworpen waren ; men ftaafde deze
eigeilfehap op eene geregtelijke wijze, groef de lijken
weder op, van welke men vermoedde, dat zij kwelgees ten warén, fneed hun het hoofd af, en doorboorde het
hart , om aan dezen hunnen toeftand een einde te maken.
Zij, die geloofden, dat hun het bloed door zoodanigen
geest werd afgezogen , en die zigtbaar vermagerden ,
wreven zich het ligchaam niet de aarde, genomen van
het graf van zulk een' dooden , en hadden zelfs moeds
genoeg, om van zijn bloed te drinken, ten einde niet
op hunne beurt bloedzuigers te worden: want, volgens
hunne gedachten , deelde zich deze eigenfchap , even als
acne ziekte, aan anderen mede zoodat ieder, wiens
Woed
?
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bloed door eenen bloedzuiger was uitgezogen, gedoemd
was, om na zijnen dood hetzelfde te doen.
Het was voornamelijk omstreeks het jaar 1732. , dat dit
geloof aan kwelgeesten een verbazend gerucht maakte in
de Oosteurijl fiche ílaten. Len Heiduk , met name P A U L
Alt NOL D , was omgekomen , verbrijzeld door eenen hooi
gerucht liep nu, dat deze Hongaar, door-wagen.Ht
eenen Scrvifchen kwelgeest bij zijn leven geplaagd geweest
zijnde, thans ook op zijne beurt de inwoners zijner ge
begon te kwellen , door hun het bloed af te-bortelad
zuigen. Men ging zoo verre van te beweren , dat vier
perfonen achtereen aan de gevolgen daarvan geflorven waren. IIet geregt ging op de flatelijkíle wijze over tot de
opening der graven , zoowel van den kwelgeest, als van
zijne voorgewende flagtoffers. De kenmerken van den
Raat eens zoodanigen kwelgeests werden aanwezig verklaard; in .de tegenwoordigheid van het geregt werden
de lijken met een puntig werktuig doorboord , en na deze affchuwelijke bewerking hun het hoofd afgefiieden.
Thans geloofde men , verder niets van hen te vreezen te
hebben. Met dat al, de veibeelding des volks liet zich
niet zoo gemakkelijk bevredigen. Het gerucht liep, dat
het land Gene prooi was der bloedzuigers. Men wendde
voor, en weldra had men zekerheid , dat P A U L A ItN O L D niet alleen het bloed dier vier inwoners, nicer
nog van verfcheidene beesten uitgezogen had , en dat
zij , die van het vleesch dier beesten gegeten hadden ,
onvermijdelijk na hunnen dood ook bloedzuigers moesten
worden. Nieuw voedièl voor het bijgeloof! Men moest
zeventien graven openen, om op even zoo vele verdachte lijken de proef van kwelgeesterij in het werk te ftellen. Zij werden vervolgens verbrand , en hunne aseb in
de rivier geworpen. Deze flrafoefeningen gefchiedden in
tegenwoordigheid eerier militaire bezending, te dien ein
afgevaardigd. Het procesverbaal-deorhtbflu
werd
hiervan
vervolgens naar Weenen opgezonden.
Men zou natuurlijk verwachten , dat de Hooge Rege
na zulke oproerige tooneelen, alles zou hebben-ring,
ge-
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,gedaan , wat van haar afhing , om zult: een fchadelijk bij,.
geloof te vernietigen ; naar,, destijds weinig meer verlicht zijnde dan liet volk zelf, ontving zij deze berigten,
en hield zich fiii. Geleerde Dz,itf hers gaven verhandee
lingen over deze kwelgeesten uit ; en uit dezelve fteldß
D 0 BI C AL M E T zijne herhandeli/Ig over de verfchij,
ming van geesten, en over de bloedzuigers of fpokesa vary
Iiongarijen en 11Moravië , zamen. Dit werk verfcheen its
Benen tijd, toen een wijsgeerige geest reeds zijn licht
over Frankrijle verfpreidde; hoewel deze Penediktijner
monnik zich in deze zijne verhandeling no- doordrongen
toonde van het groffte bijgeloof. 1lij durft wel niet aim^s
vertellingen , die hij in zijn werk heeft opgenomen , voor
waar erkennen; maar hij durft ze ook niet ontl^ennen,
1 Iij ontzegt den Duivel wel het vermogen om de bloc zuigers daar te dellen ; maar laat toch merken , dat zij
er reel ziin kunnen. Over bet algenmecn fchijnt bij ewer}
middelweg te houden tusfcllen den geest der tivijsgeerte ,
die ze ontkent, en de ligtgeloovigheid, die derxelver bqflaan beweert. De goedkeuring der Sorbotme, aan het;
einde van dat werk gedrukt , prijst hetzelve aan , als vet
mijdende de beide klippen eerier ijdele lgtge!Qoyigheitl p
-

eener gevaarlr7e twzïfelzrrcht.
I Iet was destijds , dat de groote oinkeering in dell mein
íchelijken geest te dezen aanzien ten halve was vol'hragt,
Vijftig jaren later , toch , vond men deze tv ijfelzucllt
aan bloedzuigers en fpoken alleen redelijk; en vijftig ja]'en. vóór D 0 RI C A L re E T grensde liet aan Godverga.
,

kerije , aan deze geesten niet te gelooven. Ziedaar dan dia
groote ruimte, welle de menfchelijke geest gedurende d
achttiende eenva heeft doorloopen , en die hein laeeft vriyge_
maakt van zulk een fchan jelijk en kinderachtig bijgelou
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k ben ook in Frederiksoord geweest, Maar ik behoor
fot die groote menigte van gewone kijkers, welket} jlet
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en aan tijd en aan de noodige kundigheden ontbrak, om
Benig belangrijk verflag over den (laat , het nuttige en voldoende der inrigting te kunnen geven. Wie zich te dezen aanzien op de Star, en zelfs op het oordeel van den
Graaf 'v A N H 0 G E N D OR P niet durft verlaten , dien
weet ik althans niet te helpen. Ondertusfchen moet ik
verklaren , geenszins zoo óngevoelig bij het gezigt des
merkwaardigen verfchijnfels te zijn geweest als fommigen,
welke mij vooraf betuigden , dat liet voor dengenen , die
de plek niet als barre heide gekend had, en dus in (laat
was eenige vergelijking te maken , weinig treffends en bezienswaardigs opleverde : het waren eene menigte geringe
huisjes op eenen platten, tamelijk fchralen grond, niets
anders ! Mij toch trof liet eerfee gezigt dezer verdubbel.
de en onuitoogbare rijen van regelmatig aapgelegde en net
gebouwde woningen op eene geheel buitengewone wijze.
Het was avond; wij hadden den geheelen middag gereden , en reeds eenigen tijd niet nieuwsgierig verlangen
naar het doel der reize uitgezien. Eerst toonde het zich
verward aan ons oog; een aantal roode daken , niet zeer
hoog boven den grond, 1chemerde door elkander. Maar
nu reden wij de heide op, en ziedaar ftonden ze; wij
waren er midden in; wij hadden ze een' geruimen tijd
aan onze zijde , en zagen en ontmoetten fommige der
vreedzame bewoners, die ' wij den weg vroegen naar het
logement. Kalnmte en weltevredenheid, rust en beleefde
befchcidenhcid kenmerkten het voorkomen van allen en
alles. En wat het was, bepaal ik niet, maar eene levendige aandoening greep mij terflond aan , die van lieverlede in een zachter,, maar hoogst aangenaam gevoel
verkeerde , naarmate wij verder voortgingen. Het viel
geenszins moeijelijk , alles als eene nieuwe fchepping , als
het fpoedig volbragte werk van vlijt en. overleg, van
menfchenliefde en welgeregelde zamenwerking mijner landgenooten te befchouwen. De verbeelding leende mij te
dezen aanzien zelfs welligt krachtiger hulp , dan het koeie verfland mogt verlangen. Zij fluisterde mij , vermoede
ik, heimelijk in: elk dezer nederige daken biedt íchuilplaats
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plaats aan een te voren hulpeloos en verlaten gezin ; daar
fmaakt hetzelve de rust, het noodige en verkwikkelijke
des levens zoo veel te volkomener als het die langer heeft
gemist, en gezondheid en vreugde keeren, met de zuivere lucht en den heilzamen veldärbeid, op hunne ver•
bleekte aangezigten en in hunne uitgevaste ligchamen terug.
Ik zou echter der waarheid te kort doen, door te verzwijgen , dat deze flreelende gewaarwordingen door een
en ander,, wat ik verder waarnam , meer of min geftuit
en gematigd werden. De fireken, welke wij doortrok
behoorden veelal tot de latere uitbreidingen van den.-ken,
dorfpronkelijken aanleg. Het was misfchien nog maar het
eerfte jaar, dat van dit veld eenige vrucht werd verlangd.
En waar zijn, de eerfte proeven, niet gebrekkig? Wie zou
durven vorderen , dat zich hier terttond welige en vrucht
akkers aanboden, waar ook het oog zich wenden.-bare
mogt ? Hoe verder wij nogtans voortgingen , hoe gunftiger de gedaante der zaken werd; en pasfeerden wij ook
de íleenbakkerij en kalkbranderij, eenvoudige maar niet
min fprekenae en aangename bewijzen van nijvere werk
dat wij eindelijk, in het aanzigt van de-zamheid;to
moederkolonie en der hoofdgebouwen tot dezelve behoorende , het logement bereikten, dat eenstlags met zijne
helderwitte wanden, in fmaakvolle nederigheid, lagchen•
de te voorfchijn trad van uit het bosfchaadje, dat het
van achter en ter zijde omringt.
Het was thans de tijd van rust en verflerking voor den
vermoeiden reiziger: Een ruim en luchtig vertrek, een
finakelijk avondmaal, en daarna nette en vrolijke flaapplaatfen, verfchaftén ons dit genoegen. hV ij zorgden niet
niet meer aan deze dagelijkfche behoeften te wij -temin,
dan zij billijk vorderen mogten. Eer de tafel ge--den,
reed was , wandelden wij des avonds nog eenigen tijd , in
den fchoonen manefchijp , onder het aanvallig geboomte
rond , het oog nu en dan over de nette hutten latende
weiden , waar de flaap reeds zijne koesterende vleugels
wijd en zijd had uitgebreid. En des morgens al zeer
vroeg begroetten wij , in plaats van de bleeke Luna , de
gloeiL1s
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g?oeijende bron zelve, van welke zii zoo wel als wij haar
licht ontvangt. I-let was no; overal ßil , te vroeg om
ons in de kolonie zelve te begeven, te meer daar noch
de waard en zijne bedienden , noch alle onze reisgenooten zich reeds op de been bevonden. Wij bezigden dan
de gelegenheid tot Gene kleine wandeling in het omgelegen e bosfchaadje. En het oord beviel mij zoo wèl; alles vereenig le zich zoo fchoon , om mijne ziel in eene
aangename f<emming te brengen ; het zomer- en Luitengenot fchcen mij hier zoo volkomen , — dat ik naauwelijks begrijpen kon , in het geheel zoo weinig gasten , en
daaronder tlechts twee 11inferdai;afclie hoeren aan te tref
hier cene zoo gezonde als edele uitfpanning-fen,di
zochten. Deze jonge lieden , toch , betuigden ons , des
vorigen avonds van huis vertrokken te zijn met den Zn'olfcheaa beurtman , die hen al vroeg te ZwartJli is bragt ,
vanwaar zij in vijf uren tijds naar Frederiksoord waren
komen wandelen. De Lemmer is hechts één uur meer
van de plaats verwijderd , en gewis genoegzaam voorzien
van rijtuig , om den reiziger terftond derwaarts te voet en; terwijl Tiokziji en Steenijs k onmiddellijk bij hetzelve liggen. Welk een gering verlies van tijd en kosten,
om tevens zijnen weetlust , zijnen trek tot het buitcnleven , en die edeler behoeften van het hart te voldoen ,
welke liet gezipt der werkzaamheid en vorderingen ven
dit weldadig geftIcht in ruimte opleveren! Hoe veel meer
voldoening moet zulk een uitftap , hetzij dan op gezegde
wijze of te lande verrigt , niet veríchall'en, dan liet bekrompene en kostbare verblijf. op cene of andere der
plaatfen , waar ijdelheid en . verkwisting dé menigte der
tledelingen volgen ! Wij zeggen dit echter niet om die
menigte: zij zal nimmer den finaak voor eenig fail genot
verkrijgen. En inderdaad zoet het een ongeluk zijn , indien de weelde , met haren nafleep , de toevlu tsoorden
der eerlijke armoede en nijvere vcrgenoegzaamheid te
zeer.nadcrdc.
Na het gebruik des ontbijts begaven wij ons , om het
middelpunt en een goed deel van den geheelen aanleg , al
wan
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wandelende, nicer van nabij te befch©tiwen., De heet Di..
rekteur gaf ons te dien einde zijnen knecht , oenen jon -i
gen kolonist ; mede. Door eene foort van poort of h.00ge mei ingegaan zijnde , traden wij den breeden weg• op,
die , aan beide zijden met vruchtdra; ende landerijen bezoomd, regts en links onderfcheidene rijen van huisjes
doet ontmoeten. Deze zijn zoo verre van elkander geplaatst, dat elk een tuintje naast zijne woning heeft; terwijl tusfchen de onderfcheidene reekfen eene genoegzame
ruimte ligt,.om ieder een langwerpig vierkant bouwgrond
achter zijne hut over te laten :, ten beloope in het geheel
van één' morgen. Deze akkértjes vonden wij dan ook
alle met een of ander voortbrengfel bezet ; hier rogge ,
daar, aardappels , of eenige -gras- en klaverfoort tot:voéder voor het vee. En", toen ik mij zóa midden in dezen
omtrek bevond , -en nai}t alle kanten de oogen liet rondweiden , viel 11et,.mij waarlijk veel .gemakkelijker,, aan. een
-vruchtbaar,, vijlt' bewoond oord vol vrolijke nijverheid: te
denken, dan aan sehe barre heide het verblijf van. enke
le verlatenen`, die gèene plats in de 1 nmaatfchappij hebben
kunnen vinden. Ja, -regt aángenàt i iva's deze fcho bne
mor'genwandeling , waarbij de Heldere knaap , die ons. tot
: geleider .verf{rekte , gedurig bezig was , om ons op 'zijne
wijze te - onderrigten ; terwijl allen , die ons ontmoetten
of bij de woningen voor oogen kwanien ; het beeld van
ftillen vrede, van gefchiktheid en befchei:_ienlleid op het
gelaat en in hunne handelingen ten toon fpreidden. Zoo
kwamen wij . in eerie regte rigting tot aan eene plaats ,
waar een aantal werklieden bezig was niet plaggen te íleken, die op wagens in de kolonie ingevoerd, en aan :dn
bewoners , zoo ik meen tegen zekeren prijs , uitgereikt
werden , om des nachts onder de koeijen te ftraoijep ,..tot
vermeerdering van den mest. Mier vonden wij ook een
paar lieden , die toezigt op het werk hielden , en daar
hoedanig een in elke kolonie,-onderOiktu,
bij nommers onderfeheiden, wordt gevonden, die tevens
de magazijn- en winkelhouder is , bij welken de lieden ,
hetzij voor hun geld of eerie foort van kaartjes, vrucl L1
ten
,
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ten hunner vlijt bij de inrigting , omtrent allerlei voorwerpen teregt kunnen. Deze man wandelde met ons terug,
en bragt ons in zijne woning, waar ik wederom iets zag s
dat mij eene aangename gewaarwording veroorzaakte. Er
kwam , namelijk , juist een klein meisje in den winkel,
met een fluiver je in de hand, maar nog zoo jong en onnoozel, dat zij der vrouwe niet eens regt beduiden kon,
mislchiron ook zelve naauwelijks wist, wat zij daarvoor
wenschte te hebben ; doch , onder de poging hiertoe, bukte
de goedhartige vrouw zich, en de kleine leide , met eene
lieve vertrouwelijkheid, de hand op haren íchouder. Deze., op zichzelve onbeduidende , kleinigheid toch deed
mij wederom dien goeden geest • onderreheiden, welken
ik hier, voor zoo ver het oogenblik toeliet, overal opmerkte, en welke bijna niet kon doen gelooven , dat men
Zich hier bevond. :.onder "ht diepst gezonkene en meest
verwaarloosde gédeelte °dcr . natie, onder .menfchen, die
uit: baren nood hun eigen huis en •haardfle^1e hadden ver
hier ílonclen onder een ongewoon en .{lipt be--laten,
{luur van anderen; Wij,zagelï vervolgens.00k het: fchoolgebouw en fpinvertrek, waar echter, uiit hoofde van deli
:^aturdag, die aan ieder ter verrigtiug- van zijn eigen huis
niemand werd aangetroffen. , In. het-werkistogflan,
eerstgenoemde . ontdekten wij de houten borden , nog met
het een en ander befehreven, dat ons deed zien, dat het
onderwijs op eene doelmatige wijze , als een middel ter
ontwikkeling van den geest, was ingerigt. Vervo)gens
gingen wij hier en daar een huisje in , waar wij vriendelijk , maar doorgaans met vele verfchooningen werden ontvangen , dat het met den zaturdag nu juist zoo overhoop
lag. Één ten minfle werd zonder aanleiding van onzen
,gids, als bij toeval uitgekozen, daar juist een klein meisje aan de deur zat te fpinnen, hetgeen de aandacht der
dames tot zich trok en ons alzoo verder naar binnen voerde. Kort daarop zagen wij echter een ander, dat inderdaad uitmuntte in nette zindelijkheid , waarin de bewoner
óok met eigene. handen nog vele gemakken had aangebragt, en die inzonderheid, daar hij een tuinman nds
ge-
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geweest, met uitnemende groenten en vruchten ter zijde
was voorzien ; firekkende eene heg van bloeijende graauwe erwten (die hier overal uitnemend tierden) tot eene zoo
doelmatige als fchoone omtuining. De huisjes beftaan , zoo
als men weet , uit cene kamer en fchuur , terwijl de flaapplaatfen op de zoldering zijn aangebragt; men fchijnt dit
echter des winters wat koud gevonden te hebben , en alzoo
heeft de een zich Gene beditede in de kamer getimmerd, de
ander in de fchuur, maar met den ingang door den tusfchenmuur van binnen, en zoo meer: onze vriend had
het eerfee gekozen, om geene ruimte tot berging te ver
maar den alzoo infpringenden hock in zijn woonver--liezn,
trek 'met een aardig papieren behangfel zoo fraai beplakt ,dat
hij bijna eer tot fieraad<dan tot hinder verftrekte ; terwijl hij
daarentegen , voor den , zomer. , wanneer de fchuur meer
ledig is , eene haarditede in dezelve had aangebragt , om
niet noodig te hebben dan in walm en rook te zitten,
benevens ;een .aardig keldertje, om. des winters zijnen
voorraad te beter te verzorgen. Dit kan ons doen zien ,
hetgeen ook buitendien genoegzaam van zelve fpreekt,
dat niemand zijnen oorfpronkelijken aard hier geheel ver
zal , en dat er dus fpoedig een zeer merkbaar on--zaken
derfcheid zal gevonden worden tusfchen huizen , tuinen
en akkers , tusfchen meerdere of mindere welvaart en bloei
van het Gene en het andere gezin. Thans ontmoetten wij
ook velen , die hunne koeijen naar het veld geleidden ,
om daar onder opzigt te zijn van den algemeenen herder , van wien ze des avonds , op een gegeven recken ,
zoo ik meene , veer worden afgehaald , waarvoor elk,
van zijne twee fluks vee, een dubbeltje in de week betaalt.
Aldus heerscht hier een eigen maatfchappelijk verband.
Ieder bezit die mate van vrijheid , welke tot het levens'geluk behoort, en flechts zulk eene verbindtenis met alle
de andere leden en deelen der inrigting , als vereischt
wordt om de machine geregeld en voor allen incest nuttig te doen werken. Waarfchijnlijk zullen er ontevredenen onder den hoop.Aevonden worden , gelijk men die over?
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1 Vindt; waarlchijnlijk zullen er ook gebreken en billijke
á:á Meidingen tot eerie of andere klagte Leeflaan , zoo alg
de onvolkomenheid van al het ondermaaiifchc dit medebrengt. Maar hoe veel hebben toch deze menfclien ge wvonnen , _indien uien let op den dcerniswaardigen toe!land der armen, vooral in de groote fteden ! Een. eigen ,.
Vrij , licht, luchtig en toch welbetimmerd huis , eigen
mond en veebezitting rondom zich, in een ruim efl gezond oord , waar de kleinen hunne ledematen vrij bewegen en ontwikkelen kunnen , niet gekweld door lasti;'
buren , die alle op zekeren afíland wonen en onder nooa.ig opzit liaan , niet gekweld inzonderheid door gebrek ,
öf ter pióoije aan allerlei inisleidingen en kwakzalverijen
gaar een vaderlijk opzigt over allen waakt. o! Het zij
zoo , dat deze landontginningen geen duurzaam voordeel
kunnen opleveren ! bet zij zoo, dat dezelve , als onder1 eminn befcliouwd , teil nlinfte de -rente , zoo al niet +de
hoofdfomn , zuilen opflikken ! het zij zoo , dat derljksdaal*
rders , door de milddadigheid tot dit einde hefleed , den
énigen, immer noodzakelijken, fteun voor liet gebouw
snoeten opleveren ! hoe veel meer' genoegen geeft mij dan
echter die fluiver 's weeks, Welken : ik tot vleze inrigting
bijdraag , dan die menigvuldige duiten eil halve Ituivers ,
welke men gewoon is aan onbekende bedelaard weg te
fclienken, of zelfs, 'langs tenen anderen weg, in Brondelooze poelen te veerpen 1. 1VJaar de ondervinding zelve
fpreekt deze gedachte teen. Een ieder kan in de kolonie zelve opmerken, hoe elk jaar de -grond beter, het
gewvas op dcnzelven tiëriger en fchooner wordt. Waar
ntcnfchen wonen , en vee met zich voeren , en vogelen
en andere gelierten tot zich lokken ; waar hunne hand
den' bodem omwoelt, zaden in denzeiveil uitflrooit , en
hem met zijne eigene voortbrengfelen , uit lucht en water
meest getrokken , op' allerlei jjze mest , daar wordt hij
van zelve vruchihaar. Alle landen fchier kunnen getuig n van de wonderbare herfchepping,- door welgeregelde
vlijt voortgebragt. En moge ook de onkundige bewoner
van eerie vette Iandílrcek met fpo;tende minachting neder,
-
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derzien op het fehralere gewas. en den minder weligen.
groei van zand- en veengronden , de verflandige snijverheid
heeft dezelve daarom nooit verfr.iaad , en vrijheid , geluk
en zeden wonen er dikwijls meer, dan waar de al te willige
bodem tot luiheid en. weelde verlokt. Het eigenbelang,alleen
deed in ons :vaderland, bij de duurte der granen in den laatlien tijd reeds meer dan• ééne vruchtbare hoeve in de heide
ontftaan: en. zk .herinner mij- altijd met een innig genoegen,
bij de gedachte aan de gelukkige uitkomst der tegenwoordige
izolonifatie , :hoe ik. elders zqo Irreuige armoedige zodenhut,
uit zuiveren zin Ad en gebrek aim eenig, dak aanvankelijk, opgelagen; ven etjd tpt tijd in eelt welgeregeld huisje, ja huis,
zag v.erkeeren niet tuinen en bouwgronden omringd die vat;
's bewoners vrolijken moed ern tpenen:eude welvaart getuig,
den. Zoo :°veel, doet•' de gedachte aan eigendom ;wo rijk
loont elke grond zijnen vlijtige;i bewerker; zoo •veel, doethet
nnisfehien oak. af; 'dat -Ilsen *an de-pest der 7emenleving ia
de allerlaagffe.ftanden wordt onttrokken! Ja, al ware het dit
inleen,, al flrekte de 'a anleg wn Frederriksoo d maar enkel cui
het gebrek aan evenwigt te • herftellen , dat , bij het verloop van
handel .en-..fábrijkeir;bellaat tusfchen de bevolking onzer lieden
en de middelen om die te voeden, dan nog ware hij allergewenscht. Den landbouw fchieten nog - banden te kort ; zij
£chieten in zekeren zin altijd te kort: avant hoe meer bewerkt,
hoe meer de bodem geeft ; en .deszelfs voortbrengfelen mogen
al of niet duur gefeten worden, zij voeden ten minfle , en
voorzien door zichzelve in de noodwendiglte levensbehoeften.
Er bellagt op her land geene armoede of ellende , welke met
die .der' f «den eenigzins kan vergeleken worden, en de zede
welke het gevolg van dezelve is , is er althans-losheid,.
slechts voor een klein gedëelte bekend. — Doch • ik wijk
geheel af van het eenvoudige. doel., dat ik mij als befchrijver
van mijn reistogtje had voorgefleld., Het geflelde ftrekke intusfchen, om hen te beantwoordetn., hie., misfchien met al
te hooge gedachten in de volkplanting aangekomen, de welige akkers en -d kgez-wollene aren van •hunnen eigen' grond daar
niet aantreffen , ; en nu terflor d .gereed• zijn het oor aan aller.
lei vooroordeel en bedilzucht te benen, die, even als het
veelfoortig ongedierte ieder jong plantfoen, elke nieuwe en
weldadige onderneiging gewoon zijli •tegen te houden.
Onze wandeling liep nu welhaast ten einde. Vrolijk zette den wij ons wederom op het rijtuig. Met genoegen zagen wij
L 15
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de uitgeftrekte hooilanden , die , naar den kant van Steenwijk
gelegen, het ontbrekende in de kolonie. op eerie onkostbare
wijze ekunnen aanvullen. Tot dat wij , het genoemde Radje
zijnde gepasfeerd , langs een' zeer goeden weg, welhaast in
den tweeden aanleg , bekend onder den naam van I. llemsoord,
aankwamen. Hier deden zich we@r de oude,. aangename too.
iieelen op. Alleen vertoonde zich alles nog = als in een groot=
fcher licht: de uitgebreidheid der buurten was nog grooter,
en zelfs geheel onuitoogbaar ; de woningen waren hier ook wat
verder van elkander geplaatst, zoodat elk zijnen akker nog
digter rondom de woning had; en de grond_, die_ later ontgonnen was , fcheen echter vooral niet niinder. dan de andere
te beloven. Zachtkens flapten en wandelden wij onzen weg
langs , de zijwegen , die even zoo met huisjes en velden bezoomd waren , Hechts van verre waarnemende; zagen wederom de algemeene gebouwen, die hier Benen eenigzins anderen
vorm hadden, en verlieten eindelijk het geheel, allen even
de beste uitkomst
goed en vrolijk geítemd, en genegen,
voor de ganfche maatfchappij an dit fch+oone werk der echte
-weldadigheid te wachten.
Onze reis` liep vervolgens over T'Voleega en het Heeren
Wij zagen den ganfchen dag afwisfelende, tooneelen van-i'en.
allerlei aard: boomrijke landfchappen, vette koornlanden,
heerlijke weiden , duizend bewijzen van welvaart en rijkdom.
Doch zij alle wischten den indruk niet uit, dien Frederiksoord op ons had gemaakt, noch ítemden ons eenigermate ,
om deszelfs befcheiden deel te verachten. Het fchenkt , inderdaad„ eene dubbele genoegelijkheid aan elke reis, wanneer
men eenig belangrijk ' doel met dezelve heeft. beziel , van
deze hoofdgedachte vol , teert er aanvankelijk op , waar' eens
eene min vrolijke landfireek haar anders zou ledig en ontevreden laten; en op den terugtogt levert het niet hechts ftof
tot gefprek , maar faust ook, als 't ware , dal bet overige, dat
men ziet , en geeft aanleiding tot de vruchtbaarfie opmerkingen. Zelden , althans , deed• ik aangenamer togt ,. dan dezen
naar Frederiksoord. En wie eenigzins vatbaar is voor deze
gemengde genoegens ; welke 'den mensch zoo zeer voegen, die
doe ook eene bedevaart naar het land der weldadigheid , en
onderhoude ons, zoo hij wil, op zijne beurt en op zijne
wijze, over hetgene hij zag en gevoelde !
,
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Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer!

liet verhaal van geledene Schipbreuken , en wel als de verbaler degene is, die.zoodanige ramp zelf ondervonden heeft,
fchijnt altijd bij onze Natie met graagte gehoord en gelezen
te worden. Hierom is het, dat ik het bijgaande Verhaal,
hetwelk van mijne vrouws vader afkomftig is , en op welks
echtheid
allezinc vertrouwen kan, U aanbiede. — Ik heb
de eer te zijn
Uw beftendige Lezer

men
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VERHAAL WEGENS HET VERONGELUKKEN VAN ZIFT 0. I. C. SCHIIP.,

DE ADMIRAAL DE SUFFREN, OP DEN 12 MAART

17`88, IN DE,

CHINESCHE ZEE , OP EN IN DE BUITENSTE KLIPPEN VAN
EEN EILAND, LIGGENDE OP DE N. BR'-EDTE VAN I6 GR.
40 M., DOOR EEN' DER OFFICIEREN , WELKE BIf .DIET
NOODLOTTIGE OMSTANDIGHEID ZELF IS TEGENWOORDIG "GEWEEST.

let was op dfn 3den Maart 1788, dat wij , net het (chip
de Admiraal de Sufren , van de rivier van Canton in China ,
benevens de 0.!. C. fchepen Barbeflein , Kapit..V A N V L A A NDEREN, en Poorfchoten, Kapit. VAN. GRONINGEN, in
zee ítaken; hebbende eerstgemelde op zich genomen, als
Kornmandant te agéren.
Buiten gekomen zijnde, werden wij. door. Z. W. winden
en ftilten tot den raden van die maand opgehouden. Wij .waren in dien tusfchentijd : van onze. beide makkers afgeraakt,
hoewel wij den roden 7 feinfehoten gedaan hadden, waarvan
liet laattle met fcherp was, om den Kommandant te fpreken;
doch zijn Ed. geliefde niet af te komen , maar bleef te windwaarts van ons liggen.
Den raden Maart de N. wind doorkomende, flelden wij
onzen koers, en zeilden met eene toenemende koelte, en
wel zoodanig , dat wij het den 13den in den namiddag voor
de fok ter lens lieten loopen tot 's avonds half elf ure, wanneer doorde wachthebbende Officieren van het halfdek., eene
free
,
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1ireek te lijwaarts voor het fchip uit, en ter distantie van een
paar ka5eiiengten , eene wittigheid op het water, werd gezien,
geiij,;ende naar eene llreep van fchuim. Men liet het fchip
met den lieven oni de oost bijdraaijen en den- Kapitein roepen , die ook oogenblikkelijk op het dek zich vervoegde , en
mede van gedachte was, dat liet fchuitn koude ezen. Men
liet de loodlijn uit , en vond met 5o vadem lijn geen grond;
men zag geene branding hoegenaamd , en 'bcflödt dus af fe
Ihouden en koers te vervolgen ; doch hiertoe was naauwelijks
order gegeven , of het fCehip begon te ftooten , en wel zoo
dat wij met den t.iveedeis (toot het roer verloren, en dat met
den derden de fokkenast en boegfpriet overboord ging; de
pompen werden gepeild , en bevonden , dat het fchip reeds
vier voet water inhad; het zat rondom op en in de klippen,
en was over fluurboordszijde gevallen, zoodat- de- gefehutpoorten naauwelijks twee a. drie voet boven water bleven.
Het fchip Ilootte gaandeweg dieper ; men kapte den grooten en
bezaansmast weg, waarna het ivrak merkelijk minder beweging
maakte. •Wij zagen land noch zand, maar ível 0. en Westwaarts niet anders dan zware brandings ; -die over ons wrak
heen liepen. Wij hadden toen geene plaats meer tot eenige
lijfsberging, dan aan bakboordszijde op het achterfchip, waar
wij ons allen niet touwen om het lijf moesten vastmaken ,
om door de zware brandings , die gedurig over het wrak liepen, nier in zee te worden gelingen. Wij zagen alle oogenblikken niet anders te gemoet , dan dat ons leven dar een
eIlendig einde . zonde nemen. Tot overmaat van ramp, nam
de wind , die in den vooravond met eene gereefde marszeilskoelte had gewaaid , toe tot, form; het was donker, met
zware buijen van regen. Een ftil gebed aan den Almagtigen
om redding werd algemeen gedaan. Wij •kond_en met geene
zekerheid zeggen, waar wij waren. Volgens onze. laatst bevondene breedte , zou het. fchip op de klippen en riffen van
de Bril moeten zittten ; •doch , zoo zulks waar was, zqu
men vierentwintig mijlen door den Vroom om -de west ge
moeten zijn geworden. Nooit hebben f;ervelingen zó,6-voerd
naar den dageraad verlangd, als wij !
Uen 13den £'taart', met het nanbreken van den,dag, zagen
wij een Eiland, naar gisfing eene halve mijl van ons wrak;
wij zagen ook over hetzelve heen (ais zeer laag zijnde) twee
eenmasse vaartuigen aan- de andere zijde liggen, en, tot onze
groote blijdfchap, .men1fchen.aan het fraud, .die ons toefchenen
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nen Irldiaeen te wezen, werkzaam zijnde, om kanoos, aan
onze zijde van het Eiland, aan den zeekant te brengen;
waarover wij allen innerlijk verheugd waren. Wij maakten
ook vlotten van onze rondhouten, dewijl er geene mogelijk
om de fchuit of boot uit te krijgen , door de zwa--heidwas,
re brandings , die _ over het wrak heen ftortten ; wij kregen met
twee van die vlotten gelukkig vijftien ttlenfchen door de
branding, die door de vermeende Indianen opgevischt en aan
liet Eiland werden gebragt. De storm eil zware branding
namen op nieuws niet den avond clerk toe; wij moesten
dien nacht wederom, als den voorgaanden, in alle ijsfelijkheid doorbrengen.
Den I4den Maart. Ddze nacht wederom doorgeworficld
zijnde, zageli wij met den dageraad onze geborgene manfchappen langs het ftrand van het Eiland loopen, doende
eenige feinen aan ons op het wrak , waaruit wij begrepen ,
dat zij het wël hadden, en goed door de .Indianen behandeld
werden. Thans begonnen wij weder andere vlotten gereed te
maken, waaronder ook een klein vlotj é van ledige vaten
was, dat wij lieten afgaan; hebbende aan dit vlotje vastgemaakt twee weltoegekurkie bottels, inhoudende, dat onze
manfchappen op het Eiland aan de Indianen zouden verzoeken, om met hunne zeilvaartuigen tot tegen de branding aan
te komen, om zoo de van boord 'gaande manfchappen te bergen; als ook, dat zij 's nachts een guur aan het firand wi':den branden; en goeds wacht houden , of het fclhip bij nacht
kwam te breken', waarvan zij verzekering zouden bekomen,
als onze beide viíren , te dien einde aan den vlaggestok iii:gentle, niet nicer zouden branden; doch het vlotje dreef,
tot onze groote droefheid, weg, en werd niet opgevischt.De Carga , de 'Ííeer I n E M A tv s, wilde niet langer op het
wrak blijven, maar, hoezeer men hem zulks trachtte af te raden ,
met een der vlotten afgaan. Wij lieten , op zijn'aandrang, een
vlot achter aan het fchip brengen , en een' der beste matrozen het eerst op hetzelve gaan , waarop hij , na affcheid van
ons allen "genomen te hebben , door een der kajuitsramen , langs
cone daartoe vervaardigde ulormladder, op het vlot ging;
doch, naauwelijks zijne voeten op hetzelve gezet hebbende,
werd hij , benevens de matroos , van het vlot afgeIlagen, en
verloor voor onze oogen , zonder dat wij hem konden redden , in weinige oogenblikken zijn. leven. De matroos, die
zeer gods konde zwemuien , kreeg een ß:i1, touw , dat in
bet
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het water hing, te vatten, en kwam, doodelijk afgemat,
weder op het wrak. De touwen , waarmede het vlot vast was,
werden door de branding in ïlukken gelagen , en hetzelve
dreef weg. Na dit noodlottig voorval vertrouwde zich niemand van de Equipagie meer op een vlot te gaan, maar namen wij eenparig het befluit, ons aan het wrak te houden,
en betere redding af te wachten.
Den 15den Maart. Op nieuws een' akeligen nacht doorgebragt, dewijl de buijen van wind en regen aanhielden, waardoor de brandings,zeer hoog over en fterk op het wrak floegen , dat thans tot aan het dek toe vol water zat. Het wrak
was in het midden doorgebroken , waardoor men de lading
van onder hetzelve zag uitkomen en langs de zijden heen
drijven. Wij verwachtten dus , dat, als het weêr niet bedaarde, het fchip fpoedig uit elkander zoude flaan. Wij maakten onze laatfle rondhouten tot vlotten, om nog eenige toevlugt te hebben , indien het fomtijds mogte breken. Ons
versch water van 't dek af was op, en men moest hetzelve
door de branding heen, met levensgevaar, uit het voorruim
halen. Onze rijstkamers f onden eenige voeten diepte onder
water, alsmede onze andere proviand; wij moesten ons Ievensonderhoud vinden van het nog levende vee op het dek,
en een weinig Maacaofche befchuit; doch hadden geen vuur,
om hetzelve te kunnen bereiden , en moesten het dus raauw
gebruiken ; altijd waren wij doornat en koud , en hadden
geene gelegenheid ons te kunnen verdroogen of te verwarmen.
In deze ellendige omflandigheden hebben wij zeven etmalen, en wel tot aan den morgen van den soften Maart, moeten doorbrengen ; toen befloten wij , onze fchuit uit te zetten, zijnde het weer toen eenigzins aan het bedaren en de
branding merkelijk minder; echter nog zoo, dat de fchuit,
in het overboord zetten, tot tweemalen toe, door de branding in het wrak geflágen werd ; doch , zonder fchade gekregen te hebben , op zijde komende , waagden D. I{ I K K Eit T,
de Kapitein , D. C 0 R R E C x en nog zeven man het , met dezelve door de branding te gaan; hetgeen, onder het florten
van olie , met een riem op den voorheven van de fehuit al
prijkende achteruit gaande , (dezelve met den (leven gedurig tegen de branding aanhoudende) gelukte, en wij kwamen alzoo , met de fehuit half vol water, aan het Eiland.
Wij bergden dezen dag met de fchuit, die, zoodra dezelve
ledig gehoosd was, terflond met verfche manfchap naar het
fchip
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(chip werd afgezonden, en met de vlotten, al het volk. —.
Bij het Verongelukken van ons fchip, en de tot dusverre uit
rampen, heeft niemand anders het leven verloren,-geflan
dan de Carga, de Heer j. j. I p E M A N S; wij anderen kwamen allen, den 20 en adieu Maart, behouden aan her Eiland; de Doctor, of eerfie Chirurgijn, kwam mede op het
Eiland, hoewel hij bij het blijven van het fchip zijn been
gebroken had, waaraan hij veel moest lijden.
Onze blijdfchap was zeer groot, dat wij zoo verre behouden waren ; wij erkenden daarin de goedheid. van den
grooten Helper, die ons uit dezen nood zoo goedgunftig. had
gered. Ach ! dat wij Hem daarvoor ook altijd een dankbaar
hart opdragen !
De hier aan het Eiland zijnde visfchers waren Chinezen.
Wij werden door hen zeer vriendelijk en heusch behandeld ;
zij bragten ons aan een' verschwater - put in het midden van
het Eiland, waarbij een veld was , waarop groenté , veel
naar porfelein gelijkende, groeide, welke zeer goed was om
te eten. Hier rigtten wij tenten op van tak- en rijswerk,
tot berging van de Equipagie. Twee dagen lang gaven de
Chinezen ons rijst met fchildpaddenvleesch te eten, dat ons
allen zeer verkwikte. — Met, goed weêr en aflandige winden
konden wij niet de fchuit naar her wrak varen; wij bergden,
toen het weder zulks toeliet, onze kleederen en kooigoed,
zoo veel natte cadjang, vleesch en fpek, als wij krijgen konden; ook eenige zijden floffen - kasfen van de Compagnie ,
die nog droog in de kajuit of het zijden Rolfen - hok Ronden. De Chinezen dit ziende , beftalen des nachts het
wrak , nemende alles mede , wat van de zijden floffen nog
overig was, en zeilden met deze geroofde goederen Weg;
zij lieten twee zakken rijst met eenig zout aan het tlrand
Ltaan, die wij aan onze tenten lieten brengen. Wij borgen
ook nog uit het wrak eenige fnaphanen , pistolen, fabels,
pieken , kruid en lood , als ook nog eenige andere kleinigheden, die ons, zoo wij nog eenigen tijd op het Eiland moesten blijven, van dienst zouden kunnen zijn. De kompasfen,
kaarten, boeken en octanten werden ook geborgen: tot bewaring van deze goederen, werden twee groote tenten, cene
In het bosch en eene aan het ftrand , oprgerigt. Het volk
ving dagelijks veel van de hier zijnde vogels op, die, met
wat cadjang en groente gekookt , eene goede en fmakelijke
fiep opleverden. Men had, door het lijboord van het wrak
weg
,

,
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weg te hakken, de boot uit- en aan land gekregen, die tvi
zoo fpoedig mogelijk, met een daartoe aan 't ftrand vervaardigd tuig , klaar maakten -; wij voorzagen dezelve toen met
ieeftogt voor veertien dagen, en zonden haar , onder de orders
van den Luitenant P 1 T T E R JANSEN,aan de Commercieraden van de Nederlandfche 0. I. C. te Macau af, met ken«
nisgeving, per misfive, van ons verblijf alhier. De boot
vertrok, met twaalf mannen, den Iden April 1788 , met eene
zeer goede gelegenheid, en onze hartelijke wenfchen, dat
zij wè1 mogten aanlanden: =- Na het vertrek van onze boot y
bevlijtigden wij ons , om , zoo veel mogelijk was , door het
maken van fchildpadden- netten en andere vischtuigen , te zorgen, bijaldien men hier zoude moeten blijven, ons levens..
onderhoud te kunnen vinden. = De tijd liip met deze en andere bezigheden voort tot omtrent half.April, wanneer wij
des avonds een vuur aan het ftrand zagen; dat ons deed denken , dat een vaartuig aan liet Eiland was gekomen ; hetgeen
wij ook des morgens, met het aanbreken van 4' en dag, be.
vonden waar te zijn i . komende de Chinezen met hunne kanootjes aan het Eiland , en .vervolgens aan onze tenten , alwaar wij hun onzen geringen voorraad van levensmiddelen
lieten zien. Zij zagen het wrak en onze ongelukkige omfiandi;heden, zoo liet fcheen, met medelijden aan, en beloof
den ons, door gebaren; allen van het Eiland te zullen hel.
pen; waarna zij zeer fpoedig aan boord van hunne vaartui=
gen gingen, de zeilen bijzetteden, en van het Eiland weg.
zeilden. Intusfchen konden wij niet anders dan hopende blij
onze afgezondene boot of andere vaartuigen.
-venop
Na verloop van vijf 3 zes dagen, zagen wij , dat zes Chi.
nefche praauwen bij- ons aan het Eiland kwamen , zijnde on..
der deze ook de fchipper en het volk van het laatst zoo
fpoedig vertrokken vaartuig, medebrengende iemand, die de
Malerehe taal fprak , en welke door eenige der Onderof cie.
:en, en wel het best door vos DIA, Konftabelsmaat, ver.
than werd. De Chinezen bragten ons berigt,. dat zij ons van
het Eiland wilden helpen, zeggende daarom gekomen te zijn.
Zij gaven ons den raad, fehielijk tot ons vertrek te befluiten, alzoo wij buiten hen geene vaartuigen wst onze hulp
moesten verwachten. Ook zeiden de Chinezen' ons , dat in
de Z. W. mousfon met form het Eiland onder water liep;
en dat , wanneer de legtijd der vogelen uit was , dezelve van
.,

,
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het Eiland gingen , en wij 'van armoede en gebrek zouden
snoeten omkomen.
De zware hitte had gemaakt, dat het water in den put
Zeer falpeterig was geworden ; de Eqüipágie werd daardoor
ziek; velen raakten aan den loop; wij hadden reeds tot ii
de dertig zieken , waaronder de Heer n. c o a rt E CH en twee
Sousluitenants. De vogels , die bij onze komst op het Ei.
land veelvuldig en zoo taut waren, dat zij zich met de hand
lieten grijpen, waren daarna veel minder en fchuwer geworden. Er was zoo veel tijds verloopen, federt liet vertrek vats
onze boot, dat wij op derzelver komst té Macao, of fli•;
warn, geene iékening meer konden maken. Wij belegden toen
eenen Scheepsraad op het Eiland, waarbij in aanmerking werd
genomen de omnandigheden, waarin de Equipagie zich beyond, als öók , waarin die zoude kunnen vervallen, wanneer
irren langer op het Éiländ' bleef. De Scheepsraad befioot daarop, met de. Chinezen te accordéren, om de gehéele Equipagie naar Mäceso te brengen; waarmede wij in het laatst var
cle maand April klaar kwamen. De Chinezen namen aan, ons.
allen met twee visfchersvaartuigen (zijnde wij nog over de
honderd zielen flerk) te Mdcaó te brengen, alwaar alles, wat
wij bij het gemaakte accoord fchuldig waren, zoude moeten
voldaan worden. Zij deden daarop eene offerande aan hun
,Josje of zoogenaamden God, en bedreven daarna groote
vreugde , zeggende ons, dat wij allen behouden te Macao'
2oudén' komei. Den volgenden dag gingen wij allen op de
prááuwen , zijnde twee zeer kleine vaartuigen , waarom wij'
niet änders,dan hetgene hoogstnoodzakelijk was, konden medenemen V^rsch water konden wij niet meer bergen, dan
voor zeven etmalen. Wij namen de geborgene zijden floffen
van de Compagnie , eenige kleederen en andere noodzakelijke
dingen mede , en lieten vele andere goederen , die wij niet
konden bergen, in onze tent aan het ílrand ítaan. Wij gingen den I9den April , 's avonds ten 9 ure, niet de zieken
en gezonden aan boord, uitgenomen drie matrozen, die dei
reis, ani de kleinheid der vaartuigen, niet durfden onderne.
men. Wij waren in alles f}erk aan boord honderd - en - drie
man. Wij bleven , door tegenwinden , nog zeven etmalen
aan het Eiland liggen. In dien tusfchéntijd kwamen tot in
de veertig visfchers - vaartuigen aan; zijnde de Chinezen,
met de aangekomene, vierhonderd man fterk. Wij zagen hen:
dagelijks naar en van het wrak varen niet geroofde goederen ,
,
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zortder dat wij het konden bzletten. De Chinezen werden
van dag tot clan brutaler, doordien zij meenden de overhand
te hebben.
Wij i:eten nu de fehuit toetuigen , en door een' boocsmansmaat met te man bevaren , gevende hun de benoodigde levens
Hierdoor kregen wij,meerder ruimte op-midelnwatr.
Gene der .praauwen, welke 6o man op had; wij voorzagen de
Eruipagie, zoo wel op do fchuit als op de praauwen, van
fcherpe wapenen; ook hadden wij -allen benoten, om, bijtildien de Clt czen , tegen verwachting, de wind goed worcis nde , ons niet — wilden wegbrengen, ons dan met geweld
meester. van de twee praauwen te maken en naar zee te zeiI n2. Tree dagen vóór ons, vertrek flaken de Chinezen den
brand in het- •wrak, en lieten,he ;zelve,, tot het verkrijgen, van
ijzerwerk als anderzins, tot op het. water afbranden.
Dei 2 l en April verlieten wij met de twee praauwen en
de. fchuit het Eiland ; • de wind was ons gunflig, en wij waren met her Qndergaan der zon. het Eiland uit het gezigt..
Ja. vhf a zes dagen gezeild te hebben ; zagen wij , land, en
lierketnáen hetzelve aan eenen berg, genaamd cie Handar jn.
k zn, zijnde eeu der Eilanden bewesten. Macao. De wind
liep ons hierop tegen ; ons water, en eten was op, waarom
wij naar het Eiland TacIzo zeilden,, en ons aldaar op nieuws
van ieeftogt voorzagen; Na twee dagen vertrokken wij wederom vanhier, werkten met tegenwinden tusfchen de Eilan.
den door ,ten kwamen den i4den Mei allen behouden te Ma.
cao aan; onze boot met de, manfchappen was aldaar den vo,.
rigen dag aangekomen; en de drie matrozen , welke op het
Eiland waren achtergebleven, waren met eene praauw op.
Ainam en vandaar op. Canton gereisd , en kwamen, na verloop van tweemaanden, mede te- Nlacao.
Wij werden allen, door de Commercieraden als ongelukkige n befchouwd,; zj betoonden aan ons allen hunne bijzondere merschlievendaieid , met ons van de benoodigde kleederen
er voedfel te. voorzien; er werd eene woning voor ons ge
gemaakt, waarin wij ons verblijf konden houden, en-red
wachten tot de naastkomende Expeditie van Hollandfche
fcheaen, om daarmede naar het Vaderland te kunnen komen.
Ik hen ook beha eden en gezond met een van die fchepen,
waarop de Equipagie verdeeld werd, bij de mijnei; aangeÍj G1ï<g.7.
.
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DE KERSAVOND IN MADRID.
Door ßELMONT.

Niet om de eerwaardige vergadering der Cortes, of de Bent
tr IR 0 G A, een' RI E G o 'door een dankbaar volk gevlochtene burgerkroonen , te befchouwen , draagt ons de vleugel
der verbeeldingskracht naar Madrid; zelve met het opfchikken . der kersboomen voor onze geliefden, met de keus der
gefchenken voor onze vrienden bezig, dalen wij liever midden in de groote Koningsítad, op een van hare grootlle, hoewel niet fchoonfte pleinen, de Plaza Cebada, neder, om
aldaar de kersnrarkt te befchouwen.
Kersnacht (bacna noche) is voor de deur; alles is in beweging en werkzaamheid, om zijne toebereidfelen te ,maken,
en alle, ftraten krioelen van bezige en nieuwsgierige menfchen.
De golvende menigte dringt ` zich in het bontíle mengtel in
den kring der winkels, der helder verlichte kramen rond; teedere moeders , door een' zwerm juichende kinderen verzeld ,
verwachtingvollé vrouwen aan den arm harer mannen, de
Cortejo met zijne damé, de geestelijke confcientieraad niet
zijne Platonifche vriendin, de wereldlijke minnaar met zijne
uitgelezen, petits-maitres en petites-maltresfes, eene groep'
lieve meisjes , voor ditmaal , het enkele maal in het jaar,,
aan het ftrenge opzigc van hare duenna's niet onderworpen;
allen zoeken. vermaak te geven en vermaak te ontvangen.
Lagchende , en aan •eene uitgelatene blifdfchap overgegeven,
dat zij de urenge deugdbewaakfters niet op hare hielen zien -0
huppelen de meisjes van winkel tot winkel , groepéren zich
aan de deuren der naburige huizen, en zingen dartele liedje
met liet naïve refrein:
:

-

Madre, la mi ;Hadre!
Guardas me poneis;
Que fr yo no me guardo 0,
No me guardareis.
(Moeder, mijne moeder ! gij fielt mij wachten; indien
jk mij zelve niet bewaakte , gij zoudt mij niet bewaken.)
Alle kramen zijn met dure en goedkoope waren, met fpeelgoed , allerlei galanteriën , zoete vruchten , likeuren en fterke
dranken, in één woord , met alle ingrediënten tot eene aangename viering des genoegenvollen nachts gevuld. Van den
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Spaanfchen Grande af, tot den bedelaar toe , vindt ieik&t
kooper, naar den maatílaf van zijne beurs en zijnen fmaak,
voldoening zijner wenfchen. Bij geheele fcharen legeren zich
de laatalen nu in de met aguardiente (gedistilleerde wateren) in groote veelkleurige flesfchep pronkende winkels ; in
morfige gelapte- mantels gewikkeld- verdrinken zij , hetgeen
zij in de eerfle rij kramen fomwijlen lon^p en trotsch , ter eere
van den kersnacht, den voorbijgangers afgebedeld hebben,
tot dat de uitwerking daarvan. zich zeer onwelvoegelijk open
baart. Welk een gewoel ! Ontelbare verkoopers roepen de.
artikels van hunne kraam met een verward gefchreeuw uit;
daar, waar eetwaren, vleesch, fpek, boter, eijeren, visch,
enz. te koop zijn, is het gedrang des te grooter. Burgers.
en handwerkslieden worfielen zich met krachtige ribbenflooten door het gewoel naar de verkoopers : hier verwarren:
zich twee in hunne lange mantels ; daar valt er een , onder
het luid gelach der omflanders , halfdronken op den grond ;
bier rolt een korf met, eijeren , daar een andere met broodjes
onder de voeten der baldadige menigte , en honderd fteruroen,
roepen op eens: Ciga muchacha ! Zoo roept men gewoonlijk
de dienstmeisjes.
Een oud privilegie der ítad , uit kracht van hetwelk op
dezen dag alle inkomende eet- en drinkwaren, voor, zoo verre
die een man op zijn' rug dragen kan; accijsvrij en gevolge-•
lijk beterkoop dan op andere marktdagen zijn , vermeerdert
met ieder oogenblik de masfa der menigte, uit welke hier en
daar welbepakte huisvaders , van hunne dienstmeisjes verzeld ,
den weg naar hunne woning nemen.
Aldaar aangekomen, vergeet ook de armste zijne gewone
foberhe:d ; zonder roes kan de buena cloche onmogelijk voor
wijn en gebak worden in overmaat genuttigd; zelfs-bijgan;
de anders ingetogene vrouwen drinken meer dan gewoonlijk,
en fle.nmen, als van eene inwendige bedwelming van blijdfchap aangegrepen , mede in het àlgemeene jubel. Zelfs
de geringfte moet, als zijne beurs zulks eenigermate toelaar,
een' kalkoen op zijne tafel hebben, (een voor den kersnacht
gefpaard lekker beetje) dien men , om hem een' voortreffel"iker frnaak te geven, lang vooraf met noten en olijven gevo1 i rd heeft.
Naau weiij,.s is het Bacchantifche maal geëindigd, en de
bro,i der met J aldepenas gevulde bokshuid uitgeput, of
alles firoonit van nieuws op de firaten en pleinen; uiuzikan;
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een en liedjeszangers zwerven rond; verliefde avonturen -forden ondernomen; BA c c rn US gave gist in aller hoofden ; en.
.zoo gaat het in den draaillroom van uitgelatene bliidfchap
voort, tot dat, tegen twee ure na middernacht, de klokken
der kerken en kloosters tot de kersmis luiden. Het gewoel
bedaart, en in deze Hemming fnelt het bedwelmde volk naar
de bedehuizen !
Ik kan met waarheid verzekeren, dat, in den kersnacht
van .iSoy, (of de oorlog, die zoo menigen band der zede
verbreekt, moest eene uitzondering op den gewonen-lijkheíd
regel gemaakt hebben) in verfcheidene kerken, na het ein -_
digen der mis, het orgel bij het uitgaan den Fandango (peel,.
de, even alsof men het aandachtige volk uit eene korte in.
(panning wilde wekken, en in zijne vorige uitgelatene luim
verplaatfen.
In de jaren van oorlog was op het fchiereiland de' kersvacht, gelijk in het algemeen alle kerkelijke feesten, op
welke de matige Spanjaard doorgaans meer dan gewoonlijk'
drinkt, voor de vreemdelingen, die zich toenmaals in Saa,nje
bevonden, voornamelijk voor enkele zich vermakenden , zeer,
gevaarlijk. Het volk had zich grootendeels bij den wijn
vergeten , of veinsde zich , om des te ongefirafter buiten
te kunnen begaan, dronkener dan het was; te.-fporighedn
yens was hetzelve door een gloeijend fanatismu> aattgefta.
aken , hetwelk in zijn' waan den moord van een' uitiand,ch'
vreedzaam' foldaat voor een des te heiliger werk hield , wan..
neer hij op een' feestdag, of, gelijk in den kersnacht , on.
der den fluijer van een' Godgewijden nacht, werd omgebragr.
De policie moest een waakzaam oog houden; de patrouilles
werden verdubbeld; zelfs de kerken met flerke wachten be.
zet. Ik had eens in de' kerk van San Salvador, de voorma
Madrid, in 'den kers--ligeJzutnkr,dfchoieva
nacht met vijftig man de wacht, en naauwelijks bleven mij
fomwijlen een paar man overig, zoo veel hadden de anderen te ?oen, deels met gefchillen te bellisfen of befchonkenen uit den weg, te ruimen , deels met rustverhoorders of
verdachte lieden,' wier mantel den in den gordel flekendeu
dolk flecht verborg , in hechtenis te nemen.
Bedaard , als de zon na een' langen hevigen ftorm , verrijst de dag na dezen woeligen nacht. De hartstogten heb
uitgeraasd; eene algemeene ulilte bedekt Madrid; en,-ben
war-neer mex nu hetzelfde volk devotel k maar de kerken
M
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gaan, en vandaar í1i1 naar huis keeren ziet,: zou men de
beelden van den vorigen nacht voor een door eenen droom
verwekt goochelfpel der verbeelding honden.
DE DRIEDUBIBELE HEER VAN VIERKOTTEN.

.gene ware Gebeurtenis.
eerste helft der vorige eeuw diende te Dresden, onder
Iden deKoninklijke
lijfwacht te voet ,
JOZEF VAN V I E R Ir O T

als Overlie- luitenant; een zeer braaf, maar tevens-¶N,
zonderling
en trotsch, of liever ijdel man. Hij droeg
seer
het geheele jaar door, wanneer zijn dienst zulks maar eenigzins gedoogde, regelmatig om den anderen dag eerre verander=
de kleeding, nu eens uniform, dan weder burgerdragt, ens
wandelde bij gunflig weér eiken avond over de brug der
Nieuwflad. Met zijne uniform was altoos een Spaanfcht
rotting met gouden knop , als hoogíte fieraad , verbonden
suet zijne burgerlijke kleeding eene gouden fnuifdoos , met
briljanten omzet. Beide deze kostbaarheden werden echter
nimmer te gelijk gedragen , maar steeds afwisfelend de eens
tja de andere, en hierbij was hij dan gewoon, de handen op`
den rug, zoodanig met dezelve te fpelen, dat zij den geTeen, die achter hem ging, noodwendig moesten in de oogerf
vallen; 't welk hij met opzet deed , ten einde zij door allen
inogten bewonderd worden.
Gelijk de fchipper den wind in zijn voordeel zoekt te krij.
gen , zoo trachtte V I E R K O T T E N de zon , ei! fomtijds zeil.
de maan; te winnen, opdat zijne kostbaarheden regt fchitte^
ten Inogten ; vooral deed hij zulks , wanneer er Dames voot^
leem uit gingen, op wellte hij indruk wilde maken. Alsdaln
Zocht hij , hoe moeijelijk hein , als podagrist , zulks ook
viel , door verdubbelde fchreden zijne -voorgangeresfen te over.
vleugelen.
Onder de eigendommelijke bijzonderheden van dezen man
behoorde ook zijne ligchamelijke geílalte; hij was, hoezeer
dan ook misfchien niet de allerlangte , toch voorzeker, met
uitfuiting alleen van teringzieken, de allermagerfle man vangeheel Dresden, om welken de kleeren als op een' kleerknaap hingen; eii op wiens kuiten, vooral wanneer hij in
burgerlcleedinng .het witte zijden koufen wandelde, duidelijk
eCchaeven 4lond; Fnirns Tross, dat is, volgens de zeer.ge
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leerd-C noten van M I N E I. L I U s, no,i ! tll lass' f iáus (uni;
zijn niet meer,) Hij behoord.è verder onder die elegt uzte
Heeren , die, hoezeer zij de middaglijn des levens reeds lang
gepasfeerd zijn, toch altoos meenen , dat zij nog na bij den
:opgang verkeeren. Zijne kleeren Waren fteeds naar de nie.i w
friede vervaardigd, en zijne goud- en zilvergalons, des--fie
tijds het uithangbord van alle voorname en rijke lieden, de
breedite en blinkendfle.
Was het te verwonderen , dat deze man overal bekend en
menigmalen befpot werd? Dit gefchiedde ook Eier zelden
door de jonge Officieren van het garnizoen , aan welke da«
V I E .R K O T TE N, daar hij hun doorgaans den voorrang op asfemblées bij de Dames moest laten , den affcand. tusfehen
•enen Overften- luitenant en eenen gewonen Luitenant veelal
elders op het krachtigst deed gevoelen.
Dit was dan ook eens op een cercie bij den Gouverneur
an Dresden, den Graaf AN W ACI{ERB AR TH, gebeurd.
VIERKOTTEN maakte, namelijk , aldaar zijn hof bij eene
fchoone Pool/the Dante, die hein echter des te koeler ontving , hoe vuriger zij * door éentge 'jonge Officieren der ClfrS'allers - Garde werd 'aangebeden.. Onder deze waren vooral
zekere Marquis Dir BRoNNE en Comte DE CH AV ANNE,
aan welke de Duitfche gek zeer belagcíhelijk toefcheen. Zij
namen hein dus zoo geducht onder de roede hunner'befpotting , dat hij zich ten laatie meende genoodzaakt te zien ,
ben, onder de betuiging, dat zich een moedig Duitsch paard
door Franfche ezels niet ongeftt•aft liet fchoppen , tegen deu
volgenden dag uit te dagen.
B ONNE en C U A V A N N E fchertïten nu nog te meer met
hunnen mageren en krachteloozen vijand, beloofden , met
een fpottend gelach , zich të zullen laten vinden, en verhaal
voorts aan ieder in den geheelen kring, dat zij op-denht
morgen met den uitgedroogden VIERKOTTEN vechten
moesten.
De Koning, Wien het dien zelfden avond nog ter ooren
kwam , wenschte den twist- gaarne in der minne bijgelegd te
zien; want hij achtte v I E R K OTTE N, als een braaf O.icier en regtfchapen man, zeer hoog, en meende in de gegevene omflandigheden het ergíte voor hein te moeten vreezen.
Ilij liet hem- dan ook nog dien zelfden avond, na Io ure,
(Ot zich roepen, er lood aan, bij eene kthin:tsorder, aan
heiVm4
'
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beide partijen het tweegevecht te verbieden, ja zelfs aa*
beide Officiers den volgenden dag hunne demisfie te geven.
VIERKOTTEN verzocht daarentegen, als de hoogde
gunst, dat zoodanig bevel toch niet mogt gegeven; worden,
daar hij het met die jonge Franf'cke ezels wel klaren zou. En
dit gefchiedde ook inderdaad.
Daar hij in zijne jeugd een eer beste fchermers geweest
was, bezat hij nog bekwaamheids genoeg, den degen met
beleid te voeren; aan moed ontbrak het hem ook niet; toorn
zoo wel als het beleedigd eergevoel deden het overige; en zoo
{'choof hij dan ook werkelijk deze beide helden van zijnen hals„
_pp eene wijze , als hij den Koning beloofd had. De een werd ,.
namelijk , aan den regter arm , de ander in de borst, gewond;
bet incest leed echter bij hen hoofd en hart, want noch
r,, R O N NE, noch C II 4V A N N E kon het verkroppen, dat de
oude uitgedroogde ridder te hunnen koste met hen - eene lans
.gebroken had. Natuurlijk werd deze tweekamp het onderwerp
• der gefprekken van geheel Dresden, en vooral ten hove;
zelfs bragt een hekelaar een fpotgedicht in omloop van een
oud Duitsch paard, dat twee jonge Franfche ezels vertrapt
had. De getuchtigden, reeds van zelve vol fpij; , werden nts
nog meer verbitterd door den fpot , dien zij daarover moesten;
verduren , en befoten derhalve , zich weder aan hunnen vijand
te wreken ; 't geen ook, ache da gen lig het tweegevecht,
gefchiedde.
V I E R K Q T T EN ging weder, als naar gewoonte , in den
manefchijn over de brug der Nieuwflad wandelen, den rotting
met den gouden knop op den rug houdende. Toen hij aan
het destijds zoogenaamde Obelisken - gebouw, thans de hoofd
NieuwJlad, gekomen was , werd hem op eenmaaF-wachtder
de rotting uit de hand gewrongen, en tevens ontving hij._
daarmede eenige zoo geduchte fireken over zijnen mageren..'
rug, dat hem hooren en zien verging. Het was de Marquis.
B R o N N E , die hem aldus onthaalde, en den ƒlok bovendien.
2nedenam. Voordat v I E mit OTTE N nog weder op zijn ver
kon komen , was de flokdief reeds lang verdwenen. Al-hal
het geroep baatte niets, even. min als de wacht bij het Obelisken- gebouw, of de op zijn gefchreeuw toegefchotene menig..
te VIE R t O T T E N moest zich vergenoegen met de liegen
mede te nemen, die hij niet had kunnen ontwijken, en , als
beftolene, misfen, wat hij niet kon wederkrijgen. Verfchrikc
en vol fpijt gent Hij ter(Iolld naar- huis, en berigt het voor.

.
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.gevallene nog dien zelfden avond aan den Koning; tevens
het vermoeden te kennen gevende, dat hein deze pots waar
beide Officiers, met welke-fchijnlkgepdwasor
hij onlangs in tweegevecht was geweest. Hoe natuurlijk dit
vermoeden ook ware, men kon echter hierop alleen niet afgaan ; de Koning beklaagde hein dus, maar daarbij bleef het.
Den volgenden avond wandelde vi E R K 0 T TEN op nieuws,
raar zijne gewoonte, over de meergemelde brug, niet de
handen op den rug., er, de prachtige fnuifdoos ira zijne reg-

terhand ronddraaijende. Thans gaat hij echter, uit voorzigtigheid, niet tot aai het Obelisken -gebouw, maar blijft gedurig

op de brug , zich te midden van zoo vele wandelaars , en bij
helderen manefchijn , voor alle overvalling veilig achtende.
Toen hij nu tot aan het Christus -I?eeld genaderd is , gaat hein
een man voorbij , in eenen met goud geboorden mantel gewikkeld, haalt van onder denzelven iets voor den dag, dat in
een' witten doek gewonden is , werpt liet, naauwelijks Ia
fchreden van hem van laan , in de lbc , en loopt fpoedig weg.
Hetgeen in het water geworpen is, plompt en zinkt; maat
de doek blijft nog drijven. „ Dat was een kind," denkt ie
dereen met ijzing en affchrik ; terwijl DE BR ON NE,. die
ßechts^ een' gr'ooten fleen in het water gefineten lind, in zijne vuist lachte over den fchrik, dién hij zoo algemeen had
doen ontftaan. Alles loopt intusfchen naar de leuning van de
brug, om in het water te kijken, én den armen worm te
beklagen. Ook vI E R It o T T E N blijft laan : nog huiverende
over de vermeende grtrweldaad, draait hij de doos met hevigheid in zijne hand rond. Inmiddels fluipt CHAVANNZ
ijlings achter hem , grist hein de doos uit de hand, en , eer de
verbaasde man nog omziet, is hij reeds verdwenen. Met eene
door woede gefmoorde 11em roept v I E R K OTTE N ; houdt den
dief! Maar de nieuwsgierigheid der menigte , en derzelver Beklag over het arme kind, dat in de Elbe ligt, gedoogt niet,
dat iemand daar acht op geeft. Hij zelf is ook al te zeer van
zijn íluk , dan dat hij den dief zou hebben kunnen achterhalen, en, eer hij de omftanders door het verhaal van zijn ongeluk tot deelneming bewogen heeft , is deze reeds lang bui
waar hij zich , met langzamen tred, onder-tendflopgr,
de wandelaars vermengt. Wie zou nu in den man met zijne
fatfoenlijke kleeding, in den rok met een' fmallen gouden
boord , den dief zoeken ? Er zat niet anders op ; vi E R K 0 T-
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r; rest heden op nieuws, even als gisteren , treurig over
zijn verlies, en woedend over zoodanige 11outheic1, zonder•
zijne geliefde kostbaarheden naar huis wandelen.
Titans begon hij te gelooven, dat het onweder uit cellen
anderen hoek moest komen ; want hij hield zich overtuigd
d ttt., hoe verbitterd zij ook tegen hem mogten zijn, O6lciers
van de C'ievaliers- Garde,. kommes d'honneur, en Kamerfieeren van denFKoning van Frankrijk, toch onmogelijk fnuif.
doos. en ro.tingdieven konden zijn. AIle nafporinger. tier Pow
iicie , om de geftolene goederen terug -te krijgen , waren zónder vrucht. VIERKOTTEN moest zich derhalve in zijn
lot fchikken, en zijne magere banden, hoe gaarne hij :ze ook
op zijnen rug had gedragen, toen, naar algemeen gebruik,
Zoolang in den broekzak of in de opening van. het vest Reken, tot dat zijn gemis weder zou vergoed zijn.
Men begon de zaak al meer en meer te vergeten. Omtrent
teil half jaar naderhand namen - B R o fr NE en e x'/vA N N F
hun affcheid', am ,naar- Frankrijk terug te.keeren.. Niemand
was daarover meer verheugd dan v iz R K OTT EN; . Want y
Hoezeer ook hun twist door het tweegevecht geëindigd was,
waren zij toch altijd zijne- tegenflrevers , die hem overai met
kleine plagerijen kwelden, welke, zoo hij elke derzelve met
cone uitdaging had willen beantwoorden, he beftendig apr
de kampplaats zouden hebben bezig gehouden. "Op den och
toen deze beide Heeren zouden vertrekken ,'c` welk aan-tend,
V IE-R K o T T E N zeer goed bekend was, riep hij , nog na.auwelijks ontwaakt ; aan zijnen knecht , toe te zien, of de beide
F,a:tfc,'ze ezels (want zoo- noemde hij hen fteeds ifedert dat
ergerlijk geval) reeds vertrokken waren.
- V I E :t 9 o T TEN woonde, namelijk , in de Niewwflad , di; t:
bij de poort , door welke deze Heeren vertrekken moesten ;
hij had dus aart zijnen s T o i•• r E L bevolen , zijn ontbijt niet
eerder te brengen., voordat de beide Officiers zouden voorbij
zijn. Toen hij eindelijk deze aangename vredesmare hoorde,
gevoelde hij zich als verjongd,• en betuigde, dat hij'nu ook
den tegenwoordigen dag met een opgeruimd gemoed wilde
genieten. Hij was , namelijk , op nieuws bij den Graaf v A ir
men den
WA C K E RB AR T H op een fouper genoodigd , waar
geboortedag dier fe'ioone Poolfcke Dame vieren zon, om
welker wille hij met de beide Ofciers twist gekregen had.
Men kwam tegen het vallen van den avond bijeen. i let
gezelfchap was even talrijk als aanzienlijk. Juist toen men
zich
7F-
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gích an tafel plaatst, laten zich twee Heeren v A N VI r_ R^
t o T T E N bij den Heer des huizes aanmelsien. Daar de Graaf
V AN W A C RE RB AR T n een bezoek ,. zoo laat , en juist nu,
men aan tafel gaat , zeer vreemd vindt , roept hij zijnen gast
van gelijken naam ter, zijde , en vraagt hein, wie deze Heeren toch wel zijn mogten, die op zulk een ongelegen uur
kwamen, daar hij geen hunner meende te kennen. Toen nit
V A N VIER K o T T 1 N verzekerde, geene bloedverwanten vaa
lijnen naam te hebben, verzocht hem de Graaf, dat hij met
hein wilde gaan, om die Heeren te zien. Maar, Hemel, welk,
eene verfchijning ! Twee - Overlie - luitenants VA N V I E R K 0 T T E N in eigen7 perfoon van top tot teen, de een in militaire , de ander in burgerkleeding , beide met de handen op
dien rug-, juist zoo als die Heer gewoon was te wandelen I...
De Heeren II RONNE en CHAVANNE hadden, namelijk,
zich verkleed , en met eene veranderde item als zoodanig laten aandienen; maar, terwijl de bediende heenging om hen
aan te melden , hadden zij twee , dien Heer (prekend geli kende, poppen in de voorzaal geplaatst, en zich daarop ijlings
verwijderd. Bij het zien zijner evenbeelden deinsde de Heer
VAN VIER It O T T EN met een' :fchlreeuw van verbaasdllei4
terug; terwijl de Graaf •V A N w A C K e R n A R T rI in een lageben uitborst, dat tot in het naaste vertrek, .waar de gasten
zich bevonden , gehoord werd. De eerfte was echter zoo
zeer ontzet, dat hij bijna in flaauwte viel; want de vro^.
gere fchrik deed hein het ergfte vreezen.
WA C K.-R BAR T H riep om hulp , en ijlings kwamen én
gasten en bedienden toefchiete.n; maar hoe meer aanfchouwers, hoe meer lagchers, want zulk eerie overeenkomst met
het daarbij ftaande origineel moest wel ieder de lever doen
Cchudden.
Nadat men nu het oorfpronkelijke een weinig geperkt en
tevreden gefield , en de kdpijen genoegzaam van voren befchouwd had, werden zij ook van achteren bekeken; en nu
fchaarde zich VIERE OT T E N zelf almede onder de lagchenden, want de militaire pop hield in de op den rug gebogene
hand den pronkrotting, en de burgerlijke op gelijke wijze de
pronkdoos , welke den armen man op die beide onvergetelijke
.

avonden uit

de- handen gefpeeld

waren.

Het wedervinden dezer dierbare panden deed weldra alle
fchrik en ergernis verdwijnen; en, zich verheugende als een
kind ,
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kind, wilde hij juist de hand uitfirekken om deze kleinoodels
terug te nemen, toen B R O N N E en G H A V A NNE , die dit
geihecle tooneel op . den trap hadden aanfchouwd , in reisges
waad binnenfloven , en beurtelings den Heer. VA N VIERi 0 TV E N zoo hartelijk omhelsden, dat hij daaronder bijkana
verflikte , onder het geroep : „ 4dieu , Alonfreur V 0 N VIE R"> Ic 0 T T E vt — adieu pour jamais ! — Les anes Fran faifes
y fe recommandent au the-; al Allemand." En hiermede vlo
zij den trap af, de deur uit, op hunne paarden, Cu jaar-gen
weg,.
den
Dat ros en ruiter fuoven ,
En kei en vonken Roven.
Thans waren VI E R R OTT k N de oogen ten volle geopend
omtrent de perfonen, die hem weleer stok en doos zoo listig
uit de handen gewrongen hadden, en hein bovendien , met den
eernep, nog zoo pijnlijk hadden toegetakeld. In de eerfte
tipwelling zijner drift wilde hij dan ook de anes'Franyaifes onverwijld najagen. Zelfs boden zich eenige jonge Ofcieren
uit het gezelfchap , die den braven man opregtelij k vereerden
daartoe aan. De Dames fpraken echter zoo vele lieftalige
woorden des vredes, zeggende, dat men ook maar even zoo
doen moest, alsof men van eenen ezel getrapt ware, dat
V IE RK O T T E N zich eindelijk liet bevredigen , en zich
°troostte met het wedervinden zijner geliefde kostbaarheden.
EDELE DAAD VAN MEVROUW DE GEOFFROY.

Door

K. MUCISLEft.

D

e geestige Mevrouw DE GE 0 F F R 0 Y liet eens twee
-fcbilderijen van hare eigene vinding bij den beroemden kunst
V A N L o o vervaardigen. De eene verbeeldde eene-£childer
Muzijkzaal , mei een welbezet orkest en een groot aantal`
hoorders en hoorderesfen; de andere vertoonde een gezel(chap in Spaansch kostuum. De kunflenaar,had beide Stuk.
ken met den grootften fmaak en vlijt uitgevoerd, zocdat
mij tot de gelukkigfie voortbrengfelen van zijn meesterlijk
penfeel behoorden. VAN Loo vroeg voor deze stukken
3000 Livres; maar Mevrouw D E G E OF F R o Y, die met
dezelve zeer ingenomen was , zond hem , behalve eenen zeer
v'erpligtenden brief, nog i000 Livree meer.
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Deze fchilderfiukken werden algemeen zeer geprezen, ei
tiet geroep daarvan verfpreidde zich weldra tot zelfs verre
buitenslands.
Toen nu V A N i, o o geftorven was , en , gelijk, helaas 1 bi;
zoo wenigen kunftenaar het geval is , zijne.erfgenamen juist niet
In de guntiigfje.,omftandigheden had achtergelaten, befloot
Mevrouw n z G E O F F R o.Y, de beide. fchilderítukken va*
dezen voortreffelijken kunftenaar, die nu; nadat de hand,
die weleer`zóo meesterlijk liet penfeel voerde, verflijfd was,
aanmerkelijk in waarde geílegen waren, openlijk ten verkoop
aan te `bieden. Zij werden te dien einde in de Louvre
ten toon gefeld , opdat ieder ze zien en, over derzelver waar
-de
zou kunnen oordeelen.
CATHARINA DE II, ; Keizerin val' :Rusland, hiervax
kennisgekregen ,hebbende , gaf bevel , deze ílukken voor
eenen onbepaalden prijs te ,koopen. ßij'.de_openlijke_veiling
kwam. ;het hóogfte bod tot .op 34,000 Livres , voor welke.a
prijs de Keizerin eigenaresfe werd, die denzelven ook ter-

flond bij de ontvangst deed betalen. Mevrouw o a GEOFFROT
had naauwelijks dit geld ontvangen, of zij zond 3o,000 Li
ores, zijn je het 'náóntant.. van 't geels de verkoop meer dan
de voorheen betaalde gelden had opgeleverd ,. aan de weduwe
van den kunftenaar, en deed die fom:.van den volgenden brief
verzeld gaan t

Mevrouw i
Vó6r Benige jaren heb ik uwen echtgenoot, oppt`ó^aèt fchi3derijen, 4000:_Livres voorgefchoten.. Daar hij echter wel
zag,: dat " deze flukken mij bid uitnemendheid .bevielen , had
hij de goedheid :mij die te laten, en ze rooit weder terug te vragen. Ik heb dezelve nu gisteren verkocht voor
Bene firm , die mij , het genoegen fchenkt , u hierbij nog
3o,000 Livres , als uwen wettigen eigendom , te doen toekotnen. Ik had misfchien , vóór . ii< het waagde den verkoop
dezer ftukken te doen, uwe toellemming tot denzelven moe-

ten vragen. Ik bid u echter, dit verzuim niet aan gebrek

van achting , maar aan eenen vriendfchappelijken ijver toe
te fchrijven , om u van dienst te zijn ;en houd u overtuigd,
dat ik, met dezelfde gezindheid, deeds aal blijven, enz.
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'l:ensch! beheersch de woeste driften
Met den u betrouwden haft
Buk niet voor die dwingelanden ;
Sta hun uw gezag nooit af !
Dan, aIs gè aan Gods liefde en goedheid
Steeds onwankelbaar gelooft,
Biedt gij den verbolgen' rampfpoed
Fier en onverfchrokken 't hoofd.

Gij', die. Peru's_ goudmijn plondert
En met buit haar kust ontfnelt ,
Dobber in uw vlotte;woning
Rorrd op 't fuivend pekelveld;.
Doem u zelven, vele jaren
't. Graf te zien in 't zwalpend nat,
Enden dood in- wolkgevaarten,
Waar het zeefchuim tegenfpat. -Wijsgeer! aan wiens feherpe blikken
Geen verborgenheid ontgaat;
Die van uw gewaande hoogte
Soms meewarige oogèn flaát
op uw broeders , die ge als rupfen
Kruipende in het voetflof duldt,
Schoon (wat kennis u bellrale)
- Nacht zoo vaak uw ziel omhult. —
Helden ! gij , die draaft langs 't eerfpoor,;
En van roem op 't flagveld droomt,
Waar, uit meer dan duizend kraters,
De onheilzwangre lava !}roomt ;
Gij , die uw' gekroonden meester
Stijgen doet ter zegekar,
En uw daden ziet beloonen
Door een- fraaije ridderaar.
.

Wezens van een hoogere orde
Zien, uit hunn' verheven' kring,
In u, opgeblazen wijsgeer !
Slechts den zwakken fterveling;
helden !
in
u,
o
dappre
Zien
Zien in u, wien gouddorst plaagt,

Weir
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^Lr einig meer, dan een gewormte,
Dat aan distelílruikjes knaagt.
't Vlugtig oogenblik des levens ,
Is het waard', dat gij 't befteèdt
Aan de ftoute reuzenplannen ,
Die gij , mat van zorgen, fineedt
overwonnen
volken
Hij., die
Heden dorst in boeilen faas;
En vàn ne@rgétlormde -fchanfèn
Wappren liet de zegevaan ;
.Die door dappre legioenen
In zijli vaart•niet werd gefluit, -0 ! diezelfde wordt ligt' morgen
In het graf, der wormen buit.
Dan • ftort Cons 't gevaarte omverre ,
Dat voor de'•eeuwe;i feheerí'gefticht,
En :houWeelen fl©open 't flàndbeield,
Hem van marmer opgerigt.
„

]klaar , verbeelding ! hoe? gij voert mij
In het nevelachtig dal.

Van de fombre fchiininenwereld ,
Waar de booswicht vloekt zijn' vat
'k Zie den trotfcher€ Alexander,
Van wiens woesten wapenkreet
wereld
heeft .gedaverd
Eens de,
Toen hij haar begroef in leed;
Toen hij over puin en lijken
Trad op Indostan's, gebied ,
Waar de Ganges breede golven
Langs ve zengde boorden fehiet ;
Toen hij , als een alverdelger,
Den ontboeiden vloed geleek,
Die, zijn' oeverwand ontzwollen,
Overplast de vruchtbre í}reek:
'k Zie op een' cipresfen - heuvel
Hein verlaten, eenzaam !laan;
Wanhoop fonkelt in zijne oogen ;
Vloek bedekt zijne euveldain. —
Maar , verbeelding ! toef niet langer
In de treurige valei;
;

;

Voer
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Voer mij weder, op uw vleugien,
In der wereldburgren rij 1
0! al hield ook onze leeftijd
Der planeten duur omvat,
Dan zelfs haatte ons eer noch wijsheid,
Noch de opeengehoopte fchat;
't Is een edeler verlangen,
't Welk de reine ziel vervult;
Want haar oorfprong is de Hemël ,
Die haar fchooiifte hoop verguldt.
beeld der vlekkelooze Godheid !
Deugd ! met wie wij zoo gerust,
Op. de holle zee des levens ,
. 't Steven wenden naar de kust;
O! gij blijve Reeds de vuurbaak,
Die de kiel voor fchipbreuk hoedt .,
Dan zien we eens de kalme haven ,
Al befookt de orkaan den vloed;
Dwars door wrakken, klip én banken
Zien wij onzen togt verfüeld
Naar her vaderland der ruste,
Waar geen onrust ons meer kwelt.

BOE &EN WERELDKLNNIS.

Wijn zoon zal in het Regt ftuderen:
Tweeduizend daalders liggen klaar.
Wat zegt gij, buurman Veldenaár?

Gij kunt het Regt hem laten leeren,
Och ja! maar gij fmijt tijd en geld
In 't water; 'k heb 't u reeds gemeld.
Want waar toch ziet gij ('t kan mij deren)
Naar Regten land en volk regeren
in dezen tijd ? Need, vriend ! Geweld
Is 't, wat men 't Regt in plaatfe ftelt.
Wel nu'! zoodra mijn zoon de Regten heeft geleerd,
'1G Zal zorgen , dat hij dan ook in 't Geweld fludeert.
Naar het Hoogdaitsch.

1. W. IJ.

MEN GEL WERK.
IN HOEVERRE STROOKT HET AANZIEN EX GEZAG
VAN ONZE ZOOGENOEMDE FORMULIEREN VAN
EENIGHEID MET DE GRONDBEGINSELS BIJ DE
HERVORMING AANGENOMEN EN NOG DOOR
ONS GEëERBIEDIGD ?

Door
It. Ï'OSTHUMUS,

Predikant te TWaaxens en Brantguin
YV at is de m, enscfi zich zelven ongelijk 1 zingt ergens
zoo ik meen, onze beroemde p o 0 T. Floeveel waarheids
ligt er . in deze weinige woorden! Hoevele bewijzen tref
fez wij overal bij den mensch aan van afwijkingen van
eenmaal aangenomene en trouw gevolgde gronditellingen,
van trouweloosheid aan eens bezworene begilifels , van
verandering van eens geheiligde begrippen en meeningen,
van f1rijd tusfchen woorden en daden ! De Kerk- en Wereldgefchiedenisfen roepen ons , bijna op iedere bladzijde , toe : vat is de mensch zich zelven ongelijk ! Zijn ook
wij allen Beene bewijzen voor deze waarheid ? Leert
onze eigene ervaring ons niet , bij opmerkzaam nadenken
en befchouwen , dat ook wij, - de een meer, de ander
minder , aan deze onbellaanbaarheden , aan deze ongelijk
onderworpen zijn ? Niemand maakt hierin eene-hedn
geheele uitzondering. Wilt gij voorbeelden uit de gefcliiedenis des Christendoms, opdat wij nader tot de zaak
komen , vergunt mij dan, daar dit het meest met mijn
doel overeenflemt, uw oog te doen vallen op twee groote
mannen , CALVIJN en BE z A. Welke namen! welke
geleerde mannen! maar welke treurige bewijzen tevens
van de waarheid: wat is de mensch zich zelven ongelijk !
Ik wil deze mannen niet te fireng beoordeelen; ik wil,
zoo
Nn
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zoo zeer als ie,nand anders, hunnen bijGOnder groote ver
regt laten wedervaren : maar hen van onbellaan--dienfl
baarlleden met zich zelven en de zoo duur betaalde , met
zoo veel bloeds betaalde grondbeginfels der Hervorming
vrij te fpreken , dit vermag ik niet. En wie uwer , mijne
Lezers ! vermag dit , wanneer hij C AL V IJ N eenen ongelukkigen S E R V E T U S , omdat hij niet eenflemmig met
hem dacht, en zekere Theologifche begrippen anders opvatte , door zijnen invloed en bemoeijingen , te Geneve
ziet ten brandflapel voeren ? Wie uwer kan dit , wanneer
hij eenen B E Z A, met overleg en nadenken , een boek
ziet 1chrijven, ten betooge: dat hét geoorloofd, ja pligt
is, ketters te dooden Waren zij dan daarom ter Roomfche Kerke uitgegaan ? Hadden zij dan alleen daarom in
den fchoot der Moederkerk zoo vele duto da Fe's zien
aanrigten , om 'dezelve in hunne nieuwe gemeenfchap zoo dra mogelijk te vernieuwen ? -- daarom de grondregels
der oude Kerk vaarwel gezegd en met betere verwisfèld,
om weldra tot dezelve terug te keeren ? Men zette dit
alles niet enkel op rekening van den geest dier tijden. Er
leefden toen toch ook een ni E L A N C H T H o N ,een M E NNO SIMONS, ee11 IIUBERT DUIKHUIS. Neen!
ons beperkt vertand , het flaauwe licht onzer rede , maar
al te vaak door de nevels der driften verdonkerd , welke
voedfel en opwekking ontvingen uit den geest en de om
tijden, zijn de oorzaken dezer bejalnme--ftandigher•
renswaardige onbeulaanbaarheden.
Ook de latere gefchiedenis onzer Kerke levert maar al
te vele proeven op van de waarheid van 't o o T 'S gezegde. Zal ik hier voorbeelden van aanvoeren? Zij zijn bekend genoeg. Wij behoeven alleen de gefchiedboeken
onzes Vaderlands open te flaan, om er van overtuigd te
wordgn , dat men naderhand ook maar al te weinig aan
zich zelven is gelijk gebleven. Zoo heeft men ook ons
Hervormnd Genootfchap wel eens van ongetrouwheid aan
de grondregels der Protestanten, van ongelijkheid aan zich
zelven befchuldigd , in de invoering en vestiging van de
Formulcj2 vats Overeen/lemrrsing, welke de Dordrechtfclle
?
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felge herkvergadering, in YGrs, ibi9 gehouden, heeft
bepaald , en als kenmerkende leuzen van ons Kerkgenoot.
fchap ingevoerd. Met hoeveel regt, of onregt, willen
wij nu eens zien. Dit te overwegen en na te gaan, zone
der vooroordeel , met Christelijke vrijheid , kwam mij in
dezen tijd niet ongepast voor. Ik vraag des Lezers ver
als ik mogt mistasten, en zijne liefderijke te-íchonig,
-regtwijzn,
als -ik onderweg verdwalen mogt.
Drie vragen zal ik beantwoorden:
I. Welke zijn de grondbeginfels, bij de Hervorming
omhelsd, en door ons nog geëerbiedigd?
II. Wat aanzien en gezag hebben de Formule Coneordia bij ons ?
III. Hoe zijn deze beide zaken met elkander te veref
(enen ?
I. Welke waren dan de grondbeginfels , bij de Hervorming aangenomen , en door ons nog geëerbiedigd?
Om dit wèl te beantwoorden, zal een korte terugtred
in de tijden vóór de Hervorming, en een enkele oogflag
op derzelver geest, noodig wezen. En hoe befchrljf ik
u die tijden beter, dan met deze drie woordent het was
maicht ? Willekeurige beheerfching der eeuwig vrije ge
wetens ; geestelijk geweld aan alle kanten ; gedrogtelijke
bepalingen van hetgene men gelooven en doen moest,
door het geestelijk Opperhoofd en zijne dienaren, waren
het heerfchend kenmerk dier dagen. Vrij te denken , was
zonde; onderzoek des onfeilbaren Bijbels, verboden; niet
hetzelfde als de Kerk te gevoelen , van deze teedere moe
te verfchillen, doodzonde. Wat Openbaring, wat-der
Christendom was, kon men alleen te Rome leeren,, en
dat leerde Rome met magt en geweld. De Kerk had 'al.
leen het regt en de bevoegdheid, om den Bijbel te ver
wat zij voorfchreef, moest de Christenheid blin--klaren;
delings gelooven , zonder onderzoek goedkeuren , aannemen ; en wee hem, die het waagde, zich daartegen te
laten hooren , of er zich tegen aan te kanten De banblikfems , door Romes Opperpriester gefnieed , van het
Vatikaan afgeflingerd , troffen , zonder misfen, zijn hoofd,
Naa
en
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en de brandfiapel was het loon van zijnen ijver. Toen ,
mijne Lezers, was er eenílemmigheid in geloof! Toen
waren er vermogende Formulen van Eenigheid, geftevigd door zwaard en vuur,, krachtig genoeg om alle ketterijen te weren en te vernietigen t Toen waren er ftatige
plegtigheden (om dit in het voorbijgaan op te merken)
ten overvloede in den eerdienst der Christenen ! — Maar,,
o tempora !, o mores ! dat zij nooit terugi^eeren !
De geest des diepen flaaps, welke toen de menfchen
bevangen had, werd eindelijk vervangen door een blij
ontwaken. De magt der duisternis , door allerlei hulp-•
middelen vermeerderd, bragt eindelijk van zelve licht
voort. Overfpanning veroorzaakt ontfpanning, eene ge
heele vernietiging. Groote mannen, door Goddelijken
moed en kracht bezield , bedreden deze matt. Door verlichte Vor lien gehglpen , maakten zij deze ketenen los ,
verlieten de oude Moederkerk, en vestigden eene nieuwe ,
waarin duisternis voor licht , liavernij voor vrijheid , Paufelijke bepalingen voor vrij onderzoek moesten plaats maken. De Bijbel werd weder, voor allen, een geopend
boek , waartoe ieder dèn vrijen toegang verkreeg.
Toen werd er door deze mannen een nieuwe tempel
Gods op de puinhoopen van den vervallenen ouden ge
voorgevel dezes nieuwen tempels fond-ftich,Op
gefchreven : Gij zj t tot vrijheid geroepen , broeders!
Op liet altaar lag de geopende Bijbel. Op• het lcergéiloelte van dit gebouw Gods liet een L U T x r R zich in
deze waarlijk Apostolifche taal hooren Ik wil vrii zijn.
Ik evil niet , dat n ene navolgers zich LUTaERANEN,
maar CHRISTENEN heeten. Ik vil ?n j: door geenen Paus,
Conciliën , Decreten laten binden. Hierop predikte een
CAL V J N , in den geest van JE z u s: Sic, autem, habei dum est: ut nobis afulgeat vera religio , exordium a
Cwlesti doctrina faeri debere; nec quemquam poste vel

minimum gustum recta fan^eque doctrine percipere ,
Hifi qui •fcriptura fuerit discipulus. Unk etianm
enaergit verte intelligentit principium etc. (*). En op
eene
(*) Inßitut. /ue, L. I. C. 6. § 2.
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erne andere plaats: Nunc ad humanas leges redeamus.
Si in hunc finem latte font, ut religionem nobis injiciant , quaff per fe necesfariá fit earum obfervatio , dicimus confcientid imponi , quad fas non erat. Neque
eninz cum hominibus , fed curry uno Deo , negotium est
confcientiis nostris. (*) — Op deze plaats lieten zich ,
naderhand, de Dordfche Vaders op deze wijze hooren :
Credimus facram hanc fcripturam Dei voluntatem pefecte camplecti et quodcunque ab hominibus, ut falutem
confequantur,, credi necesfe est , in illa fufficienter edoeeri. Et paucis •interjectis : Sed nee cum Divinis iisdem
fcripturis ulla hominuna , quantavis fanctitate praditorum , fcripta; neque ulla confisetudo cum Divina veritate
(veritas enim omnibus rebus antecellit) , neque multitudo , neque antiq/:itas ; neque temporum _ perfonarumque
fiuccesfio , negzie concilie ,' neeq+te decreta auf f atuta ,
comparari posfunt (t).
Hoe fterk ! hoe algemeen ! De grondbeginfels der Hervorming zijn dus , met gezond verpand uit deze verklaringen afgeleid, deze : De Bijbel is de éénige bron van
kennis, regel van geloof en leven. Elk Christen heeft
de vrijheid niet alleen, maar is ook verpligt, om naar
deze regelmaat, door gezond verfland en naar de gewone
regels der uitlegkunde opgevat , (gelijk bij alle andere
oude fchriften) te denken, te gelooven en te handelen,
zog als hij, na onpartijdig onderzoek, met zijne eigene
wijze van zien en overtuiging overeenkomílig bevinden
zal. Niemand der Christenen heeft regt, om over zijner
Medechristenen vrij geweten te heerfchen , hem wetten
van geloof en denken voor te fchrijven , veelmin hem ,
om verfchil in denken en geloof, te veroordeelen, te
vervolgen en te mishandelen. Ieder moet dus uit eigene
oogen zien; hij vermag dit; dit is een onbetwistbaar
regt, hem door God gefchonken.
II. Ziet daar de eerfle vraag beantwoord. De tweede
was
(*) Ejusd. Op. L. IV. C. io. § 5.
(t) Confesfionis Belg. Art. 7.
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WeIk een aanzien en gezag hebben de Formol
Cottco, dj bij ons?
Dit is niet zoo gemakkelijk te bepalen ,, als het was,
de grondbeginfels , bij de Hervorming aangenomen an door
rins nog geëerbiedigd en gevolgd , vast te flehen. Wij
moeten ons hier voor uiterílen, en wel , vooral , voor
deze beide wachten.: wij mogen, namelijk, aan den eenen
kant, ons oor niet leenen aan hen, die, of uit domheid,
of uit kwaadaardigheid, oin zoo ons Genootfchap in een
befpottelijk licht te kunnen flehen, aan deze Formulen
gen gezag , gelijk aan , of zelfs boven , dat der H. S.,
toefchrljven ; maar ook , aan den anderen kant , hebben
tui%i •ons te wachten- van te thooren naar hen , die deze
luizen te laag aanflaan , om ze daardoor des te beter te
kunnen verdedigen, Het geldt ook hier: Iliacps intra
giros peceatur et extrü. Hetgeen foinmige heethoofdige
en driftige Geestelijken , ook in de jongstverloopene Eeuw,
van • het gezag dezer For'muliere gezegd hebben, kan ons
niet ten maatílaf dienen , om derzelver eigenlijk aanzien
te bepalen. Men kan toch niet wel , hetgeen fommige ,
door driften en bijzondere inzigten opgewondene en gedrevene ,Kerkelijken fchreeuwen en fchrijven , op rekening
van een geheel Genootfchap zetten, Maar, waar vinden
wij dan dezen juisten maatftaf? Mij dunkt, zij kunnen
hem ons het best ter hand fielen, die deze IFormulen
hebben ingevoerd _en bekrachtigd: zij hebben ze hare
plaats aangewezen : hunne tlenl kan hier alleen geldend
wezen, Welaan! zoeken wij dit dan van hen te leeren.
Het Formulier , door de Dornfehe Vaders , aangaande
de kracht dezer ingevoerde Form uien , den Leeraren ter
onderteekening voorgelegd , kan ons dit duidelijk leeren.
Daarin wordt door hen verklaard: dat zij de leer , in
de Formulieren begrepen, bijzonder ten aanzien der vijf
bekende punten , erkennen voor de dénige ware, met dp
R. S. overeenjlemmende , leer, Daarin belijden zij , niets ,
daarmede firijdig , te zullen leeren , of in het geheim , of
in liet openbaar. Daarin onderwerpen zij zich , ingevalle
v n afwi) ing , aan onderzoek , aan de straf, hier op bei
paald ,

OVER DE FORMULIEREN VAN EENIGHEID.

54?

paald, of van opfchorting in, of van geheele afzetting
van hunnen dienst, zoo zij niet te regt gebragt kunnen
worden. -- Andere Provinciale Synoden hebben nader
ook een dergelijk Formulier ontworpen voor de Can--hand
didandi der Hervormde Kerk.
De Formulieren bevatten dus , naar het doel van derzelver invoerders , de hoofdfont van de éénige ware Bijbelleer.
Al wat daarmede niet overeenkomt , is niet alleen niet
Gereformeerd, maar dwaling, onbijbelsch. Of de iníielIers van dezelve dit ook tot de bewijzen voor de ftellingen , in dezelve voorgedragen , uitftrekken , durf ik niet
bepalen. De Formulieren, oorfpronkelijk of verdedigingsfchriften der Protestantfche leer , of geloofsbelijdenis(en
kregen en hebben dus , wel degelijk , eene verbindende
kracht voor onze denkwijze; zij hebben , wel degelijk , het
gezag van wetten , die hare overtreders aan ftraß'en onderwerpen. Dit een en ander is duidelijk uit het aangehaalde Formulier van oncderteekening ; het is , helaas
maar al te vaak bevestigd door (je gefchiedenis van ons
Genootfchap.
III. Maar, dit is de derde vraa ; , hoe flrookt dit aan
gezag met de grondbeginfels der Hervorming ? -zien
Vergunt mij, mijne Lezers ! dat ik, om het teedere
en kiefche van dit Pluk , deze vraag al vragende beantwoorde. Kunnen onze denkbeelden wel het voorwerp
van zulke wetten en bepalingen wezen? Is en blijft er
niet een hemelsbreed onderfcheid tnsfchen denkbeelden en
bedrijven ? Hoeveel verfchil is er tusfchen het gevoelen
der Roomfchen: dat Imnne Kerk alleen den B jbel op
de regte wijze verklaren kan , en dat gevoelen : de éénige
ware Bibelleer is alleen in die Formalen begrepen ? Hoe
ftrooken zij met de leer van c 4 L v Ij i': dat de Bijbel de
bron is , waaruit de Godsdienstkennis alleen ontfpringen
moet 2 Hoe zijn deze Formulen overeen te brengen niet
dc leer van denzelfden C A L V IJ w: dat onze gewetens
alleen met God te doen hebben; en dat, als menfchelijke
wetten, als in en ona zich zelve noodzakelijk , ons als
cene gewetenszaak worden voorgefchireven , ons geweten
Nn 4
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dan onregt gefchiedt, hetzelve dan f lood mishandeld wordt ?
B-ioe brengt men het met elkander overeen : dat mcnfchen ,
welke betuigen , dat alle men/dien uit zich zelven leugenaars zijn , en fideler dan de edelheid zelve , zoo naauwkeurig, zoo zonder dwaling kunnen bepalen , wat éénigc
Ware Bijbelleer is , en , uit kracht hiervan , zulke kenmerkende leuzen van liet éénig waar geloof invoeren ? Kan men
liet van eenen jongeling , die pas de hoogefchool verlaat ,
verwachten , dat zijne denkbeelden van den Godsdienst
vast, grondig en bepaald genoeg zullen zijn, (al lleminen zij dan, bij zijne onderteckening van dierormulcn,,
met dezelve ten volle overeen) om boven alle verandering verheven, en alzoo beflendig en voor altijd dezelfde
te zullen blijven? Is dit wel in den geest der I Iervorming? Iran men het met dc Christelijke liefde, met dc
vrijheid des gewetens , ons door God gefchonken , door
zijnen Zoon gewvaarborgd en bevestigd , overeenbrengen ,
dat men denzelfden jongen mensch , na langer of korter
;tijdsverloop , ijverig werkzaam in den Evan leliedienst ,
ter verlichting en verbetering zijner medemenfchen, met
een min of meer talrijk gezin bezwaard , zonder uitzigten
op cenib ander heftaan , zonder iets anders geleerd te
hebben , omdat zijne overtuiging zich nu niet meer rigten
iari naar de leer in die. Formulen begrepen , van zijnen
post en hierdoor van zijn beftaan ontzet , en zoo met
de zijnen aan verarming , aan de grootfile behoeften cn
onheilen bloot[tclt ? Dit voorbeeld is niet overdreven :
het geval, hier voorgefteld , is maar al te vaak verwezenlijkt geworden. hebben j E z u s en de Apostelen ons
dit ook geleerd? Of gelijkt dit ook vrij veel naar gewetcnsdwang , waarvan de Ilervormers zulk eenen f erken
en regtmatigen afkeer hadden ?
Van de beantwoording dezer vragen hangt de beant`oording der hoofdvraag af. Ieder uwer,, mijne Lezers !
beantwoorde die voor zich zelven , naar eigene overtui.
ging ; welke vrijheid ik ook voor mij zelven wenfche.
Ik zal hiermede de vraag voor beantwoord honden, en
eindigen niet de woorden en ook de denkbeelden de mij.
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ne. te maken van onzen verfftandigen Dichter j. I) I:
ouden , die op de afbeeldfels van onder
gevoelens verfchillende, Godgeleerden al--fcheidn,
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dus zingt :
Zie hier een reeks Eerwaarde en Godgeleerde Schrijvers
't Zijn Christenen te gar; doch meestal fterke drijvers

Van hun bijzondre leer, te naauw , te flout bepaald.
Hoezeer elk hunner fchreeuwt : „ ze is uit Gods Woord gehaald !"
De waarheid is flechts één. Wie heeft haar dan gevonden?
Ik, zegt Calvijn. Maar zacht; dus fpreken honderd monden.
Hier roemt ook Luther op: 't wordt van Armijn beweerd:
't Is Menno's taal : Socijns : dit's't geen het Pausdom zweert.
Wie zal dan in 't gefchil het regterambt bekleeden?
Hij , die onfeilbaar is; geen ander word' geleden.
Waar vindt men dien op aarde? In Romes Opperhoofd?
Neen! roept een Protestant ; hij dwaalt , die zulks gelooft.
Iloe! ftemt gij dit in ernst, en fineedt gij zelf een keten,
Uit heersch- of ijverzucht , voor 't eeuwig vrij geweten?
Wat heul, zoo Hierarchij dat dierbaar pand belaagt,
Schoon ze op onfeilbaarheid kwanswijs geen glorie draagt ?
Gij voert noch galg, noch rad, in uwe kerkbanieren,
't Is waar. Maar ach ! gij legt, door trotfche Formulieren,
HIet vrij geloof aan band. Sluit ge uw gemeenfchap niet
Voor hein, die door geen' bril der Dordfche Vadren ziet,
Of Luther niet omhelst, noch Menno's leer wil stijven?
Wie fchonk hun toch de raagt, om wetten voor te fchrijven ?
Toon , toon hun lastbrief Clan ; of geef, met fchuldige eer,
'r Ontweldigde gezag aan Vorst Mesfias weer,
Wiens hevige ongenade u anders Raat te vreczen.
Hij , IIij alleen , geen mensch , moet onze regter wezen.
Zoo groeije en bloeije een Kerk, die voor de vrijheid pleit!
Zoo blijv' haar kenmerk deugd , haar zuil verdraagzaamheid ! (*)
C11RI5TEN.

(*) Gedic; ten van ,j. D L s; R u r a P ,

bl. 5 2 , 55.

Nn

s

IETS,

IETS, OVER DE KARAKTERS

55
IETS

9

OVER. DE KARAKTERS DER HOOFDPERSONEN
IN DEN LUCIFER VAN VONDEL.

Door

O

w. H. WARNSINCK,

BZ.

nder alle dc uitmuntende kunstgewrochten, waarmede dc onfcerfelijke V O N D E L onze Nederlandfche poëzij
heeft verrijkt , verdient voorzeker zijn voortreffelijk Treur
Lucifer, irret onderfcheiding genoemd te worden.-fpel,
Immers , van,welk eene zijde men dit ftuk ook befchouwe , overal ontwaren wij fchoonheden , welke , ieder op
zichzelve, elk ander Treurfpel tot eene voordeelige aan
zouden veríirekken ; doch die hier , door het-bevling
veelomvattend genie van den Dichter , met elkander in
verband gebragt, dat uitmuntend geheel helpen daarftelIen , hetwelk onze bewondering overwaardig is , en, met
het hooglle regt , bij de nieuwe uitgave van v 0 N D E L'S
Leserken , aan het hoofd van allen is geplaatst.
Bij de vervaardiging van dit Treurfpel niet zQO zeer
aan gefchiedkundige daadzaken gebonden zijnde , beftond
er niets , hetwelk de verheffing der verbeeldingskracht
van onzen Dichter eenigzins hinderlijk konde zijn; en
vertoont zich dezelve dan ook, door het geheele ftuk,
in al hare flerkte. Met één woord: de Lucifer is , in deszelfs geheele wijze van inkleeding en bewerking, de
fchepping van den éénigen V 0 N D E L.
Om de groote en inderdaad zeldzame verdienften van
dit meesterhuk in het licht te (lellen,, en dezelve alle,
naar waardij , te ontvouwen , hebben wij thans dc pen
geenszins opgevat ; deze , zoo uitvoerige als belangrijke,
taak willen wij, voor het tegenwoordige, onaangeroerd
laten, en ons vergenoegen met Gene oplettende befchonving der karakters van - de hoofdperfonen , welke , ira
cueergenoemd Treurfpel, ten tooneele worden gevoerd.
Deze befchouwing , zoo onderhoudend en aangenaam op
zichzelve , zal de verdienílen van onzen v O ND E L verBeren ,
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Beren, en ons overvloedige ftoffe opleveren om uit te
weiden in zijnen welverdienden lof. Vooraf zal het , tot
beter verfland eener karaktermatige befchouwing der han
niet ondienflig zijn, den inhoud van-delnprfo,
het iluk zelve op te geven.
1lpollion , een der wederfpannige , Overden , was dan
door Lucifer, den Stedehouder,, naar de aarde afgezonden, opdat hij kennis zoude nemen van 1Idams heil en
fgaet , wacrin d'Jllmogentheden hen fielden. Met zeker
ongeduld wordt de terugkomst van den afgezondenen te
gemoet gezien , inzonderheid door Belzebub, nevens -Be.
lial in gelijken rang en betrekking met Apollion geplaatst.
Belial -- en hiermede neemt het fluk een begin -- heeft
zich op weg begeven, om uit te zien , waar dp©llion
vertoeft; Belzebub verwacht beider terugkomst, en fpoedig verfchijnt Belial, de op handen zijnde aankomst van
fipollion aankondigende : deze treedt nu mede ten tooneele, en deelt een uitvoerig bezigt mede van zijn wederva
tobt. Dit gehecle verhaal , de ge--renopdvlbagt
fleldheid van de aarde en het Paradijs , en de toefland der
eerstgefchapenen , behoort onder de meesterflukken van
V 0 ND E L 's geheel dichterlijken geest.
Het bezigt van ddpollion geeft , van tijd tot tijd , aanleiding tot gefprekken: in dezelve herkennen wij , al aan
trekken van ontevredenheid en afgunst , welke de-tlonds,
fprekers bezielen.
Ten flotte van het eerfle bedrif verlchijnt Gabriël ,
mitsgaders de Rey. Als Godts Geheimenistolck , geeft hij,
in het algemeen, kennis van 's Hemels raadsbefluit aan
zijne hooge waarde en verhevene-gandemsch,
bef'emming. De Rey betoont deszelfs verfchuldigde gehoorzaamheid, in eenen uitmuntenden koorzang.
Jene zamenfpraak tusfchen Lucifer en Belzebub opent
het theede bedrijf. Beiden zijn over de aankondiging van
Gabr iél , 's menfchen heilffaat betreffende, uiterst mis
raadplegen met elkander over de beste wijze,-noegd,
om het raadsbefluit des Hemels tegen te werken. Gabriél mengt zich in dit gefprei , en wendt alles aan , om
Lu-
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Lucifer niet de hoöge bedoelingen der Godheid te bevredigen , en hein tot onderdanige gehoorzaamheid aan te fpo
het einde van deze onderhandeling doet echter zien,-ren:
van hoe weinig invloeds dezelve is geweest; gelijk dit
dan almede blijkt uit een hierop volgend gefprek tusfclien
Lucifer en Belzebub, waarbij zich later nog -?pollion
voegt. Laatstgenoemde brengt , wel is waar,, eenige bezwaren in het midden, ontleend uit de hooge majesteit
en het alvermogen der Godheid ; dan , Lucifer weet die
bedenkingen fchijnbaar weg te nemen , en draagt 4pollion den last op , om , nevens Belial, fchikkingen tot
den opftand te beramen, en dezelve nader aan zijne beílisfing te onderwerpen. Ten gevolge hiervan raadplegen
,beide Overften niet elkander,, en de uitflag hiervan is ,
dat men , met behulp van Belzebub , onder allerlei fchoonfchijnende voorwendfels , den opíland zal beproeven, en
dat Lucifer aan liet hoofd van denzelven behoort geplaatst te worden.
Deze raadflag fchijnt dc goedkeuring van Lucifer en
zijnen raad te hebben weggedragen ; want, bij den aanvang des derden bedlrijfs, vinden wij de wederipannigen,
hier en voorts Luiciferisten genaamd , zich, jammerlijk
beklagende over den voorran;gg, den mensch boven hen
gefchonken. De Rey zoekt , integendeel , hen tot eerbiédige erkentenis van de vrijmagt en majesteit des Allerhoogften over te halen: deze edele poging blijft evenwel
zonder gevolg. Nu verfchijnen -4pollion en Belial, zich
onkundig veinzende van hetgene hier Lofre tot droefheid
en beklag wogt opleveren: zij ontvangen hierop deswege
berigt, en bevorderen nu, door listig beleid, de belangen van hunnen meester. Gedurende deze onderhandeling
treedt Bclzebtib nader: insgelijks zijne onkunde voorwen dende, verkrijgt hij van alles opening, met name van
het voornemen der wederfpannigen , om hem en zijnen
Pandaard' te volgen , en zich , onder zijn geleide , openlijk tegen het Goddelijk raadsbefluit aan te kanten. Belzebub verzet zich nu , fchijnbaar, tegen dit alles ; terwijl
hij hierin, door den Rey, ter goeder trouw, wordt onder-
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derfteund. Gedurende dit tooncel vcrfchijnt Michael, dc
Z7eltlieer, rekenfchap vragende van het gebeurde : Beizehub , hem te woord flaandc , fielt het voorgevallene van
de gunfli tte zijde voor, en waagt hierbij zelfs Gene ver
po ing , om den Veldheer aan de zaak des op--gefích
iands te verbinden ; dit mislukkende , laat hij voorts de
Liiiciferisten derzelvcr belangen bepleiten. M17ichaëlmaakt
aan dit gefprek fpoedig een einde , en vertrekt eindelijk ,
door Jen Rey gevolgd.
Nu vcrfchijnt Lucifer, aan wien , door de afvalligen ,
het hoofdbeleid en opperbevel wordt opgedragen. L uci,fèr weigert dit , en weet zijne eigenlijke bedoeling listig
te ontveinzen: dit zijn gedrag heeft dan ook het, voor
hem, gewenscht gevolg; zijne aarzeling verflerkt den
drang , ten laatf}e nog door Beizebub vermeerderd ; nu
zwicht hij eindelijk, en als door nood en dwang overbeliaald , zich alzoo , als ware het tegen zijnen wil , onderwerpende. Eindelijk wordt hem de eed van trouw gezworen, en ontvangt hij eene Godöntecrendc hulde ; ter^.vijl alles niet een' oproerigen krijgszang befloten wordt.
i-íet vierde bedrijf beint met een tooneel tusfcllcn Illichaël en Gabriél , waarbij aan eerstgenoemden bevel gegeven wordt tot het keeren des gewelds : iWichaël wapent
zich , en vertrekt nevens Gabriël. Daarop verfehijnen
I1eizebub , Lucifer en diens aanhang. Na eenige gewisfelde redenen , ten flotte waarvan Lricifer zelf zich , hij
cede, aan de weérfpannigen verbindt , worden wij verrast
door de komst van Rafaël, die, in betrekking van Befchernaëngel , al het mogelijke aanwendt , om den algeheelen
afval nog te voorkomen: dit tooncel is inzonderheid roerend en belangrijk. Aan het einde van een vrij uitvoerig
gefprek , tusfchcn Lucifer en den Engel , meenen wij een'
flaauwen firaal van hoop op mogelijker terugkeer der afvalligen te zien uitblinken ; dan , ongelukkig ontvangt
Lucifer , bij monde van Apollion , tijding van Micljaël's
aantogt , en — op eenmaal is alle hoop verdwenen. De
Luiciferisten trekken nu , niet den Stedehouder aan het
hoofd, ten ílrijd. Rafaël vertoeft nog een oogenblik,
en
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en flort. zijn weemoedig gevoel in Bene korte allcenfpraaic
uit : ook de Rey vereenigt zich met hem in ootmoedig gebed.
Wij zijn tot het laatffe bedrijf genaderd. Hler ontmoeten wij Michael's Schiltknaep , Uriël , aan Rafael een
zeer uitvoerig berigt gevende van den geëindigden flag en
de luisterrijke zegepraal van llMichaël. Deze verfchijnt ,
hierna , insgelijks , vergezeld door den Rey , die , ter eere
der behaalde overwinning, eenen triomfzang aanheft. Deze vreugde is echter kort van duur,, vermits de komst
van Gabriël, en zijn noodlottig berigt van Adam's droeven val , overvloedige {toffe tot verflagenheid oplevert,
.Belial , hiertoe door Lucifer gebezigd, had, namelijk,
zich aanf'onds , na den verloren' flag , op weg naar de
aarde begeven , en de eerstgefchapenen verleid ; deze hadden het proefgebod overtreden , en waren bereids door de
Godheid gevonnisd, die nu aan Michaël het bevel doet
overbrengen, om meerder kwaad te voorkomen. De Veldeer gehoorzaamt, en Uriël wordt door hem naar Eden
gezonden, met last om Adam en Eva van daar te ver
Ozias, Ilzarias en Macedá krijgen bevel, Lu--wijdern.
cifer en de zijnen ter helle neder te ftorten. Eene korte
aanfpraak van den Rey, de komst des Verlosfers van het
menschdom ten onderwerp hebbende , belluit voorts dit
bedrijf en het geheèle Treurfpel.
Dusverre, zoo veel in ons was, een beknopt overzigt
van den Lucifer gegeven hebbende , gaan wij meer bepaaldelijk over tot onze voorname bedoeling: de befchouwing der karakters van de hoofdperfonen, welke in het
onderhavige Treurfpel ten tooneele worden gevoerd. Wij
zullen hiertoe eerst bij de oproerigen , en vervolgens bij
derzelver tegen {tanders {tintaan.
Ilooginoed en afgunst , twee ondeugden, welke elkander beftendig plegen te vergezellen, en ongetwijfeld als
de eerfle oorzaken van den noodlottigen opfland mogen
befchouwd worden, kenfchetfen , over het algemeen, de
karakters van Lucifer en zijne medeílanders : hier in meerdere , ginds in mindere mate hcerfchende, zijn zij echter
elk
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kik bijzonder eigen, en overal rijke bronnen van mis
zucht tot wederfpannigheid en muiterij: wij-nocgdlie
ontwaren dezelve bij allen , evenwel onder verfchillende
gedaanten, en naar elks bijzonder hoofdkarakter gewijzigd.
IIet zal wel niet noodig zijn , het gezegde omtrent ieder
hoofclperfoon , door bijzonderheden , nader te flaven; gelijk liet fchier onmogelijk is , aan het karakter van eenen
Lucifer en zijne medeftanders, ook maar oppervlakkig,
te denken , zonder daarbij tevens , geheel onwillekeurig ,
de denkbeelden van hoogmoed en afgssrzst te verbinden.
Wij onthouden ons dan ook , uit dien hoofde, van zoodanige algemeene befchouwing , en gaan , des te gereeder,
tot bijzonderheden over, welke de meergenoemde hoofd
inzonderheid karakteriferen. Wij zullen telkens-perfon
onze waarnemingen aan het werk zelve toetfen en door
bewijzen trachten te (laven , en vestigen alsnu , in de
eeruic plaats , ons oog op -Delial.
Lucifer zelf doet ons dezen afvalligen reeds karaktermatig kennen , waar hij van hem getuigt:
liet moet 'er duister zijn, daer hij verdoolen zal.
Zijn troni , gladt vernist van veinzen en bedriegen ,
In 't mommen niemant kent, die haer voorbij kan vliegen,
En inderdaad, veinzerij maakt den hoofdtrek van Beliul's karakter uit. Ilij gevoelt, zijn doelwit is moeijelijk
te bereiken ; dan , het moet er nu door , en men moet
met het heer beginnen. flpolliora is dit met hem eens;
maar hoe dit aan te vangen ? -- .Belial zegt:
Door jet wat glimpelijx , en met een' ' fchijn verbloemt.
Men hanthaef 't Engelsdom , zijn kantvest , eer en ftaeten ,
En kieze een hooft, waerop zich ieder magh verlaeten.
Even gelijk ook. de veinsaard en bedrieger listig en met
beleid te werk gaat , zoo ontdekken wij een en ander in
.Belial's gedragingen. Hij weet, dat men her gemeen gewiiakkelijk winnen kan , wanneer de hoofden voorgaan , en
raadt
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raadt daarom , niet ílechts Belzebub , een Torst van groot
gezagh, maar zelfs de Stedehouder hiertoe te bezigen.
Dc veinsaard wil echter zijnen voorflag den I-Iofraet in
overweging geven , en , zonder dat deze hieraan zelf het
zegel hecht , niets beslaan ; blijkbaar niet oogmerk , om ,
bij ongedachten nadeeligen uitflag , zichzelven vrij te waren.
De- geveinsdheid van Belial blijkt inzonderheid daar,,
waar hij , zijne onkunde voorwendende omtrent hetgene
hem zeer wel bewust was , den Rey van Engelen dus
aanfpreckt:

Wat fchacren treuren hier, gedompeit in den ron,
De fluiers om de borst en lenden? niemant zou
Begrijpen, dat men dus , in 't midden van de Geesten,
Op 't eeuwige bancket, en d' endelooze feesten,
Kon treuren , zaegh men niet dit jammerlijck getal
Verflenfen van verdriet. Wat ramp , wat ongeval
Ontfleltze ? Broeders , hoe ? wat 's d'oirzaeck van dit kermen'
13eledight iemant u? men zal uw recht befchermen.
Wat deert de Broeders? fpreekt: laet hooren, wat u deert.

De Rey openbaart hein nu openhartig den grond der
beftaande klagten; en nu is Belial veinsaard genoeg, om
dezelve niet regtl reeks goed te keuren of tegen te fpreken; immers hebben zijne redenen veel duisters en ingewikkeids , en wanneer hij dc muitelingen , van ter zijde ,
in het gelijk ílelt, vergezelt hij zijn kort betoog met
fchijnbaar gegronde aanmerkingen: hij doet dit zonder
driftbetoon en met zékere bedaardheid van voorlcel , welke zich , anderzins , voordeelig onderfchcidt. Hij waagt
zich , in tegenwoordigheid van den key, aan gcene eigenlu k gezegde Godslastering; doch wat de volgende woorden , in den mond van eenen veinsaard als Belial , zeb
en willen , zal elk van zelve gevoelen : hij fpreekt hier
van het Opperwezen:
Behaeghde 't hem den fixet der Englen niet te reppen,
Zij weecken geen geflarnte , in eendraght , noch in pais ,
Noch fleurden met geklagte de rust van dit palais.
Ge-
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Geveinsdheid, door list gefierkt, en deze overal aan
zich dienstbaar makende , is de voorname hoofdtrek vajx
Eelial's karakter. Lucifer bedient zich dan ook van hem,
bij voorkeur,, ter verleiding van den mensch ; en inderdaad, in alles, wat deswege door Gabriël (bedr. J/)
verhaald wordt , herkennen wij den doortrapten veinsaard
en listigen bedrieger.
In het karakter van 1lpollion ontdekken wij eene brei
eerzucht , welke zich , ter bereiking harer oog -dcloze
bedient. Een en ander-merkn,vadlgftijer
blijkt ten duidelijkile , wanneer wij het vierde tooneel des
ttiveeden bedrijfs met aandacht inzien. Waar een Belzebub , na het vertrek van Gabriel, den Stedehouder , zon
-der
omweg , toevoegt:
De Stedehouder hoort, waer dit piakkaet op draeit:
vertoont zich 4,,pollion als de lage vleijer ; dus fpreekt hij :
O Stedehouder van Godts onbepaelt gezagh!
Orakel in den Raet der onderdaene Goden !
Iek offer u mijn' dienst, en wacht op uw geboden.
Wat eischt de majesteit van haren onderdaen?
Nadat nu hierop Lucifer hem zijn oogmerk, betrekkelijk tenen opftand , heeft te kennen gegeven , prijst 4pollion, in de kunst van pluimftrijken volleerd , dit voornemen:
Een loffelijck beílaen: dat uwe kroon vermeere,
En aenwasfe op dien voet. Iek reken mij tot eere,
Te raden, onder u, tot zulck een brave daet.
Het zij die recht en wel , of averechts beflaet
De wil is prijsfelijck, al wou het niet gedijen.
Hoc geheel leeren wij hier den vleijer kennen! -- Het
groot gewigt der onderneming wekt evenwel bij hem bedenkingen van aanbelang: Belzebub. en Lucifer pogen deze van derzelver kracht te berooven; dan, Lucifer flaagt
eerst in zijn oogmerk , door llpodlion van zijne zwakke
MENGELIV. I82I. IQ. I.
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zijde aan te taten, en zijne eerzucht krachtig te prikkelen; dus luidt zijne taal:
Ghij zijt een meester , tuck om Geesten in te luien,
Te rijgen aen uw fnoer, te leiden, op te ruien.
Ghij kunt bederven zelfs de vroomflen van de wacht;
En leeren weifelen , wat noit op weißen dacht.
En verder:
Indienghe een vierde deel op onze zij kunt troonen ,
Men zal uw kloeck beleit met eere en ampten kroonen.
Nu hooren wij geene bedenkingen meer,, en laat flpol
lion zich door eerzucht geheel hefluren. Scheen hij al
voor een oogenblik te weifelen , nu gaat hij , zonder aar
bewandelen , waar hem de beloofde eere-zeling,htfpor
en ambten verbeiden, en vertoont hij eerre groote mate
van ftoutheid. In de kunst van veinzen minder groot dan
Belial , ontveinst hij , ten aanhooren van den Re }• , zijne
gevoelens en bedoelingen minder , en geeft , zelfs in Ra fall's tegenwoordigheid, de nadering van ?l7ichall dus
te kennen:
Heer Stedehouder, op ! het is geen tijt te marren :
De Veltheer Michaël, in aentoght met zijn flarren
En regementen , daeght u uit in 't vlacke velt.
De tijt gebiet, dat ghij u in slaghorden helt.
Treck op, treck op met ons: wij zien den ítrijt gewonnen.

Apollion laat zich dan ook , ten einde toe , door zijne
eerzucht befturen ; daar hij , blijkens het verhaal van
Urill, zelfs na den zwaerena val des Stedehouders , echter
weder ter bane komt, om, indien mogelijk , de volkomene nederlaag der zijnen voor te komen.
Offchoon de afgunst door ons als een der algemeene
karaktertrekken der wederfpannige Overflen is opgegeven,
zoo heerscht dezelve , onzes bedunkens , bij Belzebtib in
eerre groote mate. Ipollion biedt hem een' van de aarde
medegebragten tak aan , met loof en vruchten ; en hoe
afgunftig luidt nu zijne taal :
Wie
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Wie zou niet watertanden
Nacr aertfche leckerny ? hij walght van onzen dagh
En hemelsch mann', die 't ooft der aerde plucken magh.
Men zou ons Paradijs oin Adams hof verwenfchen.
't Geluck der Engelen moet wijcken voor de menfchen.

Wanneer hij voorts , in het ttiveede bedrijf, met Lucii er over Gabrijl's aankondiging redewisfelt , vertoont
zich zijn afgunflig heftaan in al deszelfs hatelijkheid : ge
dit geti)rek , ter mededeeling te uitgebreid , verdient-hel
in liet fink zelve nagelezen te worden. filet is Beizebub
onmogcliik , den llcilftaat des menfchen met een gunf'ri g
oog te befchouwen : hij moet hem de misgunde voorre;
ten ontrooven , het koste wat het wil : hiertoe fpoort hij
dan ook Lrsci/; r gedurig aan. „ TVat hoeft men klaercler blick — zegt hij — dat Goclt de menfchen wil ver
ons verneercnz ? en nu voegt hij , in den toon der-hefn,

ironie , Lucif r toe
Legh af uw morgenftraelen,
En hulfel voor dees zon , of pas haer in te haelen
Met zangen, en triomf, en goddelijck cieraet.
Wij zien den hemel Naest veranderen van ftaet.
De flarren zien vast uit , en wijcken met verlangen
Om met eer'biedigheit dit nieuwe licht t'ontfangen.

Als deze hierop antwoordt :
Dat zal ik keeren, is het anders in mijn maght:
hervat ßelzebub , met al de helfche vreugd der afgunst
Daer hoor ick Lucifer, en zie hem, die den nacht
Van 's hemels aengezicht verdrijven kan en jaegen.
Waer hij verfchijnt, begint het heerlijck op te daegen:
ten blijke , hoe welgevallig het hem zijn zoude, den heil.
raat des menfchen geheel verwoest te zien.
Werd een 1pollion aan de zaak des opflands verbonden
doer het f}reelen zijner eerzucht en de hoop op ambten
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en eertitels , Belzebub behoeft dezen prikkel niet. Afgunst is de fpil, waardoor bij hem alles in werking wordt
gebragt; zijne vleijerij, zijne list en geveinsdheid, deze
alle zijn als zoo vele bijzondere Rekken , op den hoofd
afgunst geënt en daar welig tierende. Openhartig-flam
betuigt hij, het opperbevel niet te begeeren : „ vat m
belangt — zegt hij — die last valt mij te zwaer te tillen; en fchijnt eigenlijk gezegde heerschzucht geenszins
tot zijne zwakke zijde te behooren : maar,, ziet de afgui:ítige eenige hope , om de vreugde des hemels en het heil
der aarde te verdelgen , dan genaakt hij het toppunt zijner verfoeiielijke wenfchen , en juicht:
Zelf het paradijs , sen 't quijnen
Geflagen van verdriet, verfchiet zijn groente en verf;
En waer men d'oogen keert, daer fchijnt een wis bederf,
En boven 't hooft een buy en donckre wolck te hangen:
en nu, Lucifer aanfprekende:
pat voorfpoock (pelt ons heil: men heeft Slecht sen te vangen.
Ghij draeght alree de kroon des hemels op uw kruin.

(Ilet vervolg en hot hierna.)
WAARNEMINGEN, OVER DE VERMOMDE TUSSCHENPOO-

(febres intermittentes larvatce.)
Door M. H A A N, Heelmeester te Steduni.

ZENDE KOORTSEN,

D at hetdeeene
door de ondervinding bevestigde daadzaak
tusfchenpoozende koorden vooral op Jage,

is, dat
natte kleigronden grasferen, zal door niemand ontkend
worden; even zoo zeker is het, dat dezelve zich in verre de meeste gevallen in hare ware gedaante aan den Geneesheer vertoonen, en hare gewone karakteriferende kenteekenen geregeld, althans zoodanig met zich brengen,
dat de kennis (diagnofis) als tusfchenpoozende koorts vrij
duidelijk is : maar,, daar deze zelfde koorts zich fomwiilen
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len (hoewel zeldzaam) onder eene gemaskerde gedaante
vertoont, zelfs zoodanig , dat er geen fpoor van tusfchenpoozende koorts te bemerken is, en de Geneesheer,
door de flerke gehechtheid aan de gewone kenteckenen
der koorts , niet zeer gemakkelijk , in zoodanige vermomde gevallen, op het denkbeeld van koorts komt; zoo is
dit, mijns inziens, wel eens de oorzaak geweest, dat
zoodanige ziekten verkeerd behandeld zijn geworden. En
daar ik gelegenheid had, deze vermomde tusfchenpoo.
zende koortfen te zien en te behandelen, ten tijde dat
ik, onder het toevoorzigt van den bij mij zeer beachten
Geneesheer s. x. NU M AN, te Winfum praktifeerde,
oordeel ik het niet geheel onnut te zullen zijn, eenige
gevallen, uit mijn Dagboek, dat ik aldaar gewoon was
te houden, kortelijk mede te deelen.
i fle Geval. Een meisje , oud acht jaren, werd op den
ia December í82o, tegen den avond pl. min. om 5 ure,
onder het fpelen , door eene hevige pijn in het hoofd
aangedaan, hetwelk zoodanig toenam , dat men mij in
alle haast riep. Het lijdertje lag bewusteloos , had een
opgezet wezen , bezwaarde ademhaling , een' kleinen ,
krampachtigen pols , floeg met de handen naar het hoofd ;
in 't kort , er waren teekenen van co72gcstic naar het
hoofd, of liever, er was Gene ligte apop!exia aanwezig.
Had ik dit lijdertje niet te wel voor een zwak en zeer
aandoenlijk meisje gekend, ik zoude zeker de crrra a;etiphlog7istica hebben aangewend ; maar nu meende ik meer ,
anztifpasmodica en derivantia te moeten toedienen , liet
aq. Smucker. om het hoofd liaan finapismi aan de voeten en beenen leggen , en gaf inwendig krampílillende
middelen. hierop verminderde liet toeval langzamerhand ,
zoo, dat de patiente tegen den morgen gerust fliep , en den
volgenden dag zeer vlug was. -- Nu onderzocht ik het
lijdertje , of ik ook eene oorzaak voor dit toeval korde
ontdekken; maar noch aan het lijdertje zelve , noch van
de ouders kon ik iets ontwaren , dat oorzaak van dit geval kon zijn. Daar ik geene oorzaak kon vinden, zoo
gaf ik refolventia laxantia, dewijl het toch te over
beOo 3
,

562

tWAARNEMINGEN

bekend is , dat de onderbuik in ziekten der kinderen eerie
groote rol fpeelt, waardoor het lijdertje behoorlijhen ßoelgang kreeg. Evenwel kwant het toeval des avonds om
5 ure , op den t 3den , in een' verergerden graad weder,
en had nu tevens meer het aanzien van epople . fanguir.
Nu deed ik , niet goedkeuring van den IIeer N L A N ,
bloedzuigers aan het hoofd leggen , daarna verkoelende
omfiagen , zuur deeg aan de voeten , enz. Tegen middernacht liet dit toeval , gelijk dat van gisteren , weder na ,
en het lijdertje was den volgenden morgen , uitgenomen
matheid , vrij redelijk , en geen fpoor van ongemak in het
hoofd meer aanwezig. Nog eens deed ik , met den Ileer
N U nT A N , naauwkeurig onderzoek naar alles , om , zoo
mogelijk , dc oorzaak van dit 1>eriodiek toeval te ontdek ken ; maar te vergeefs , daar wij vnlftrekt geene reden
van dit geval konden waarnemen. In dezent hagchclijl,en ,
deeds in hevigheid vermeerderden toehand , bleef het lijdcrtje tot den toffen dier zelfde maand ; zoodat het nu
alle aanzien van eerre febris catliar. rzervof(, had, welke
zich alle avonden , op hetzelfde uur , onder de hevi ile
epolplcctifche toevallen verhief. Wij dienden alle geneesmiddelen , in foortgelijke gevallen door dc heroemcific
Schrijvers aangeprezen , toe , vooral bedarende , omdat
hier nog altijd teekenen van Bene verhoogde irritccbiliteit
en fenfibiliteit zonder ware zwakte aanwezig waren ; maar
alles was vruchteloos ; de aanvallen kwamen geregeld op
hetzelfde tiidflip weder , en wij ontdekten daarenboven
nog, dat de Bene zijde merkelijk verflapt was , vooral de
Bene arm. — W t flond nu hier te doen? Alle avonden
zag men den dood te gemoet , zonder inlaat te zijn ,
iets tegen dezen zoo algemeen gevreesden vijand te kunnen in liet werk. íl ellen ; en hoe hard dit voor een' regtgeaard' Geneesheer zij , weet hij , die zijne natuurgenooten met den dood heeft zien worfíelen , zonder hulp te
lh unnen aanbrengen. Eindelijk , door het periodieke der
aanvallen, op het denkbeeld van vermomde tusfchenpoozende koorts komende , mij daarbij aan R i C H T E It en
andere Schrijvers , welke over de febres iuterrzitt. laarv.
ge-
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.gefchreven hebben , herinnerende, de algemeen heerfchende epidemic, en het nuttelooze der tot hiertoe aangewende geneeswijze , in aanmerking nehmende , en dit alles met
elkander vergelijkende , meende ik veilig te mogen befluiten , dat liet g citcele geval niets anders was dan Be ll e
vermomde tusfèhenpoozciide koorts ; en , om nu deze
reeds te lang geduurd hebbende koorts zoo fchielijk mogelijk weg te nemen , liet ik den koortsbast , naar het algemeen bekende voorfchrift van den wijdberoemden Groninger Hoogleeraar T H U E s S I NR , ( dat wij in vele
gevallen , en vooral in de tegenwoordige epidemie , met
zeer veel vrucht en zigtbaar nut hebben toegediend) ook
hier aanwenden , niet dat heilzaam gevolg , dat de vol
aanval reeds veel verminderd , en het lijdertje , na-gend
koortsbast enz. gebruikt had , uitge--dathewonc
nomen dat de eene arm nog vat flap bleef, volkomen
herIFeld was.
ade Geval. Den man van omf{ reeks de dertig jaren,
van een gezond, ßerk geuiel , werd op den 24 Decem18 zo , des achtermiddags p1. min. g ure , plotfelin ; eene
nevi e pijn boven het regeer oog gewaar , zonder dat hij
daarvoor eenige oorzaak wist aan te geven , als zijnde hij
volkomen gezond , uitgenomen dat hij nu en dan wel eens
•hei„matickc pijnen. door de leden had gevoeld. Ik zag
den Bider , toen de pijn zich voor de tweede maal deed
gevoelen ; zijnde den a 6fien dier zelfde maand. Ik kon
op de pijnlijke plaats niets tegennatuurlijks ontdekken
alleen fchcen er eene vermeerderde warmte boven het genoemde oog plaats te hebben ; voor het overige was de
patient gezond ; de pijn verliet hem tegen den morgen
rehcelcnal , en , wanneer de pijn naliet , wist hij over niets

te klagen. Ik hield hetzelve voor r1icumatism zis acutus ,
deed eerst eene aderlating , vervolgens bloedzuigers aan
gaf verkoelende diaphoretica. De pijn kwam-legn,
evenwel • op hetzelfde uur, den a8f{ en, weder terug, en
liep even als te voren af; toen appliceerde ik veficat2tia,
en , daar dit zonder uitwerking was , pleisters van opium. —
Onder zoodanige behandeling had de lijder nu i6 dagen
Oo4
door-
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doorgebragt, en dus acht gelijke aanvallen gehad, zonder
eenige verligting van pijn te kunnen ontdekken. Daar ik
nu zag, dat de tot hiertoe aangewende geneesmiddelen
geen het minde nut te weeg bragten , zoo dacht ik ,
door het eerf'ce geval geleerd, en door het geregeld op
een vast tijdflip terugkomen der pijn , aan eene febris intermitt. larv. , te meer , daar ik , bij een meer naauwkeurig onderzoek , vernam , dat de lijder een' naar metaal
gelijkenden finaak in den mond had, om welke reden ik
ook hier dc koortsbast beproefde , denzelven de boven
wat grootere giften gevende -geno,mdzaftli
en had het genoegen , nadat hij twee en een half oncen
gebruikt had, hem zonder infrorting genezen te zien.
3de Geval. Een zeer gezond meisje, oud drie jaren,
met eene roode bloeijende kleur, werd op den 30 December i82o, des voormiddags om io ure, door een
veel naar eene ware beroerte (apoplexia) gelijkend toeval
aangevallen , zoo dat men het kind voor verloren reken
dit hield tot 's achtermiddags tegen 4 ure aan, waar -de;
lijdertje weder bij hare zinnen kwam , en 's nachts-nahet
zeer wel fliep. Den volgenden dag fcheen het kindvolkomen gezond, was vlug en vrolijk, had eene goede
kleur enz., zoo dat men geene afwijking van den natuur
waarnemen. Den i Januarij 1821 kwam-lijkenfatod
het toeval op genoemden tijd en onder hetzelfde beloop
weder. Ik herkende hetzelve dadelijk voor eene vermomde derdéndaagfche tusfchenpoozende koorts, die zich onder de gedaante van apoplexia vertoonde ; en , daar de
zich onder deze gedaante vertoonende koorts zeer fchielijk gevaarlijk wordt, (R i C x T E ii , Specie/le Therapie, ,
Iide deel, bl. 644) zoo meende ik hier dezelve dadelijk
te moeten fluiten , en gaf om die reden alle 2 uren een
ícrupel koortsbast in ftibílantie, met die uitwerking, dat
deze , anders zoo fchielijk met den dood dreigende , ver
koorts niet wederkwam , en het lijdertje volko--mode
men berfield vvas.
Deze gevallen geven , mijns bedunkens , genoegzame
aa:iiei .iing , om bij zoodanige , zich tot zekere vaste tijd_
per,
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perken bepalende, ziekten aan koorts te denken , en dat ge.
noemde gevallen behooren tot de febres intermitt. larv., of
verlarvte Wecizfelfeber der Dzritfchers. De geregeld aan een
vast tijdperk gebonden aanval , de zonder vrucht tegen de
fchijnbare ziekte aangewende geneesmiddelen, de algemeen
heerfchende tusfchenpoozende koortfen, en , eindelijk , de
zoo bewonderenswaardige en fchielijke genezing door koorts
(als het ware fpecificzrzn tegen tusfchenpoozende koort--bast
len) zijn, dunkt mij , fprekende bewijzen voor het geftelde.
Men werpe mij hier niet tegen , dat alle periodieke verfchijnfelen geene koortien zijn, maar dat dezelve dikwijls uit andere oorzaken , als wormen enz. , voortkomen , alsmede, dat
de koortsbast in te vele gevallen heilzame genezingen daar
dan dat men uit deszelfs goede gevolgen altijd tot-let,
genezene koortfen zoude mogen befluiten : dit beken ik zeer
gaarne ; maar,, indien de eerfle tegenwerping in de befehrevene gevallen had plaats gehad , dan zouden wij zeker meer
nut van refolvent. laxant. etc. gezien , en met reden verwacht hebben , dan van de kina. En wil men de kina in
zoo vele gevallen nuttig hebben bevonden (dat ze zeker
is), dan zijn. het, mijns oordeels, toch zoodanige, waar
zwakte plaats heeft, hetgeen bij bovengenoemde lijders in
geenen deele het geval was. Neen, er waren zelfs zoo vele
tegenaanwijzingen (contra-indicatiën) tegen het gebruik van
de kina aanwezig, dat ik althans , zonder denkbeeld van
vermomde tusfchenpoozende koorts, dezelve niet zoude hebben durven aanwenden. Weshalve ik ook de zoo fchielijke
en zigtbare genezingen door den koortsbast aan niets anders,
dan aan zijne anti febrile kracht, weet toe te fchrijven. Zoo
dat ik door deze , door mij waargenomene , ziekte volkomen
bevestigd gevonden heb de getuigenis van oude , in deze
omilreken praktiferende Geneesheeren , welke mij meermalen
verhaald hebben, vooral mijnen voorgaanden en bemninden
Leermeester, den Heere N UM AN, dat zij in hunne praktijk
vele zoodanige vermomde koortfen onder allerlei gedaanten
waargenomen, en zonder eenig goed gevolg behandeld hadden, tot dat zij dezelve voor koortfen erkenden, en dan
fchielijk en volkomen, door het geven van den koortsbast in
fubaantie, wegnamen.
-
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OVER DE JAARMARKTEN IN DE HAREMS DER OOSTERSCIIE
VORSTE\.

Door

C. A. S EM LE It.

Z ij , die voor de vermakelijkheden aan de Ooste; fclzc hoven
te zorgen hebben , moeten voorzeker niet zelden in verlegenbeid zijn, hoedanig zij het vraagftuk zullen beantwoorden,
hunne groote Izcer-eza den langen werkeloozen tijd genoegelijk
te doen flijten. Immers, hoe prachtig ook de paleizen, en
hoe bekoorlijk de tuinen mogen zijn, die hun daartoe ten
dienfle fiaan, het ontbreekt hun altoos aan het hoofdvereischte van een regt vermakelijk feest — namelijk aan een
goed gezelfchap , in hetwelk gulle vrolijkheid voorzit maar
tot deze OosterfJze feesten mogen nook eenige andere perfonen toegelaten worden , dan de altijd opgellotene , zich van
verdriet verterende , elkander wangunflige en Reeds twistende
vrouwen des gebieders , en hare gehate wachters , de affchnwelijke gcfnedeuen. hoe kan toch in een gezelf'chap, waar
allen er op nit zijn om eenen enkelen, en niemand om elkander te vermaken , ware vrolijkheid plaats vinden ?
Men kan echter niet ontkennen, dat de Aziratijiihe hovelingen dit mocijelijk vraagfluk fomtijds zeer gelukkig hebben
opgelost, en dat vele hunner feesten inderdaad zeer goed
gevonden zijn, om de zelfverveling , die onophoudelijk rond
deze vrouwenbed wingers waart, voor cenige c o eublik.-om
ken te verdrijven , wanneer althans hun gebieder niet uit
f}ugheid of ernst wil, dat de etiquette en deftigheid onafgebroken in zijn vrouwentimmer zal huizen. Als voorbeeld
hiervan, en tevens als blijk van dc voorzigtigheid en vindingrijkheid der Oostes fche hofmaarfchalken , kan men die
jaarmarkten aanvoeren , welke men weleer gewoon was in de
ifaareins der <4ziatifclze vorsten te geven , van welke wij hier
een paar befchrijven zullen, waaruit men de hofzeden der
Oostealingen iets nader zal leeren kennen.
Toen de groote Mogol nog in het bezit van zijne wijdberoemde heerlijkheid was , onder de regering, namelijk , van
Keizer A UREN 0- ZE ,I , werd onder de jaarlij kfehe feesten
en hofvermaken ook altijd eene jaarmarkt in zijnen Haren,
gehouden, op welke de fchoonfl:e en bevalligfte vrouwen der
voornaamfle hof- en Plaatsdienaars de verkoopfters waren. Koopers waren geene andere dan de Keizer met zijne gemalinnen,
en
h
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en de voornaamste vrouwen van het Serail. De koopwaren
beftonden voornamelijk uit goud- en zilver-lakenfche en geborduurde ftoflen naar den nieuwhen fmaak, prachtige, met
goud gewerkte , tulbanden , wollen floflèn van het fijufte allooi , en vele kostbare Eieraden en modewaren. Hadden deze
modekraatnf}ers fchoone dochters , zoo lieten zij niet na, dege als helpflers in hare kramen mede te brengen , ten einde
die aan den Keizer en zijne gemalinnen te kunnen vertoonen.
Het geheel moet ongetwijfeld erne zeer fchitterende vertooning opgeleverd hebben, daar de kramen en tenten, tusfchen
welke deze rijkgekleede menigte rondzwierf, ten uiterste kostbaar en fraai verfierd waren. En dit wist men destijds aan
bet hof van den grooten Zklogol meesterlijk te doen.
Het vermakelijkfte van dit feest was echter de handel zelf;
want deze werd , volgens dc getuigenis van 1s , R N I E R , des
Keizers lijfarts (*), in zijne befehrijving van het MogolJcie
hof, zoodanig gedreven in fchijn en navolging, als liet op
de jaarmarkten gewoonlijk toegaat. De Keizer cam bij die
gelegenheid meestal den fchijn aan van zeer karig te zijn,
berispte de waren , fond verbaasd over de ongemeen hooge
prijzen , en meende dan , dat hij overal elders dezelve veel
goedkooper verkrijgen kon. De koopvrou wen , nu den
llaaffchen geest een weinig afgelegd hebbende, bleven, a an
den anderen kant, den Keizer niets fchuldig, in het prijzen
dier waren ; zij vonden hare eifchen niet te loog , werden
verdrietig; , voegden hem nu en dan eenige bitfe woorden
toe , of betuigden hem , dat hij zeker niets van den koophan
verffond ; dat hij dus maar verder moest gaan , want dat-del
zulke kostbare waren ook voor hem niet gefchikt waren, enz.
Nog veel verder dreven de vrouwen van het Serail dit 1pel ;
want deze kwamen , wegens hare karigheid , dikwerf met de
verkoopf}ers in zulke hevige woordenwisfeling, dat liet op
fchelden uitliep , en dat, gelijk a E RN t E R verzekert, hét
gefchreeuw, geraas en gelach in dit aanzienlijk gezelfchap
veeltijds even zoo luidruchtig werd, als het op eene wezen
jaarmarkt maar eenigzins wezen kon. Met -dat alles werd-lijke
er dan , als men het eindelijk wegens den prijs ééns werd , nog
al veel gekocht, en zulks door den Keizer en zijne vrouwen
rijkelijk betaald; waarbij dan deze hooge perfonaadjen fmtijds de aardigheid hadden, om, ten gevalle der fchooue
koop (*) In het tweede deel zijner

reizen.
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koopvrouw, of harer dochter, zich te vertellen, en onder
de zilveren roepijen, die men geven moest, eenige gouden
te voegen, hetgeen dan op nieuws tot fchertfen en plagerijen
aanleiding gaf, (*)
Nog woeliger waren deze markten ten tijde des Keizers
cl.IAH-JLI.AN, den vader van AURENG-ZEE. Deze
Rond, namelijk, aan die klasfe van Bajaderen (danferesfen),
welke men de guldene of bloeijende noemt, en die zijne hovelingen ook fomwijlen in hunne paleizen lieten komen,voor
dien dag den toegang tot zijnen Harem toe, waar zij dan
het gezelfchap door haar zingen en danfen vermaakten , en
het feest nog veel vrolijker en luisterrijker deden worden.
C ii A H- JE H A N vond daarin niets onvoegzaams ; zijn zoon ,
echter, die van veel firenger zeden en een meer ingetogen
leven was, vond het onbetamelijk, dat deze danferesfen,
die, hoezeer dan ook meer dan de gemeene Bajaderen
de welvoegelijkheid in het oog houdende, toch altoos wegens hare losfe zeden befaamd waren, in het gezelfchap
van eerbare vrouwen zouden komen, en floot dus voor haar
zijn paleis te allen tijde. Hierbij verloren, wel is waar,
deze marktfeesten in vrolijkheid , maar namen in zedigheid
en welvoegelijkheid toe; en de voorname heeren van het
hof zagen het niet meer zoo ongaarne als weleer, dat hunne
vrouwen op die feesten verfchijnen moesten.
Nog veel luidruchtiger, dan deze Indifche marktfeesten,
waren die, welke onder den laatst geftorvenen Sinefchen Keizer KIEN - LONG , op zijn lusthuis te Tuen - ming -yuen , bij
Peking, waar hij het grootfi:e deel des jaars zich onthield,
gehouden werden. Men had te dien einde in het groote park
van dat kasteel eene foort van kleine fad gebouwd, die alles
bevatte, wat men gewoonlijk in Sine/eke Reden aantreft ; (traten , namelijk, en pleinen voor kramen; eene landingsplaats
voor fchepen; tempels en paleizen; zelfs regthuizen en woningen voor overheidsperfonen. AIs nu een marktfeest fond
gehouden te worden, 't welk gewoonlijk meer dan eenmaal
in
(') Eene foortgelijke jaarmarkt, enkel vermaakshalve gegeven op eea feest
vcn Keizer je h A N - c a IR, befchrijft 'en EV EN 0, Voyages arsx Inder
li✓. 1. eh. s3. De jaarmarkten in het Serail van Keizer AKEAR zijn befchrevon in Ayes Akberry, vol. I. p. a6. Onder dezen Keizer waren het
echter eigenliike markten, waar geene vrouwen van het hof, maar vrouwea
van kooplieden de wares verkochten, ee de eekile alleen koopen kouden.
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i l het jaar gefehiedde , dan begaf zich eerie groote menigte
geinedenen uit het Keizerlijk paleis naar die flad, om , onde,
voegzaan gewaad , de inwoners derzelve uit te maken, en
aan den Keizer en zijne vrouwen het beeld van den handel
en het bedrijf in eene Sinefci2e find te vertoonen. Iloe ver.
makelijk het gezigt is van het aanhoudend gewoel en rusteloos jagen der menigte in de traten van eenige Sine/die flad,
weten wij allen genoegzaam uit de fchilderingen der reisbcfchrijvers ; maar juist dit bekoorlijk gezigt , dat ieder onder
dat uitgeftrekte rijk dagelijks voor oogen heeft ,-danv
kriigt de Keizer in zijn geheel leven niet te zien. Want, als
deze zich op de firaat begeven zal , weet men dit altijd
eenige uren te voren , en ieder fpoedt zich dan naar huis •
gedeeltelijk uit eerbied , omdat de zeden dit zoo vereifchen .
gedeeltelijk echter ook uit vrees voor de Keizerlijke wach
overtreder dezer overoude go--ten,diroklzen
woonte zeer gevoelig weten te verwijderen. Daar dus de
Keizer geene andere fteden ziet dan zulke , die uitgefiorver
fchijnen , en zijne vrouwen , wanneer zij in hare kooijen v n
dc eene flail naar de andere gebragt worden , Heeds in hetzelf
de geval zijn; zoo valt het gemakkelijk te begrijpen, hoezeor
beide daarop gefleld moeten zijn , om eens te zien, hoedanig
het dan toch in dc wezenlijke wereld moge toegaan , en hoe
welkom hun zoodanige jaarmarkt - komedie zijn moet.
Volgens de befchrijving van den ,Iezarit A T T 1 r. E T (*)
die als hoffchilder veel omgang niet de hofbedienden had ,
en dus uit genoegzaam zekere bronnen fcheppen kon , werd
in dit fchouwfpel alles getrouwelijk nageboott, war in cie
Sine/die fteden bij zulke jaarmarkten gewoonlijk te zien is.
Als de Ichepen uitgeladen , de winkels geopend , en de koop
waren , was daar alles te krijgen , wat meu-warenuitgld
begeerde. in liet eene gedeelte dier had waren zijden , in
ten ander gedeelte wollen of andere (toffen te koop. In de
eerie ftraat zag men porfelein , in een e andere weder verlakte
waren ten toon gefield. Hier werd huisraad , op eene andere
plaats kleederen, en fieraden voor vrouwen, aangeboden.
Zelfs waren een paar boekwinkels niet vergecen. Ook kroegen, waar wijn en thee gefchonken werd, zag men daar,
en logementen voor voornamen en geringen. Overal werden
Truc "ten en ververfchingen te koop aanga oden, en de ukvenC'1 in tiet -XXllfte deel der Lettres é ift es ea ,
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venters van fuikergebak vervolgden en plaagden de kooperg
overal op het zeerst, om hunne waren kwijt te worden. Alles was dan hier ooit geoorloofd. De Keizer zelf verfcheen
zonder eenigen ftoet , zoodat men hein van den geringflen
zijner onderdanen niet kon onderfcheiden. Ieder bood zijne
waren veil, en fchreeu vde , keef en raasde, zoo veel hij
wilde ; zelfs vielen er vechtpartijen voor: zoodat er niet
een Benig dier tooneelen ontbrak, die op zoodanige jaarmarkten plegen plaats te hebben. Alsdan kwamen die , welke als
bedienden der policie gekleed waren, en bragten de vechters
voor het geregt. Hier werd hunne zaak naar cisch onderzocht, en lain fomtijds eene kastijding, tot firaf, niet flechts
aangekondigd , maar ook wel eens , tot vermaak der aanfchouwers', tamelijk gevoelig, en niet enkel in fchijn, toegedeeld.
Dit lot viel den zoodanigen meestal ten deel , die het op
zich genomen hadden , zakkenrollers-behendigheid te vertoo.
nen; want ook deze klanten, die op de Sine/cite jaarmarkten
even min als op de onze ontbreken, mogten hier almede
niet achterblijven. Deze gevaarlijke rollen werden aan de
ilimfte en listigfte dezer hofbedienden opgedragen, die dan
ook alle mogelijke listen en Eireken gebruikten, om aan koo.
pers en verkoopers iets te ontvreemden. Werd zulks ontdekt, dan ging het hun zeer kwalijk; want zij werden voor
den regter gebragt, en mogten van geluk fpreken, zoo deze
hen flechts uit de ftad verbande • zonder hen tot (lagen te
veroordeelen. Viel daarentegen hunne fchelmerij goed uit,
zoo werden zij niet alleen zeer geprezen, !maar de bedrogene
kon er op rekenen, braaf uitgelagchen te zullen worden. Op
het einde van het feest kwam dan echter alles, wat op deze
wijze gettolen was, gelijk men begrijpt, weder teregt.
Zoodanige grappen komen ons, op een Keizerlijk feest,
een weinig onvoegzaam voor ; hoewel het nog zoo heel lang
niet geleden is , dat de gewoonte ook aan Europe/cite hoven•
plaats vond, om bij zulke gelegenheden met de kling of
zweep Hagen uit te deelen. De onvoegzame en befpottelijke
uitoefening des refits fchijnt ook alleenlijk eene overdrevene
toegifte te zijn tot de aardigheden en grappen, waarmede
men den Keizer en zijne gemalinnen, ook wel eenige Prinfen
en grooten, (die echter eerst verfchijnen mogten, nadat de
vrouwen zich verwijderd hadden) zocht te vermaken. Ixet
was evenwel niet enkel vermaak , maar ook gemak en voordeel , uit het koopen en vexkoopen dezer waren ontftaande,
het-
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hetgeen dit marktfpel zoo begeerlijk deed zijn. Deze ge
kooplieden waren niet anders dan Co;amisfionairs van-wande
kooplieden uit Peking , die de varen te die.' einde hadden
overgezonden. En hierbij was altijd voordeel te behalen,
daar dc Keizer veel, en dat niet goedkoop, inkocht. Voor
den Keizer, en vooral voor zijne vrouwen , was zulk eene
jaarmarkt aangenaam , dewijl zij , behalve her vermaak, ook
met gemak onder een e menigte van koopgoederen datgene
konden uitzoeken , war haar aangenaam was , en van de eenes
naar de andere kraam gaan , zoo zij zulks in de cerflc niet
vonden. Ten laatfle werd dit fpel dan ook eene wezenlijke
jaarmarkt voor de bewoners van het Serail, die bovendien ,
door de opfchorting van alle etiquette , door de maskerades en de ftreken der hofbedienden, daarin een hofvermaak
vonden.
Zelfs in de laatfle jaren van Keizer KIE N- L 0 No fchijnen
deze marktfeesten in het park van 2"uen- ming -yueti , hoewel
eenigzins veranderd , te hebben plaats gehad (*) : want de
b_rigten van A T TI RET reiken niet verder dan tot de eerfte
jaren der regering van vlezen Keizer. Immers , toen de Neder
gezant in 1795 Sina hezocht , en vrijheid verkreeg-landfche
om een gedeelte van dit park te bezien, vond hij in de nabij
vele paleizen , daarin aan te treffen, ook eene menigte-heidr
van kleine gebouwen , die eene foort van dorp uitmaakten ,
door hetwelk eene gracht heen liep. Hij vernam tevens, dat
deze gebouwen des zomers , als het hof zich aldaar onthield ,
voor de kooplieden tot kramen en winkels dienden, om aldaar e e ne markt te houden. Het is dus waarfchijnlijk , dat
)ok toen nog, gelijk weleer, dit niet zoo zeer eene eigen
markt zal zijn geweest, als veelmeer eene nabootGng-lijke
van dezelve , door bedienden van het paleis uitgevoerd , die
aldaar kooplieden verbeelden moesten: want de Keizer zal
zich daar toch wel niet geheel alleen hebben vertoond; en zoo
hij er in gezelfchap van zijne vrouwen verfcheen , dan wogten er
zeker geene andere mansperfonen, dan de gewone oppasfers van
zijn Serail, tegenwoordig zijn. Misfchien was er aan het lokaal
fechts iets veranderd , het zij dat er bij deze marktflad nog
een paleis gebouwd was , dat ten tijde van A T TI RE T nog
niet beftond , of dat de oude K I EN - L 0 N G geen behagen
meer
,

(C) Zie voy age en Chine, tiré du Journal de Mr.
u s e sr. Paris, 175í. tezp. i. a'$.
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meer vond in zulke drukke jaarmarkten als weleer, en dat
men, om die reden, het tooneel verkleind, en meer naar het
landleven ingerigt heeft, ten einde zijner Majesteit nu de
vertooning eener meer befcheidene dorpmarkt te geven.

EENIGE BIJZONDERHEDEN RAKENDE HET LAATSTE
ENGELSCIIE KROONINGSPEEST.

O nder den toeftel , welke in de Abdij van Westmun,Ter tot
de krooning zelve gemaakt was , muntté de troon des Konings in fchoonheid en luister bovenal uit. Hij beflond in
Benen ítoel , waarvan de rug vierkant was , rijk gefneden en
verguld, dragende op den top het koninklijke wapen, even
zoo verfierd; onmiddellijk onder hetwelk de letters GE 0.
Iv gezien werden. Hij was ter wederzijden volmaakt gelijk;
zoodat, van welken kant men ook dit voorwerp befchouwde, het zich altoos even prachtig vertoonde. De leuningen
en pooten waren almede met fnijwerk en verguldfel verfierd.
De binnenzijde van den rug, tegen welke de Koning leende ,
had de gedaante van eene vierhoekige lijst, aangevuld met
goud- en zilverkleurige ftof. De zitting en rustplaats der
ellebogen was met dezelfde ftof bekleed. Van den oanderrand
der zitting hing rondom eene breede franje van goudgalon
af. Hierbij was eene voetbank, gelijkelijk verfierd. De floes
fond op eene ftellaadje , vijf trappen hoog, waarvan de vloer
en de bovenüe . trede bedekt waren met goudkleurig moré ,
omzoomd met gouden franje, zeven duim breed. De overige
vier treden waren met een i'choon Turksch tapijt belegd, en
de rest der ftellaadje was bekleed met karmozijnroode wollen ftof ,, onder welke matten gelegd waren. Aan Tederen
boek dezer ílellaadje waren halfronde leuningen, tot ftandplaatfen voor Herauten beftemd.
Nog prachtiger, misfchien, was de troon in de zaal van Westgnunßer, ingerigt voor het feestmaal. Hier was onmiddellijk
onder. het zuidelijk venster, en omtrent vijf voet voorwaarts
van de deur, die geheel voor het gezigt verborgen was, de
troon geplaatst. Dit luisterrijk ítuk was omtrent 19 voet
hoog en 7 breed. De hemel , die hetzelve bedekte, was
omgeven met eene fierlijk gefinedene en vergulde kroonlijst,
onder welke eene karmozijnroode •fluweelen draperie hing;
op ieder der halfronden was geborduurd eene roos , eene dis4
tel ,
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tel , eene kroon en harp. Boven de kroonlijst was in liet
midden eene vergulde kroon op een fluweel kusfen, waar
boven de letters GE o. Iv Ronden., ter iyederzijden gedragen
door een antiek verguld ornament. De geheele rug van den
troon was, even als de binnenzijde des hemels, bekleed met
karmozijnrood Genueesch fluweel , omzoomd met eene driedubbele rij van breed en final goud pasfement. In het midden van den rug was het koninklijk wapen; de leeuw en de
kruipende eenhoorn waren op eene kostbare wijze geborduurd. Onder het verhemelte IFond de koninklijke floel , rij
verguld, en waarvan de leuningen in leeuwenkoppen-kelij
eindigdeni De rug deszelven droeg ht koninklijk wapen ,
prachtig gefneden en rijk verguld; de rug zelf en de zitting
waren van karmozijurood fluweel , met gouden boorden omzoomd, even als de leuningen; op den grond stond een
prachtig Voetbankje , waarvan het lijstwerk en de pooten verguld waren terwijl het van boven met dezelfde fiof als de
noel bekleed was.
Zes vergulde Gottifche fauteuils, met rottingen. fittingen
en fcharlaken kusfens , waren voor de leden der koninkiijkd
familie in gereedheid gebragt, daar zij aan des Konings tafelzouden fpijzen.
In de Abdij was het facrarium , of de plaats der inwijding, het luisterrijkfte fluk der toebereiding. Het eerfee voorwerp , dat hier het oog tot zich trok, was het altaar. De
tafel zelve, 6 voet 9 duim lang, stond op een voetfuk
een weinig boven den vloer verheven, en had genen
fmallen rand aan de achterzijde. Het geheel was bekleed
met blaauwe en gouden flof.. Het bovendeel van dit bekleedfel was omzoomd met een breed gouden pasfement ; het was
zevens geboord met gouden hangende franje. De voorkant
en zijden waren geboord met gouden pasfementen, en het
geheel eindigde in eene gouden franje van 7 duim breedte.
Op deze tafel werd aehtervolgens geplaatst de kelk, de onderfchotel, de kruik met heilige olie, de zalvingslepel en andere benoodigdheden voor de krooningsplegtigheid,
Plet achterlie gedeelte des altaars was almede met blaauwe
en goud doorwerkte flof bedekt, ter wederzijden met goudera
palmtakken doorfneden, die van den grond af tot I2 voet
hoogte oprezen, zich alsdan uitfpreidden, tot dat zij zich
van boven in de draperie verborgen. Deze laatlte, uit blaauw
en goudgeel zijddamast beflaaude, flrekte langs de geheele
voerMENGELIV, I82I. N0. T^-.
Pp
-
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voorzijde des bovenrands zich uit, en was opgenomen door
gouden koorden. Zij was bezet met eerre lijst van derdehalf
duims gouden en zijden koorden, met groote vergulde rozetten op iedere opening. De franje was van goud en zijde,
q. duim breed. Onder dit bovenbehangfel hingen ter wederzijden van het altaar gordijnen, die tot op den grond reik
maar die men ter wederzijden kon opnemen, zoodat zij-ten,
eerren doorgang maakten naar twee deuren , leidende naar- de
vertrekken des Konings. — Aan de linkerzijde, of ten noorden
van het altaar, Rond de floel van den Aartsbisfchop van Cantel;bury. Hij was van eikenhout, maar gevuld, en zoo wel
de rug, als zitting en leuningen, bekleed met die foort van
fluweel, welke men Bisfchopspurper noemt , terwijl alles met
gouden pasfementen bezet was. Hiermede was cene voet
verbonden , bekleed met purper fluweel, en met gou-.-bank
den galonnen verfierd. Terzijde derzelve was een knielkusfen voor den Aartsbisfchop van purper fluweel met vier gouden kwasten, en een foortgelijk voor den Deken aan de andere zijde.
De trap, tot deze inwijdingsplaats leidende, was belegd
met een blanuw en geel gefchakeerd W lton's tapijt , waarvan
het patroon de Noorweegfche roos en den hermelijnen man
tel vertoonde.
Ter regterzijde van het altaar fond de offertafel , met liga
blaauw fluweel met pasfementen en gouden franjes. Op dezelve was het benoodigde tot de plegtigheid geplaatst, als
het kusfen, waarop de Koning knielen zou, van hetzelfde
blaauwe fluweel met gouden pasfementen en kwasten aan de
hoeken, en het pal/lam of het altaarkleed, goudlaken, g
voet in het vierkant, geborduurd en omzoomd met gouden
pasfementen en franjes, en een appel van zuiver goud, een
pond Trooisch gewigt zwaar. Hex zalvingskleed was van
goud- en zilverlaken, belegd met zilverkleurige gewaterde
Plof en breede gouden franje, koorden en kwasten, en vier
zilveren Raven, bij welke het gedragen werd. Hierbij be.
hoorde nog een tapijt van gelijke flof, om gefpreid te worden voor den Koning, op hetwelk hij ontvangen werd , vóór
hij het Sakrament zou genieten.
Onder de belangrijkfle bijzonderheden van dit feest behoort
voorzeker de Redevoering, welke de Aartsbisfchop bij deze plegtige gelegenheid hield. Hij leide de woorden van David , 2 Sam.
XXIII: 3, 4, ten grondflage , welke in de Engelfche vertaling aldus
,
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dus luiden : „ De God van Israël zeide , de rotsfleen van Isra^1
„ fprak tot mij: hij die over menfehen heerscht, moet regtvaardig
„ zijn, heerfchende in de vreeze Gods, En hij zal zijn als
„ het licht van den morgenhond, wanneer de zon opgaat,
„ als een morgenftond zonder wolken; gelijk het seeder
„ gras, dat uit de aarde ontfpruit, bij den helderen glans,
, na den regen." ilij begon met aan te merken , dat die
woorden de meeste opmerkzaamheid verdienden van de ver.
gadering, tot welke hij fprak , niet alleen omdat zij de uitfpraak eens ftervenden Konings , maar ook eens goddelijk
verlichten Profeets waren: Hij ging toen over tot een betoog van het onderling voordeel ; dat er, zoo wel voor den
Regent als voor den onderdaan, uit een goed beduur ontfpringt. Hij beweerde , dat het eenig en hoofdzakelijk punt ,
tot voortbrenging van een goed heiluur, gelegen zij in cie
naauwgezette achtgeving van de zijde des betuurders op ale
gemeene regtvaardigheid ; niet alleen tusfchcn den man en
zijnen naasten, maar ook tüsfchen volk en volk. De voor.
beelden, zoo wel uit de oude als nieuwe gefchiedenis, bewezen echter ten overvloede, dat de Vorflen in 't algemeen
eene geheel andere zedelijke wet o. perfonen dan
op geheele volken hebben tóepasfelijk gemaakt. Niettemin
was een goed Regent verpligt, dezelfde wet op beide toe
te pasfen , omdat , ten zij hij zulks deed , het volk , over 't
welk hij heerschte, niet gelukkig kon zijn. Na de gevaren
gefchetst te hebben, welke daaruit ontflaan moesten, dat
het volk zich aan losbandigheid of de Vorst aan ovcrweldi.
ging overgaf, ging hij over, om een' vaderlandsgezind' Vorst
voor te flehen, wiens eenig doel het geluk zijns volks is ,
die , ter voldoening daaraan, zijne gunst beflendig weigert
aan den flechten en ongehoorzamen, en in zijnen eigen' per
foon tevens een voorbeeld geeft dier deugden , welke hij in
anderen acht en bemint. Wanneer een Vorst hieraan beantwoordt, kan hij door de ruimste inkomften niet te veel beloond worden, naardemaal de verwezenlijking hiervan berekend is om zijn volk de duurzaámfle weldaden aan te bren.
gen. Engeland had nog onlangs het bewijs gehad van de
waarheid dezer verzekering; hetzelve had, namelijk, een'
godsdienstig' Koning meer dan eene halve eeuw zien zitten
aan het hoofd des 4laats , maar zich ook , ingevolge hiervan,
bevestigd gezien in Merkte , te midden der puinhoopen van
het geluk der omliggende volken. Op den Zoon diens KuPp
nin
;
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flings vestigde dat volk nu zijne hoop met volle gerustheid;
en wanneer de oudervinding van liet verledene mogt eirekken
tot eenen waarborg voor de toekomst, dan had het volk allen grond tot hope, dat zijn wensch volkomen zon worden
vervuild , wanneer het lechts zijne oogen wilde vestigen op
de hai:delwijze van zijnen Koning in den laatuien vruchtbaren
Si_ijd voor de vrijheid van Europa. I Iet doorluchtig Hoofd
des .'laats , dat thans liond gekroond te worden , was niet onbekend niet de zorgen van zijnen Rand. Aan het roer des
ftaats geroepen door de ongelukkige ziekte zijns Vaders,
aanvaardde hij hetzelve in een tijdclip , waar hij het land in
eeneg oorkig gewikkeld vond, die niets minder beoogde dan
de geltcee vernietiging van deszelfs beflaan. Aan zijne flandvastig;iheid in liet tijdclip van gevaar hebben wij het, naast
God , te danken , dat deze oorlog is ten einde gebragt op
eerre w 'ze, de luisterrijk fchittert in de jaarboeken der gefchederis , maar die nog luisterrijker is door de gematigdheid
des over w nlnaars , die, welverre van zich door zijn goed geluk tot
trot ebbt-id te laten verleiden , zich bepaalde tot de verkrijging an datgene , wat de beste verdediging van den oorlog
is , — namelijk een' goeden en duurzamen vrede. Onder
eenen Vorst van zoodanige wijsheid heeft het volk reden,
oni al die zegeningen te verwachten, welke uit eerie groote
en 1?.^s.errijke ftaatkunde , beide in oorlog en in vrede, kunnen
voortkomen; liet mag hopen, dat hij zijnen roem zal fiellen
in de zedelijke onfchendbaarheid van zijn gebied , en dat hij
bij gevolg zal regeren over de harten van een getrouw en
gelukkig volk. De eerwaardige Kerkvoogd befoot met de
verg<uiering op te wekken, om den Almagtigen te bidden,
deze hoop te willen vervullen, welke verlevendigd werd door
de tegenwoordigheid des Konings in hun midden ; alle zeaeninen over denzelven te vermenigvuldigen; zijne raadflagen
to doen dienen tot uitbreiding van ware godsdientligheid, en
dat de Koning langen tijd zijnen fchepter in vrede en rust
mogt voeren.
Onder de vreemde bijzonderheden, bij dit feest plaats gevonden hebbende , mag men verder wel te regt tellen de ver
dat de koninklijke Kampvechter, van top tot teen-ordenig,
gewapend en door fchildknapen vergezeld, te paard moest
komen in de zaal van Lhestlnunffer,, en aldaar ieder uitdagen,
die iets tegen de wettigheid des Konings zou willen inbrengen. Hiertoe was een 11al gebouwd , op omtrent go yards
-
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van de noordelijke poort van de zaal van TWestmunjler verwijderd; het was een houten gebouw, bevattende Balling
voor vier paarden, of liever vier afzonderlijke Rallen, met
kribben, ruiven en andere benoodigdheden voorzien. Er was
ook eene kleedkamer voor den kampioen bij gebouwd , waarin
tafel , ftoelen en fpiegels waren , alsmede een. kamertje ter
bewaring der wapenrusting, de tuigen en dekken der paarden.
Twee der paarden waren van Mr. A S T L E v's Amphitheater :
het een was een zwart en wit gevlekt, bekend onder den
naam van Cato, op hetwelk de kampvechter reed; het ander,
een klein wit paard, Billy genaamd, werd door Lord H oW A R D van Eßingham, in hoedanigheid van Afgevaardigden
Graaf Maarfchalk, bereden. De beide anderen waren een
klein wit paard, door den Hertog VA N WE L L I N G TO N, als
Lord Groot-Konflabel van Engeland, bereden, en een ligt
goudgeel , waarop de Markies VA N A ra GL E SE y, als GrootRegter van Engeland, reed. Mr. BL Y TU E, de ridmeester
van de rljfchool van A S T L E Y, had he opzigt over het
paard van den kampvechter,, en moest hemzelven bekwaam
maken in de waarneming van zijnen post. Tegenover dezen
fial waren zitpiaatfen Voor 150 aanfchouwers opgerigt ; terwijl een bedekte weg reikte van den fial tot aan de ve:hevene plaats , waarop de Koning in de zaal van Westmunjler zat.
Langs dezen weg reed de kampvechter , van den Hertog VA N
WELLINGTON en den Markies VAN ANGLESEY te paard
vergezeld, in de zaal, gevolgd van twee fchildknapeu in
halve rusting, dragende de een des kampvechters lans, de
ander zijn fchild; terwijl de I-Ieraut de uitdaging tot drie
malen toe herhaalde, waarbij de kampvechter telkens zijne a
handfchoen ter aarde wierp, die hem door denz lven na eeni-,
gen tijd werd wedergegeven, waarna de Koning hein eeh'
gouden kop met wijn liet aanbieden, dien hij ledig dronk,
den kop met het dektel medenemende.
(Het vervolg en flat hierna.)

ITET BEDELAARSWEZEN TE LONDEN.

E en der zeldzaamfie Inílituten alhier is de fehooI , welke
een oud wijf houdt, waarin zij kleine kinderen onderwijss
in de nog op verre na niet uitgeleerde kunst an bedele n.
Lon Pp 3
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Landen onderhoudt dagelijks 15,0c0 ftraatbedelaars , vele van
welke 30 rngelfcke fchellingen daags ophalen. Vele ver
zich in Klubs , waar des avonds , met veel deftig.-enig
heids , eene partij whist of boston gefpeeld , of ook wel niet
de bedelmeisjes vrolijk gedanst en met de Collega's wakker
gedronken wordt. Een fpeculatief bedelwijf betaalt voor een
kind , dat er regt ellendig , gebrekkelijk en krank uitziet ,
.gaarne twee Engelfche fehellingen en meer buur daags; een
blindenvan is duurder; drie fchellingen is zeer redelijk; deze
prijs ftijgr, hoe magerder de blinde is, en naar gelange hij
erbarmelijker gezigten trekken kan. Pronkärtikels zijn jongens, die, door kunstmatige verdraaijingen hunner ledematen, de jammerlijkite verminkingen kunnen nabootfen, Icier
zit eene vrouw,, tien jaren achtereen , dagelijks op dezelfde
plek , met tweelingen, die nooit ouder of grooter worden.
De bedelaars houden dergelijke voorwerpen niet zelve na ; dit
is te lastig , en met het gemak hunner huisfelijke inrigting
onbeftaanbaar; waarom daartoe weêr bijzondere magazijnen
voorhanden zijn, vanwaar dergelijke kinderen, kreupelen en
,ellendigen des morgens vroeg afgehaald, en waarin zij des
avonds weér teruggebragt worden. IIet fpreekt van zelf,
dat de afhaler aan het magazijn een evenredig onderpand moet
laten. Onder opgemeld verbazend getal bedelaars zijn de
meer fatfoenlijke niet medegerekend, die van huis tot huis
toet bedelbrieven rondgaan.

NACIITGLDACHTEN,

H oe kalm, hoe lieflijk is natuur hier in het rond!

Wet zoete eenitemmigheid herrscht op deez' (lillen grond !
*t Ligt ali_es om mij heen in diepen flaap verloren,
Geen vooglenzang doet meer in 't fomber woud zich hooren,
Floe flatig fchijnt de maan op 't fluimrend aardrijk neer!
pk Aanfchouw uw grootheid hier, weldadig Opperheer!
ï:joe nietig wordt de mensch , Oneindige! in mijne oogen 1
Hoe worde ik hier aan de aarde, aan 't ijdel ftof onttogen!
J let fuizend koeltje, dat in 't hoog geboomte beidt,
Of zachtkens ond mij zweeft, mischt mij onf}erflijkheid.
fie Rille majesteit, die pracht hier om mij henen,
'I e,alaat der velden a door het maanlicht flaauw befchenen,
't On
-
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't ontelbaar Barrenheer, nu door geen wolk bedekt ,
Die kalmte, waar ik fchouw, die mij tot eerbied wekt,
't Schenkt alles rein genot, dauwt laafnis in mijn harte
'k Vergeet heel de aarde hier , met al haar vreugd en f'marte.
'k Verhef mij , vrij van 't ftof, ver boven tijd en lot
Mijn ziel gevoelt alleen uw grootheid, heerlijk Ged!
L'w vaderliefde en zorg, naar waarde nooit geprezen,
En toch in iedre plant, Oneindige te lezen.
Waar, waar is de onverlaat, "mijn boezem gruwt er van)
Die fchandlijk, groote God ! uw aanzijn loochnen kan?
Waar zijt gij , onmensch ! die , wanneer ons rampen drukken ,
Ons d'allerfchoonften troost wreedaardig durft ontrukken;
Die fchandlijk, roekeloos de wet der menschheid fchendc;
Gij , die 't beftaan van God en de eeuwigheid ontkent?
Verdoolde fterveling ! als 't avondrood de kimmen
In gloeijend purper doopt, de maan begint te klimmen,
Schouw dan met mij op 't land die zoete eenftemmigheid,
Die kalmte , Rille rust , dáár om ons heen verfpreid
Zie dan de bleeke maan flaauw over de aarde dralen;
Zie ongehoord 't getarnt' zijn' vasten loop herhalen;
Ga dan uw leven na, de reegling van uw lot,
En loochen , zoo gij kunt , dan nog 't beflaan van God!
Ja, Rille nacht! gij kunt den ftervling wijsheid leeren;
Gij doet hem met zich zelv' en met zijn' God verkeeren;
Gij fteunt zijn hoop, wanneer zijn bange boezem fchreit;
Uw kalmte is hem het beeld van zijne onfterfijkhcid.
Dáár zelfs, waar al zijn hoop is in liet niet vervlogen,
Dáár fielt gij nog den dood, als redder, hem voor oogera ;
Gij fchenkt hem . lafenis , ook in liet droevigst lot
En moedig heft zijn hart zich opwaarts tot zijn' God.
Of, lacht hem voorfpoed toe in al zijn handelingen ,
Schenkt hem, fortuin op aard' haar mildite zegeningen
Smaakt hij ., bevrijd van zorg , door ware min vereend ,
Een zaligheid , zoo fchaars den mensch op aard' verleend ,
Dan dankt hij vrijer hier , van zoete rust omgeven ,
Zijn' God voor zoo veelheil, voor zoo veel vreugd van 't leven.
I-Ioe vaak dwaal ik verheugd, hier met mij zelv' alleen,
Bevrijd van zorg en fmart , door deze dreven hen !
Wat reine zaligheid mag dan mijn hart hier finaken ,
Als ik deze aard' vergeet, met al haar fchijnvermaken!
Pp4
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Van zoete rust omringd, in 't Hille van den nacht,
Voel ik de nietigheid liet meest van aardfche pracht.
Kom , nader, fiedeling ! gij , Heeds van weelde omngeven,
Ken op het eenzaam land de ware vreugd van 't leven !
Kom , fchouw niet mij dit veld, deez' zaalge dreven rond.
Zie, hoe de zoetfle rust heerscht op deez' flillen grond.
Ilier finaakt de mensch , bevrijd van d'ijdlen zwier der Heden,
De reiulle levensvreugd bij onbedorven zeden.
!Iier woont het waar geluk, gelaafd door huislijk heil.
Hier is de blanke deugd voor goud noch titlen veil.
Aanfchouw dcez' fchaamle hut, flaauw door de maan befchenen
flier ziet ons oog geen pracht, geen luister om zich henen;
Zie, hoe het rietendak voor 't weêr naauw is befchut,
En toch woont ware vreugd in deez' verachte hut;
De bange kommer, in paleizen vaak te duchten,
Blijft toch dcez' flillen grond , dit needrig dak ontvlugten,
Geene ontevredenheid , geen vrees verwekt hier finart;
Geen bange wroeging knaagt hier aan het fchuldloos hart.
De vrije mensch wordt hier geprangd door luttel nooden;
De finart en zorgen zijn dit needrig hutje ontvloden.
Hier heerscht Beene ijdle pracht , waarmeè de wijze fpot ,
Maar liefde, reine deugd, en vast geloof aan God.
Deez' landman mag verblijd zijn' eigen' grond bepioegen.
't Is wellust, zaligheid , voor gade en kroost te zwoegen
Zijn vrouw, die midlerwijl het huislijk werk verrigt
En in arbeidzaamheid voor haren man niet zwicht,
Zorgt voor haar kroost , op welks gelaat de trekken zweven.
Des vaders, voert het op tot een godvruchtig leven.
Als de avond naakt, ijlt zij hem vrolijk te gemoet.
Eén erkle kus heeft al zijn zwoegen ras vergoed.
Vertrouwlijk aan haar zijde in 't lieflijk gras gezeten,
Kan hij heel de aarde en al haar fchijngenot vergeten.
Zijn g'de is hem 't heelal; geklemd an hare borst,
ITe ft hij geen wenfchen meer , en ruilt hij met geen' vorst.
Nu gaan zij huiswaarts, door hun teeder kroost omgeven,
Vol zalig, blij genot , vol zoete vreugd van 't leven.
flier is 't eenvoudig maal voor 't huisgezin bereid;
Ilet reinst genoegen is op elks gelaat verfpreid;
Alen zet zich vrolijk neer; elks hart is wel te vreden.
Nu radert braks het uur , dat uien de matte leden
foor rust verkwikken gal : elk dankt eerbiedig God
w oor• 't keil van lezen dig , voor zoo veel blij genot,
Men
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M en gaat verheugd ter rust: de huisdeur wordt gefloten;
De landman vlijt zich naast zijh minnende echtgenoote,
(Geen bange vrees ontrust het fchuldloos huisgezin)
En fluimert in haar' arm een' zaalgen hemel in.
Driewerf gelukkig paar! hoe zalig vliegt uw leven,
in d'arm cler min , daarheen, van zoete rust omgeven 1
0! ieder dageraad biedt nieuwe vreugd u aan,
Strooit geurge rozen neer op uwe levensbaan.
Of moet fomtijds het lot u enkle doornen telen,
0! 't huislijk heil kan ook de felfle wonden heelen.
Gelukkig echtgenoot, wat heil is u verleend,
Aan een getrouwe gá door teedre min vereend !
ja, jaren zinken in den ftroom des tijds ter neder;
Uw liefde neemt geen' keer; gij mint haar even teeder.
O! de eelfie gaaf, die hier de mensch op aard' geniet,
Is een getrouwe gade in voorfpoed en verdriet!
Zelfs 't aakligst lot zal in haar' arm nog vreugde telen,
En de ouderdom nog 't hart niet rein genoegen fireelen.
Wee hein, wee d'onverlaat , die dit genot miskent,
Die de eêlfle gave Gods , de huwlijksliefde, fchendt
Ja, 't hoogst geluk is in het huislijk heil gelegen,
En reine huwlijksmin is de allerbeste zegen.
O mensch , die rusteloos naar ''t waar geluk hier (macht,
Ach, zoek her niet bij al 't genot kan aardfche pracht !
0! waan niet , dat gij hier, door fchat op fchat te hoopen,
Een onverganklijk heil van 't weidend lot kunt koopen.
Neen, flechts op 't lagchend land, getrouw aan pligt en deugd,
Door ware min vereend , fmaakt gij de reinfle vreugd.
Ja, huislijk heil! gij fchenkt het hoogst genot op aarde!
Gelukkig hij , die u erkent in al uw waarde!
Gelukkig hij , wiens hart voor huwlijksliefde flaat,
Wiens allerhoogile vreugd in uw genot beftaat !
Wat kan een wereld toch , met al haar fchijnvermaken,
Hem bieden , als zijn hart uw zaligheid mag fmaken?
O ja, wat immer ook van voor ons oog verdwijn',
Waar gij ons fterkt , zal Heeds ons lot nog zalig zijn !
Dit needrig plekje gronds, wars van de pracht der lieden,
0! 't wordt door uw genot herfchapen in een Eden!
Hier fmaakt de vrije thensch , hoe ook zijn lot zich werd'„
Een zaligheid , aan 't hart der grooten onbekend.
Hoe
Pp 5
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Hoe vreedzaam Ieeft men hier! geen kommer, bange zorgen
Verhoren hier den flaap; men rust tot aan den morgen.
De legerfleê van flroo, waar nooit de zorg genaakt,
Geldt meer dan 't weeldrig dons, waarop de wroeging waait

O mensch , die 't waar geluk in fchatten waant gelegen
Die wuften roem en eer houdt voor den besten zegen,
1 etreê die woningen, waarmeê de rijke praalt,
En toon mij dat geluk, dat u in de oogen ftraalt !
O ! ken den- rijkdom dan , maar tevens zijn gevaren;
Zie, hoe de zorgen vaak ook door paleizen waren;
Zie, hoe de wroeging, die altijd het misdrijf f}raft,
Verdrukee onnoozeiheid de fehle wraak verfchaft !
Ach God ! is ééns de mensch aan 't misdrijf vastgeklonken,
Wat baat hem dan al 't goud , hem door het lot gefchonken
(Ziedaar de zegepraal der onderdrukte deugd!)
Die f1cm, die nimmer zwijgt, verpest hem iedre vreugd.
Vergeefs ontvlugt hij die bij bruifende bokalen ;
Zij volgt hem overal, ook in zijn gouden zalen.
Als eenzaam op het veld de landman zorgloos rust,
Van knagend naberouw en kommer onbewust ,
Dan fchijnt het weeldrig dons een pijnbank in zijne oogen,
Ach ! met zijne onfchnld is zijn zielrust ook vervlogen.
Vergeefs zoekt hij den flaap', die Reeds zijn oog ontvliedt,
En nimmer lafenis aan zijne ellende biedt.
Of, zinkt hij in het eind' vermoeid in flaap ter neder,
Een akelige droom vermeêrt zijne anglten weder,
En toont hem in 't verfchiet de (traf, die 't misdrijf wacht
De ellendeling ontwaakt, en hel wordt hem de nacht.
Ziedaar dan dat geluk , dat heil , zoo hoog geprezen !
Zou zulk eem lot, o mensch ! dan uwer wrardig wezen ?
Neen! Heeft de algoede God u fchatten hier vergund ,
oh flews dan de armoê ; help , dáár, waar gij helpen kunt;
Zoek dan in reine deugd het waar geluk van 't leven ;
Volg dan de lesfen op , door Jezus ons gegeven!
Hoe welgemoed voleindt gij dan uw levensbaan !
Hoe vriendlijk lacht dan ééns de bange dood u aan !
Hoe kalm, hoe rustig zinkt gij dan in 't graf ter neder!
Dit denkbeeld blijft u bij : we ontwaken eenmaal weder,
En finaken dan 't genot, ééns voor de deugd bereid;
We ontwvaken eenmaal weer (o, juich !) voor de eeuwigheid!
En
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En Gij, oneindig God! Gij , op wiens alvermogen
'c Onmeetbre ftarrenheer drijft voor mijn ftarende oogen;
Gij, die den kleenilen worm , Gij , die den Seraf fchiept,
En nooit, nooit zonder doel den mensch tot lijden riept;
Gij, die zoo vaderlijk wilt naar ons ítaamlen hooren:
Heeft uwe liefde op aard' tot rampen mij befchoren,
0! Jerk, flerk dan mijn' moed, oneindig liefdrijk God;
Leer mij gelaten zijn, ook bij het droevigst lot !
Laat fleeds de ware deugd, hoe 's levens ftormen woeden,
Mij troosten in den nacht der bangfie tegenfpoeden!
Dat alles , elk genot van voor mijn oog verdwijn' ;
Maar laat , laat , liefdrijk God! mijn hart Hechts deugdzaam zijn !
Dat Jezus leer, die leer zoo godlijk, zoo verheven,
Mijn lijdend harte fterk' bij al den druk van 't leven!
O Godsdienst ! gij , die 't hoogfte goed op aarde zijt,
Dáár,, waar de deugd slechts hoopt , geeft gij ons zekerheid.
Gij zijt het e?lst gefchenk van 't liefdrijk Opperwezen.
Wat zou, door u gefterkt, ons lijdend harte vreezen?
Gij troost ons immer. 0! wat dan mijn lot ook zij ,
Waar alles mij ontzinkt, blijft mij de Godsdienst bij.
E.

AAN MIJNE GADE , BIJ DE GEBOORTE EENER DOCHTEN.

Juich nu , dierbre ! 't is vervuld,
't Uur, verbeid met ongeduld !
Ja ! uw fchoonfte levensmorgen ,
Brak , na menig' nacht van zorgen,
Met ondoofbren hemelgloor,
Aan de gloênde kimmen door.
Heden deed ons 't Hoogfte Goed,
Na den banglten tegenfpoed ,
Wat wij hoopten , blijde erlangen.
't Wichtje , in Zijne gunst ontvangen,
Trekt van onzer kindren graf
Onze droeve blikken af.
't Schept uit tranen luiden lach;
't Geeft ons`bliidfchap voor geklag;
't Doet ons menig wond vergeten,
Naauw geheeld , of opgereten,
't Maakt
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't Maakt ons dankbaar jegens God,
Voor het zaligst levenslot.
Naamloos is de zoete vreugd,
Die ons beider ziel verbeugt:
't Aanzijn wordt ons op deze aarde
Nu van hooger, eedler waarde ;
Ja, de band van onzen echt
Naauwer, fierker vastgehecht.
Nu eerst voelt ons eigen hart
De onuitfpreekbre boezemfinart,
De onbefchrijfbre huwlijksweelde,
Die onze oudren kwelde en ftreelde
Nu gevoelen wij 't gewigt
Van den duren kinderpligt.
Schouw dan, moeder! onverpoosd,
Schouw uw lief, aanminnig kroost;
Klem, tot loon voor al uw kermen ,
't Echtlijk fpruitje in dankbare armen;
Druk het aan gezwollen borst:
Levend hebt ge er nooit getorscht!
Kus en troetel 't dierbaar kind,
Waarin ge al uw' rijkdom vindt!
Eerlang, wil het God gehengen,
Zal 't u liefdrijke offers brengen,
Als het, lagchend , u begroet,
En zijn blijdfchap kennen doet.
Als het, meer zich zelf bewust,
U , aanvallig , vleit en kust
En, door fchuldelooze fpelen,
U in 't reinst genot doet deelen,
Staamlend uwen naam vermeldt,
Of u , dartlend, vergezelt.
Als het pand der huwlijksmin,
't Sieraad van ons klein gezin ,
't Eerfie levensperk ontvloden,
Steeds omringd van duizend nooden,
Onzen ouderlijken raad
Met vertrouwen gadeflaat.
Als
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Als het .... Neen ! wij zwijgen fill
En berusten in Gods wil.
Niet, door blijdfchap opgetogen,
Jaren reeds vooruitgevlogen :
In een nog bewolkt verfchiet
Dringen 's menfchen blikken niet.
Leven wij dan , dierbre ! alleen
Met den dag, vernoegd, tevreên ;
Zijn wij trouw in 't pligtbetrachten
Liefde geeft ons moed en krachten ,
En, in d' ouderlijken £tand,
Biedt de Alvader ons de hand.
J.

D.

B.

De Adel , de echte Adel , heb ik altijd , naar mijn een
Burgerlijk inzien , gemeend , meer in de ziel en in-voudig
liet hart , dan in het bloed te huizen. De Deugd alleen geeft
den waren Adeldom. Ieder Edelman moet zijnen Adel ver
dienen. Het befef van eene riet Hechts oude en adellijke,
maar ook edele geboorte kan alzoo, bij den waardigen nnn
neef, wonderen van moed , en edelmoedigheid, en edelanrdigheid des harte uitwerken ; en alsdan is zoodanige geboor
te, die tot deugd aanfpoort en verpligt, evenzeer een voorreg t als een zegen te achten. Maar, wat is Adel, zonder
Edelheid? Het regtmatig voorwerp van liekelende fcherts,
indien niet van openbare verguizing. Den la ffen , kinderachtigen Adeltrots dan wijde ik de navolgende vertelling.
-

DE JONKHEER EN ZIJN KNECHT.

Eene T7ertelling.
De

Mensch was err, dn. de Edelman,

De Heer van Vandervan , een Lid

Van Adel's Hoogen Raad,
Wien ver nog boven d'oudften wijn
Een oude flamboom gaat ;
Een man, die geen verdienfle vond,

Dan die haar offer bragt.
Aan aadlijk bloed , of oorfprong nam
Uit een aloud geflaeht ;
Een
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Een man, die in de ganfche Schrift
Geen harder vonnis zag,
Dan dat men in het Hemelrijk
Geen Jonkheer heeten mag
Wien 't onverklaarbaar was , dat hij ,
Van Ridderlijken fiam ,
Zoo zonder fier of kruis op 't lijf
Eenmaal ter wereld kwaln
Dat, van een fijner Plof geks. ^cd,
De man van aadlijk bloed
In fpijs en drank etcetera,
Net als zijn ftalknecht doet
De Heer van Vandervan, in 't kort ,
Reed met zijn' knecht ter jagt;
Dees dacht aan zijne aanftaande bruid,
Die aan zijn voorgeflacht.
Geen wonder, dat patrijs of haas ,
Schoon binnen fchots gebragt ,
Al dartlend voor en om hen heen,
En Heer en knecht belacht.
De een, 't hoofd van zijn kwartieren vo! .,
Dacht dikwijls overluid;
En de ander , bij het woord kwartier,
Zag naar een herberg uit.
En prees de Jonker d'eerbied aan,
Dien 't oude valt te beurt,
En hoe men ouden wijn en min
Altijd de besten keurt;
En hoe het fijnfte wild, nog vcrsch ,
Niet fmaaklijk wordt gebruikt,
En 't haasje d'echten geur ontbeert,
Ten zij het aadlijk ruikt;
111 i j n;
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Mijnheer !" zei Jan, „ 'k laat u
„ En de oude min meteen,
En houd het met een jonge meid
„ En oude munt alleen."
En fprak hij van zijn' ouden ítam,
En noemde man en paard;
Jan zei : „ Ik fam van Adam af,
„ Den oudfien faam op aard'."
De weg liep langs een' kerkhofsmuur,
WWaarbij een knekelhuis ,
Met meiifchenbeendren opgetast ,
Bij 't ruimen van hun kluis.
Op Céns hield nu de Jonker halt,
Verhit door wederfpraak,
En riep de dooden zelfs te hulp ,
Tot fchraging van zijn zaak.
„ Zie ," fprak hij , „ hoe tot in 't gebeent'
„ Ons de Adel is gedrukt,
„ Waar zelfs de Dood geen vat op heeft,
„ Schoon alles voor hem bukt.
„ Zie edel hier met bedel-bloed
„ Onwaardig ondereen ;
,, En hoe Natuur den Edelman
„ Doet kennen van 't gemeen.
Befchouw dees fchonken, vuil en zwart,
„ En van 't gewormt' doorboord;
„ Dit, Jan, dit is uw eigen ras
,, En volkje van uw foorr.
„ Maar let nu eens op dat gebeent',
„ Hoe hagelwit en fijn
Dat moet (het lijdt geen tegenfpraak)
,, Van mijns gelijken zijn."
m,

De
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De brave borst had eergevoel ,
Maar !likt de harde pil.
Ik zwicht ," fprak hij, „ voor dit bewijs
„ En zwijg eerbiedig ftil."
Nu ging 't een poos in flilte voort
Jan dacht zijn vonnis na;
De Jonker zet een hooge borst,
En ilaát hem 4agchend gl,
Thans nadert men een aaklig oord,
Dat elk met affchuw meldt,
En aan barbaarfchen tijd behoort
Het was — een .galgenveld.
Daar hing, in hoogverheven itánd ,
Een wijdvermaard perfoon ,
Tot affchrik van het fehehnenrot ,
Der raven prooi, ten tooit,
De tijd , de lucht, de zonnebrand,
Staag werkende op 't geheent',
Had aan den fehedel , kaal en glad,
Een glinftrend wit verleend.
Jan ziet het eerst den povren kwant,
En wijst hem aan zijn' Heer,
En, dankbaar voor de ontvangen les,
Geeft hij aldus haar weér:
„ Mijliheer! Mijnheer! befehouw die kruin,
„ Hoe hagelwit en fijn !
Dat moet voorvást een Edelman,
„ Ligt van uW maagfchap, zijn !"..
De Heer van Vandervan, befchaamd,
En leelijk in de lij ,
Riep nooit weer dooden tot bewijs
Van 's Adeldows waardij.
J. W. J.
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IETS, TER WECNEMINC VAN EENIGLO IEDENIINGßN
TEG$N DE WONDEREN , IN DE It. SCHRIFT VERMELD.
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w tweede brief neemt al het mij hinderende van uwen
eerhen Weg. Gij geeft in denzelven de punten van bezwaar op , en gaarne deele ik u nu de bedenkingen trouw
hartig en eenvoudig snede , welke dat bezwaar,, naar mij
-ne
overtuiging, uit den weg ruimen.
1)e voor onze wetenfcllap te onbegrensde krachten in
het heelal , en dus ook onze beperkte kennis van oorzaken en hare uitwerkfelen , fchijnen u toe , het bezwaarlijk , zoo niet onmogelijk te maken, om ergens gebeurtex
nisfen met zekerheid als Wonderen to kunnen onderfeheïden. — Bepalen wij hierbij de ernflige overwegingen van
onzen geest. — Voorzeker moet liet béfef van de beperktTieid onzer kennis in genoemd opzigt ons voorzigtig
en zeer behoedzaam maken in het opgeven of aannemen
van wonderen; maar , wanneer wij daadze,'en in geloof
waardige berigten aantrefi n, welke niet in de ons bekerde krachten der natuur liggen , en welke het ons berend
vermogen van den mensch verre te boven gaan, — he:

doen herleven van tenen doode, die reeds vier dagen in

het graf was ; wanneer zulks gefehiedde op het enkel ge..
Liedend }moord van iemand, die vele zulke buitenge one
werken opdkzelfde wijze verrigtte , — van iemand , dig:
etre leer predikte vol tvijsheid en de beilvoll'e verlit
ting , en wiens karakter den geltrengt'ten toets kan deerfiaan, ja 't welk waarlijk alomme edel en eerbiedwel;kená
verfch;jnt , — dan gevoel ik uiij gedrongen , liier aa n
een wonder, of gewrocht eener b ijzondere Goddehrce r7usfLierak^,lsst , te denken ; dat is , dat de aangeduide Perfoon tot die daadzaak buitengewoon door God is tgcáe
,
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rust. Mijn beperkt inzigt wegens dc zanien- of weder
werking der geheele natuur, of ook van het men--kerig
fchelijk vermogen , om van de krachten der natuur een
mogelijk mij onbekend gebruik te kunnen maken, kan
mij , bij de onzijdig(Ie overpeinzing , geene billijke of
geldende reden zijn om hier nog niet een wonder te erkennen. -- Neniea wij eens de mogelijkheid aan , dat de
krachten der natuur,, of het menfchelijk vermogen door
gebruikmaking van dezelve , zulke daadzaken konden
voortbrengen, geheel vreemd moet het ons dan nog fchij.
nen , dat zulks juist toen ter tijd en zoo menigmalen
plaats vond , en nu , bij de grootere vordering in de
kennis der natuur , nergens nicer plaats heeft.
In de naaste plaats komt het dan vooral aan, of het
wonder een genoegzaam tivaardig doel kan hebben , en
of de berigten van de gedachte daadzaken , Pcrfoon , en
karakter geloofwaardig zijn. Uw brief bepaalt mij ook
voorts hierbij.
Gij zegt : „ niet te kunnen begrijpen , dat, om de
„ opgeteekende gebeurtenisfen op dit flipje in het heelal
„ voort te brengen , de gewone orde in de natuur op
„ eenmaal voor een' korten tijd veranderd is geweest."
— Ik moet opregtelijk grkennen , dat ik dc heerlijke orde
in de natuur,, welke nog onlangs bij de zonsverduistering (*) de allerroerendite gewaarwordingen door eerbiedige overweging in mijnen geest werkte , ongaarne gednrig veranderd denke; dezelve zou dan ophouden orde
te zijn, en wij zouden alle zekerheid in Gods werken en
alle veiligheid in onze bedrijven misfen ; zoodat, op zich zelve befchouwd , de wonderen mij niet behagelijk zijn.
Maar, wanneer het dc wisheid des Aanbiddelijken en
Almagtigen , voor wien het vernederend gedacht zijn
zoude , aan de ingeftelde orde gebonden (f) te zijn , moge(*) Nov. 1820 gefchreven.
(t) Voorzeker hebben wij geen bepaald denkbeeld van de
Goddelijke werkzaamheid. Maar, terwijl eene bloote gedachte, of de wil van oazen geest, onze geheele ftoffelijkheld
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gelijk behaagd heeft, dezelve als middelen tot een verbeven doel te doen dienen, dan weder is mijne bevatting
of wederzin , als 't ware, geen grond om te befisfen.
Kunnen dezelve gefchied zijn ten behoeve van vrije , redelijke 4vezens, wier werkzaamheid en zaligheid naar de
Goddelijke kunnen gelijken, maar die, wegens de beperktheid hunner natuur en aan het f'of geboeid, zich
daarvan ook jammerlijk kunnen verwijderen, en alzoo
wel eerie bijzondere tehulpkoming behoefden , gelijk de
gefchiedenis inderdaad overvloedig doet blijken, --- dan moeten wij ons ook ten dezen tot de bedachtzaamste overWeging genoopt gevoelen: -- Gij zegt: dit flipje; maar wij
denken toch bij hetzelve aan millioenen redelijke wezens ;
en voorzeker zouden wij het eerder met de hoogde Wijsheid kunnen vereenigen, eenige afwijkingen van den gewonen loop der natuur, dan verlvaarloozing dier fchep
felen. 'Die afwijkingen, welke wij vermeld vinden, be;
palen zich ook alleen maar tot dit flipje, Gn ftrekken
zich, wèl begrepen, niet tot maan en fterren uit; dezelve zijn ook niet zoo ontzettend, dat ze tooneelen van
verwarring en verftoring werkten , zij fchijnen ineestal,
naar
,

heid beheerseht , komt dit onze bevatting van de werking
des Oneindigen eenigains te hulp. Hij wil, en het is er. -=boor middeloorzaken , of door de krachten, in de dingen gèlegd , te werken , moeten wij wel noemen eene nederbuiging
tot ons. Hij, die deze krachten deed worden, en van wien
wij alleen kunnen ílamelen b behoeft dezelve niet tot zijne
werkzaamheid. gen zieke onmiddellijk of door de genees
te herftellen, een ligchaam in de lucht te doen op--kracht
rijzen of door de zwaartewet te doen nederdalen, moet toch
voor den wil äf het vertnogen van den tfnuitfprekelijken
hetzelfde zijn. Fie krachten dér natuur zijn middelen voor
ons, door en volgens welke wij alleen kunnen werken. Derzelver voortduring, als oorzaken y die beftendig hare eigene
uitwerkfeien hebben, geeft, zoover wij dezelve leeren ken.
nen, het zekere aan onze bedrijven, en is daarenboven voor
uns de heerlijke openbaring van de eeawigß kracht en Goddalijkheid des Onzienlijken.
Qq a
-
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naar onze, wijze van bevatting , alleen Gene verhooging
van de gewone krachten der natuur te zijn, of van het
vermogen des vermeld wordenden Goddelijken Gezants;
de vroege Bijbelfche zijn ook niet zoo opeengehoopt als
wij ons bij het lezen dier gefehiedenis ligt voortellen ,
nnaar vonden gedurende eeuwen plaats; de Evangelifche
zijn tevens niet zoo menigvuldig als wel in den eerften
opfag fchijnt , daar wij dezelve vier keeren verhaald vinden; van fommige der oud - Bijbelfche berigten, welke
een wonderdadig aanzien hebben, ligt het wonderbare
blijkbaar in het verhaal of de wijze des voorflels, waarbij
dus, niet aan het bovennatuurlijke gedacht moet worden.
-- Dit alles flip ik ílecht's aan, 't welk wvij naar eisch
mogen opmerken, om de wonderen zonder reden niet te
vermenigvuldigen of te vergrooten. -- Nog eens , konden wij• het inzien , dat die afwijkingen voljirekt behoorden tot de middelen ten behoeve der redelijke fchepfelen
hier op aarde , dan viel het anders mishagel jke (*) derzel-

(*) Aardbevingen, orkanen, hagel flag en onweders zijn
op zichzelve ook niet behagelijk; bij dezelve moet ook gedacht worden aan oogmerken betrekkelijk verstandige, zedelijke wezens; buitendien, dat is, voor een bloot dierlijk leven, 't welk. met 4it aardfche eindigt, zoude de inrigting der
foffelijke dingen van dit /lipje ougetwijfek behagelijkec, in
vele opzigten minder verfchrikkelijk en bitter hebben kunnen
zijn. Maar, aan hoogere bedoelingen opzigtelijk verfiandige , voor zedelijke vorming vatbare wezens denkende, lost
ook dit zich eerbiedwekkend op. — Ongetwijfeld beílaan
er in het heelal de gröotlle verfcheidenheden in de inrigting
der floffelijke ítelfels. Zoo zeker wij daar ook redelijke wezens vermoeden, zoo zeker denk ik alomme aan eene íioffelijke orde ten behoeve van die wezens, Hoezeer wij ook
aanftonds , wanneer wij bij deze voorftelling verder willen
peinzen, duizelen, of ons zelven als verliezen,'zoo berust
toch de laatst gezegde zekerheid op. den indruk of de bevat
welke wij van den Onuitfprekelijken en Aanbiddelijken-ting,
bezitten, die ons voor het. licht der- waarheid vatbaar naakte, en de wet der Rede in ons binnenste doet gebieden.
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zelve terftond geheel weg, en dankbare verrukking zou
ons geheel vervullen. Zulks vermogen wij nu wel niet
ten volle te beoordeelen , maar alleen het Goddel$fk ver
Doch dat dezelve dienJtig en gepast zijn ons op-Jiand.
de zinnen te werken, en de opmerkzaamheid der tijdgenooten omtrent eene verkondigd wordende leer op te wekken, zoowel als zekerheid te fchenken wegens een' God»
delijk' Gezant, dit kunnen wij befeffen; zekerheid aan
betuiging eener Goddelijke zending kunnen wij-gande
ons zelfs niet voorftellen op eene andere wijze toereiken
erlangd te kunnen worden: de wonderen behooren-de
alzoo, naar onze bevatting , tot eene Goddelijke openbaring.
Ik meen des tot het laatule punt te moeten naderen —
tot den toets der gefchiedenis. — Bij uwe vraag: „ of
„ wij alle gebeurtenisfen , welke de menfchen van de
vroegfle tijden af meenden , of wezenlijk zagen , dat
gebeurden, voor uitwerkfclen moeten houden van nu
„ nog onbekende oorzaken; en of wij niet veel van de„ zelve , indien zij thans waargenomen werden, voor
„ minder vreemde verfchijnfelen zouden houden ?" — bij
deze vraag, welke gij dus beantwoordt: ,, hier wil ik
„ liefst niet als fcheidsman optreden," enz. , moet ik
eerst terugwijzen tot die daadzaken, in den beginne
door mij aangeduid, met de wedervraag, of wij dezelve ,
„ wanneer zij thans waargenomen werden, voor niet
„ vreemde , voor niet buitengewone verfchijnfelen zouden
„ houden ?" en voorts aanmerken , dat ook ik mij geenszins aanmatige , als `fcheidsman op te treden nopens den
toets van ware en valfche wonderen, in de gefchiedenis
geboekt , maar gij echter ligtelijk met mij zult erkennen ,
dat wij het onderzoek zouden eindigen, waar wij voor
moeten beginnen , wanneer wij niet werden uit-namelijk
om den arbeid van geleerde mannen deswege te-gelokt
beoordeelen en te wegen ; hiertoe zijn wij, beide bevoegd,
en, om , wegens het gewigt der zaak , tot eene vaste
denkwijze te komen, verpligt. Terwijl ik met gefchriften van dezen aard behoor bekend te zijn, viel mij, bij
de
Q43
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de overweging om u een werk aangaande dit pijnt in 't
bijzonder aan te wijzen , P AL F v in gedachten , van
wiens Overzigt van de belgijzen: voor het Christendon ik
het eerste deel hiernevens zende ; geenszins echter bedoel ik, u op te dringen het geheele flak te lezen , maar
inzonderheid de ttiveede Stelling des eerfez Hoofddeels ,
een' vergelijkenden toets der wonderen , in de ongewijde
ën gewijde gcfchiedenisfcn vermeld , bevattende.
Uwe onderneming , om den Bijbel van den beginne en
opvolgend door te lezen , durf ik niet afkeuren , om het
onberekenbaar nut vooral , 't welk zulks voor een opmerkend verfland en godsdienftig hart hebben kan; maar
er zijn uit den aard der zaak ook wezenlijke zwarigheden
mede verbonden. Zonder de noodige wenken en toelichtingen , ontmoeten ons gedurig , ja onophoudelijk , duisterheden , waarvan fommige zelfs , bij den eerften optlag ,
ongerijmd en aanftootelijk moeten voorkomen. Ik veroorlove mij des, u met nog een dik boek (*) te belas
doch ook niet ter geheele doorlezing , maar Hechts-ten,
bi ICI en een 50 of 6o bladzijden verder.
Ik kan niet ivoorbij te betuigen , dat ik dit mijn poten
aangenaam beloond zoude vinden, wanneer het mij moat
gelukken , u daardoor eeni e aanleiding te geven , dooreigene verdere overweging eerlang ecne overtuiging meer
in uwen geest te vestigen, welke, naar mijn inzigt en
gevoel, hoogstgewigtig is voor de volle verzekerdhcid
onzes genzoeds. Nog te meer moet ik daarin belangflellen , daar ik mij van uwen invloed ten goede op anderen,
uit hoofde van karakter , kunde en betrekkingen , overtuigd durf houden.
Met opregte hoogachting noem ik mij , enz.
.

Na/dir/ft. — Uit de nog verfcheidene "zwarigheden ,
welke de gefchiedcnis drukken , in uwen laathen opgegeven , snoet ik befluiten , dat gij met de onderfcheidene
wer(*) j E a t, z A t r M, 1 erh andeiinb ee over de voornaainflo
^/ ar pede a vree deaa Godsdicast, de Deels
,
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werken te weinig bekend zijt, in welke al de bijzenderheden , door u aangevoerd, worden gewogen. Dewijl
gij het Hoogduitsch leest, noem ik u een der jongfle , —
1) ö D E R L E I N, Christ lic/ier -Religionszinterrigt ifficha
den Bedüi fiaisfen zrnferer Zeit. Gelijk de meeste weten
gedurende het laatfle 30 ‚40 tal jaren ongemeen-fèhapen
zijn vereenvoudigd , deelt ook het gewigtig onderzoek
dat wij hier gedenken, daarin. Elk mensch van eenlge
bef'chaving wordt het gemakkelijk , ook ten dezen de
hoofdzaken te overzien , en dus te beoordeelcn. De fijt
van D ö D E R L E I N is levendig, zijne gedachten helder;
bigt alzoo en aangenaam laat zich eerre afdceling doorloopen — ik voeg het eerie deel hierbij. Gij houdt het
naij ten goede, dat ik u bijna niet boeken overlade. Uit
den arbeid dier Schrijvers zult gij ten minfle zien , dat
Christenen van dezen Hempel geene zaken van groote
onwaarfchijnlijkheid blindelings omhelzen.

IETS, OVER DE KARAKTERS DER HOOFDPERSONEN
IN DEN LUCIFER VAN VONDEL.

(Vervolg en flat van bl. 560.) ,

Z

agen wij , tot dusverre , geveinsdheid , eerzr cht en e fgunst in de karaktertrekken van Be/ml, /lpollion en P,elzebub doorblinken , wij vinden dezelve in het karakter
van den hoofdperfoon des Treurfpels te zamen vereenigd ,
zoo al niet overtroffen. Dan , wij verwachten , met reden , in den aanvoerder van zulk ecnen geweldigen opf'tand , iets bijzonders , iets kenichetfends , hetwelk hem ,
in dezen zijnen fland , vooral onderfcheidt. En , inderdaad , boven alle zijne medeftanders verheft zich zijn
trotsch-heerschzuchtig karakter met eerre breidellooze Pfoutheid. Alles , wat zijne ondergefchikte Overtien zijn en
verrigten , zijn en verrigten zij door hem ; allen flaan
hem ten dienst , en vliegen op zijne wenken : reeds de
eerfie regels van dit Treurfpel duiden dit aan ; het is
13elzebub , die fpreekt :
TMijl:
Q94
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Mijn Belial ging heene op lucht en vleugels drijven•,
Om uit te zien weer ons Apollion magh blijven.
Vorst Lucifer zondt hem , tot dezen togt bequaem
Naer 't aertrijck, e. z. v.
En verder;
Een wacker dienaer vlieght op 't wencken van zijn' Heer,
En flut zijn meesters troon getrou met hals en fchouder.
bat Lucifer in het listig befturen zijner gangen, en in
het algemeen in allerlei geveinsd overleg, geen meester
boven zich duldt, blijkt overvloedig uit alle zijne antwoorden en gefprekken, waarin wij eene zondèrlinge afwisfeling van beklag, ironie en trots meenen te ontdekken. Zijne aanfpraak , waarmede het tweede bedrif
aanvang neemt , kan hiervan , onder vele andere, ter proe•
ve verfirekken.
In de tegenwoordigheid van eenen Belzebub en -ƒpol'
lion ontveinst hij zijne heerschzuchtige oogmerken geens•
zins : in zijn gefprek met Gabriét wacht hij zich zorg.
vuldig , van zichzelven te gewagen, dan wanneer hij zich
poogt voor te doen als der goede zaak toegedaan zijnde },
het is dan ;
Verfchoonme , 6 Gabriël,
Indien ick uw bazuin , de wet van 't hough bevel,.
Zen luttel wederftreve , of fchijn te wederßreven,
Wij ljvren voor Godts eeres om Godt zijn recht te geven,
Verloot lek mij , en dwael dus verre buiten 't fpoor
Van glijn gehoorzaemheit.
Hoe geheel anders klinkt zijne trotfche taal, wanneer
hij op het gezegde van Belzebub:
?en zal uw mogentheit aldus de vleugels fnuicken,
ten antwoord geeft:
Zoo licht niet . neen gewis, men kan 'er in voorzien.
Geen minder droDnie hier zijn' meerder te gebidn,
Cn t
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en:
Nu zweer ick bij mijn kroon het al op een te zetten,
Te heffen mijnen floel in aller heemlen trans,
Door alle kreitfen heene , en flarrelichten glans.
Der heemlen hemel zal mij een palais verftrecken ,
De regenboogh een troon ; 't geflarrente bedecken
Mijn zaelen; d'gertkloot blijft mijn fieun en voetfchabeL

Wij weèrhouders ons met moeite van het affchrijven
dezer geheele plaats , te uitvoerig om dezelve mede te
deelen.
4pollionz herinnert hem , dat de Veldheer Godts wonder
lijcken Naean in 't velt van zin banier voert , en zijn
antwoord is, zoo trotsch als vermetel :
Vat baet een naem met licht gefchreven?
den heldenáuk , als dit , wordt geenfins doorgedreven
Met tittelen, en pracht, maer dapperheit, en moedt,
£n treken, van vernuft en loosheit uitgebroet.

Zijne redewisfelingen met de Luiciferisten (bedr. III.)
toonen ons zijn trotsch-heerschzuchtig karakter, ondanks
de vermomming , waarachter hij zijne ware bedoeling
weet te verbergen. Ten flotte ligt hij het masker af,
laat zich trouw zweren en huldigen , en duidt een GodsJasterlijk reukoffer, te zijner vereering ontfroken. Wanneer hem Rafael (bedr. III zijne innerlijke gedachten
blootlegt , poogt hij den (raat des gefchils te verande.
ren , door, trotfchelijk , de bron van het beflaande mis
alleen in het raadsbefluit der Godheid te zoeken ,-noeg
ten einde zich op deze wijze te verontfchuldigen. De
krachtige%•en bewegelijke taal van Rafael fchijnt, wel is
waar, voor een oogenblik , bij hem oenigen ingang te
vinden; dan, zijn alles te bovengaande hoogmoed brengt
hem tot de wanhopige keuze, liever tot het uiterife te
blijven volharden, dan zich aan de genade der Godheid
over te geven : de taal, door hem te dezer gelegenheid
gevoerd, is die van den booswicht, bij Wien het gewcQq s
teil

+Sch$

IETS ,

OVE1 DE KARAKTERS

ten nog een enkel vonkje zedelijke waarde doet glimmen ,
doch hetwelk, deszelfs ware voedfel , in. nederigheid en
ootmoed , misfende , Hechts een oogenblik flikkert, om —
voor altoos te verdwijnen.
Lucifer, eenmaal geheel afvallig geworden , kent geene grenzen meer voor zijne breidellooze trotschheid en
vermetele heerschzucht, en ontziet hij zich niet, Michaël
te beftrijden : te midden van dat gevecht worden beide
legerhoofden handgemeen: vooraf cischt 1lMiclaacl, dat
Lucifer bukke en zich overgeve ; dan , zijne vermetelheid
gaat reeds alle palen te buiten :
D'Aertsvijant van Godts nacm, hardneckigh, onbewogen,
En trotfer op dat woort, hervat in aller ijl
Den flagh, tot driewerf toe, om met zijn oorloghsbijl
Den diamanten fchilt, met een Godts nacm, te kloven.
Dit is evenwel , in dien flag, zijne- laatffe poging ;
wordende hij door Michaël verwonnen en zijn leger ge
gelijk dit uit het ees/le tooneel des v ijfden bedr fs-fagen;
blijkbaar is.
Na zijnen val is hij dezelfde hoogmoedige trotschaard;
dit zien wij uit het verflag , deswege door Gabriel gegeven: na den val van Adam bezworen te hebben, eindigt
hij aldus zijne Godslasterlijke taal; hij wil
Dock zoo veel menfchen , als geen tong vermagh te.noemen ,
En al wat Adam teelt in eeuwigheit verdoemen.,

Door gruwelítuck op ítuck , Godts naera ten trots begaen.
Zoo dier wil hein mijn kroon, en zijn triomffeest ltaen.
Verfehaffen wij onszelven nu eene , ftreelende verpoozing in onze befchouwing, door, in de tweede plaats,
#lit te flaan bij de aantrekkelijke karakters der tegenílanders van Lucifer en de zijnen: wij wenfchen hiermede
ons overzigt op eene aangename wijze voort te zetten en
te befluiten.
Herkenden wij , in ons eerffe deel, in hoogmoed en af
gunst dc hoofdkaraktertrekken der wederfpannelingen , even
zoo
-
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zoo vinden wij, bij Michaël en de zijnen, eerbied voor
God en gehoorzaamheid, in allen even heerlijk en karaktermatig , aanwezig : dan , ook hier willen wii ons geenszins bij het algemeene bepalen , en gaan daarom , al aanhonds , tot bijzonderheden over: men veroorlove ons
echter vooraf de navolgende opmerking :
De karakters van illichaël en de zijnen zijn , over het
algemeen , ongelijk minder frerk gekleurd, dan bij Lucifer en diens eedgenooten : de reden hiervoor ligt in den
aard der zaak: de vijanden van God en het goede laten
zich geheel door derzelver buitenfporige driften befturen ; de hevige opbruifingen van dezelve doen zich, in
ieders afzonderlijk karakter, met de grootfte levendigheid
ontwaren ; en dit vcrfchaft , natuurlijk , overal werking
en wederwerking aan het ganfche tafereel van den opfland. Geheel anders is het met Michaël en zijne Enge
gelegen : veel van hetgene zij fpreken en verrigten ,-len
gefchiedt ingevolge den last hunner zending; iets meer.
der of minder vermogen zij niet, als fiijdig met de betrekking, waarin zij flaan , of geenszins overeenkomende
met hetgene zij , als nederige dienaren- en gehoorzame afgezanten des Hemels , verpligt zijn uit te voeren.
Dan, dit een en ander belet ons echter niet geheel ,
omtrent het karakter der bedoelde perfonen een en ander
in het midden te •brengen , hetwelk ons het onderfcheiden gemoedsbefraan van elk hunner, meer van nabij, zal
doen kennen,: wij bepalen ons, in de eerfle plaats, tot
Uni!.
V O N D E L voert dezen Schiltknaep van Michaël voor•
namelijk ten tooneele, em, door zijnen mond, Gabi i
verflag te doen geven , van de behaalde overwinning op
Lucifer. Het behoort niet tot ons oogmerk , bi de vele
en uitnemende dichterlijke fchoonheden van dat vertag te
vertoeven; en bezigen ' wij hetzelve alleen , om daaruit een' en anderen trek van Uriël's karakter op te maken. Wij leeren hetzelve dan ook hier van Gene heldhaftige zijde kennen; vermits Uni!, zonder eenigen omhaal van ijdele zelfvenccíhnb, en Hechts mei korte, maar
veel-
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veelzeggende woorden, zijn aandeel in de behaalde zege
vermeldt. Apollion handhaaft nog voor eene wijl , na
Lucifer's val, den Randaard des oproers ; en nu getuigt
Uriél, met eene bewonderenswaardige zedigheid , het
onaffcheidelijk kenmerk van echte heldendeugd:
De flandert van de liar vergaet hierop het blincken ,
Zoo ras Apollion mijn vlammend zwaert gevoelt,
Den flandert geeft ten roof, e. z. v.
Is dit kort berigt ons een fprekend blijk van Uriël's
heldenmoed, zoo plaatst de wijze, waarop hij deze voor
doet, zijne nederigheid in een beminnelijk licht.-dragt
Hij moet, in den loop des verhaals, van zichzelven gewagen; maar hij doet dit als ongemerkt en in het voor
aan het berigt der daden van zijnen Veldheer eene-bijgan,
breede plaats inruimende : en wanneer hij, later, het
einde van den flag heeft befchreven, is hij verre af, in
,de eerfle plaats, aan eigen moedbetoon en dapperheid te
denken.
Ons maght, van God gezegent,
Ruckt voort, en treft, en sloopt voor's hants wat zij bejegent.
zoo luidt het bij hem; cn de moedige krijgsheld erkent
hier mede blijkbaar de hulp des Hemels in het verkrijgen
eener zoo duur gekochte overwinning. Waarlijk! echte
moed en bevallige nederigheid vereeren hem, in onze
fchatting , even zeer.
Gabriël's karakter beantwoordt volkomen aan de hooge
bediening, hem, als Godts Geheimnenisiolck , opgedragen :
het gewigtige en ontzagwekkende van deze waardigheid
fchijnt zich aan het karakter van dezetl Engel te verbinde ; immers het is geheel ern/lig en eerbiedwaardig, hoe
en waar zich Gabriël ook vertoone.
In het eerfle bedrif is hij geheel afgezant, en eindigt
hij zijne uitvoerige rede , ten flotte , met deze woorden :
Zoo luidt mijn last, waeraen de Godtheit u verplicht.
En
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En zien wij hem , in het tweede bedrif , weder ten
tooneele verfchijnen en met Lucifer redewisfelen , ook
dan blijft hij de waardigheid van zijn karakter bewaren.
Zijn dc redenen , welke door Rafaël, ter teregtbretiging
van de afvalligen , gebezigd worden , van een' ernf}iggemoedelijken , die van Gabriél zijn van een' ernflig - ver
aard, en, mag ik mij eens van dit woord-ftandelijk
bedienen , meer cvijsgcerig. Zoo luidt het hier:
,

Veel weeten kan altijs niet vordren, zomtijds fchaden.
elders :
De zaligheit bedact in een gerust genoegen,
In 't ftemmen met Godts wil, en zich naer hem te voegen°

dan weder, van Gods wijsheid gewagende:
Zij openbaert bij trappen
Het licht der wetenfchappe en kennisfe, en begeert
DÏ t ieder, op zijn wacht, zich onder haer vorne rt.
liet verhaal , 't welk door Item , betrekkelijk Jedam ;
val , in liet laaIJle bedrijf, uit 's Hoogoen naam , ge
ernst en de waardigheid-fchidt,kenszlf
van het karakter des fi)rekers : wij hooren hier wederom
den gazant, die den last zijns Meesters ontvouwt, en
Shierïbij zichzelven gecnc enkele afwijking veroorlooft. Alv orens hij echter zijne rede begint, cjoet hij ons den hoogen ernst van zijne eigene gemoedsgefleldiieid, in deze
karte woorden , diep gevoelen
Helges , helaes , helaes , hoe is de kans gekeert !
Wat viert men hier? 't Is nu vergeefs getriomfeert:
Vergeefs met wapenroof en Randerden te brallen.

Iets meerder kunnen wij; aangaande Gabriël's karakter,
niet bepalen; dan, het aangewezene zal genoegzaam
zijn om te betoogen, dat V 0 N D E L 'S genie„ bij het
fchetfen van dit karakter, ons juist die grondtrekken heeft
af-
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afgemaald, welke zoo zeer voegen aan den vcrtegenwoordiger des Hemels :. inderdaad, het rijk vernuft van -den
Dichter verdient hier bij uitnemendheid onzen lof.
Opregtheid kenfchetst inzonderheid het karakter van Rafael. Lucifer zelf kan zich niet wederhouden, hem cle
opregte te noemen. Geheel bezield met de edele zucht,
om, indien mogelijk, den afval nog te voorkonen, gaat
hij hierbij dan ook regtflrceks en zonder omwegen te
werk. Waar een Belirl en ,4pollion heimelijk en listig
op liet algemeen , ten kwade , werken , daar vervoegt zich
Rafael aanílonds bij het hoofd des opilands , en luidt
zijne taal , met eerie verftandig beítuurde rondbori igheid
-

Och s 9tedehouder, mont van 't goddelijck gezagh,
Vat heeft u buiten 't (poor van uwen plicht gedreven?
Zoudt ghij den Schepper van uw glori wederllreven?
Lichtvaerdigh weifelen, en wancklen in uw trou?
Dat hoop ik nimmermeer.

W aarlijk ! geen vriend kan den vriend met meer opregtheid vermanen , raden en waarfchuwen. Floe hartelijk zijn
regels als deze:
Heer Stedehouder, magh mijn bede uw hart beweegen;
Ghij kent mijn zuiver wit , en hart , met u verlegen.
Ruck af dien trotfen kam : fchud uit dit harrenas
Smijt neder uit dees hant de heirbijl , de rondos
Uit d'andre. Hooger niet: legh neder, och legh neder,
Legh neder, ftrijck van zelf den ítandert, en de veder
Van uwe vleugelen , voor Godt, en zijnen glans.
,

Wij zien het, met Rafaéls opregtheid paart zich eerie
blijkbare belangftelling in, en, mag ik het zoo noemen ,
zeker medelijden met de ongelukkig - afvalligen. Deze beniinnelijke hoedanigheid deelt aan den toon van zijne redenen zekere zachtheid mede , welke , zonder in weekheid
te ontaarden , in den hoogen ernst zijns onderwerps doorblinkt. Zelfs dan , wanneer hij Lucifer val en verderf
aankondigt , is zijne toefpraak meer waarfchuwende dan
eigenlijk dreigende :
Qch
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oh, Stedehouder voer uw regenrenten af:
'Voer af, en !aet u toch vermorwen door gebeden.
Iek zie den zwavelpoel,
Wet opgefpalckte keel, afgrijslijk naer u gapen.
Och , och , bewilligh onze bede.
Ontfang dien tack van pais: wij often u Godts vrede.

Zijne opregte belangflelling blijkt nog in zijne reiej
nen, zelfs dan, wanneer Lucifer reeds ten ítrijde is gekeerd; dan klagt de edele Rafael:
Helaes, in welck een' flaet
Van jammernisfen stort d'Aertsengel al de zijnen!
Nu magh hij nimmermeer in vreught omhoogh verfchijnen ,
't En zij de Godtheit dit medoogende belett'.
Ghij Hemelreien, komt, en geeft u in 't gebedt
Misfchien of noch dien fagh te fchutten waer met (meeeken,.
Het bidden kan een hart van díamantiteen breecken.

Dezelfde opregtheid en teedere belang[lelling blijft hens
tot het? einde toe eigendommelijk kenfchetfen. In het
vijfde bedrijf van Uriél het verhaal van den flag vernemende, is het, van Lucifer fprekende:
Helaes, wat durf, wat durf d'Aertsengel zich vermeten?
Och , 'of irk hem -bij tijts tot affiant had gebroght 1
en:
O hooft der Engelen, niet hooger: keer weerom.

Zelfs na het vernemen van Lucifer's algeheelert val
kan hij nog niet nalaten, het rampzalig lot van dien
trotsch - heerschzuchtigen hartelijk te beklagen; en vertoont hij zich altoós, ter oorzake van zijne welmeenendheid en opregt heftaan, van Bene zeer bevallige en beminnelijke zijde.
En zoo zijn wij eindelijk tot Michael genaderd, die
noch voor Gabriel in waardigheid, noch voor Rafa t in
cpregtheid behoeft te wijken , maar., behalve deze voor
hoedanigheden , k held`, eerie gros* v,utheid-treflijk
,
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yerla karakter vertoont. Hij is Veldheer,, en zijne manier
van denken , gevoelen en handelen beantwoordt volko.
men aan het denkbeeld , hetwelk wij ons van den edelent
krijger vormen. Hij onderfcheidt zich door eene groote
mate van fierheid , zoo geheel vreemd van alles , wat men
met den naam van trotschhcid beflempelt. Uitdrukkingen, als:
Is Lucifer, helaes , in zijne treu verandert?
ien :
Vat vervoert
Godts Stedehouder dus ziel, tegens Godt te kanten,
Als een verwaeten hooft van dolle vloeckverwanten?
leeren ons Illichaél van eene cenigzins gevoelige zijde
kennen; over het geheel, echter, toont hij eene groote
vastheid en onwrikbaarheid van karakter; in zijne rede
hij kort , gelijk dit een' krijgsman voegt -nerig,s
maar zijne taal is vol vuur en leven ; dus fpreekt hij
Belzebrub aan :
Waer zijn we? wat gedruis verneemt tuen hier alreel
Dit fchijnt een hof van twist en oproer, niet van vree,
Gehoorzaemheit en trout Prins Belzebub, wat reden
Beweeght u, als een hooft van wederfpannigheden,
Dien oploop, zwanger van een goddeloos verraet,
Te ftijven tegens Godt, ons aller toeverlaet?
Bel: cbtrb tracht nu zichzelven en de zaak der oproerigen te verdedigen, en, gelijk wij reeds boven opmerkten , zelfs Michaël aan de zaak des opflands te verbinden ; deze ziet dit , op eens en geheel , door , en , in
Bede van te redetwisten , handelt hij: zoo zegt hij:
Wij willen uwen zoen bemiddelen bij Godt,
Of anders wacht uw hooft.
De aanhang van Lucifer zoekt Ian deszelfs oproerige
oogmerken te verbergen onder den fchijn van Gods eere
te
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te willen voorliaan : Michaël mag dit huichelen niet langer aanhooren: in echte heldentaal, Benen Veldheer voc•
gende, fpreekt hij hen toe:
lek wil dat elck vertrecke, op 't weneken met mijn hapt.
Hij kant zich tegens Godt en Godtheit, wie zich kant
Meineedigh tegens ons. Vertreckt naer uwe vaenen.
Dat past foldaten , en gehoorzacme onderdaenen
Des hemels,

De I uiciferisien warren echter. Nu herneemt Michaël:
'k Gebiede u datghe flux de wapens nederleght.
Door 't zamenrotten wort uw eer en eedt gefchonden.

Men wil echter niet luisteren. Maar hoor nu de ontzettende taal des Veldheers :
Hardneekige aert, ghij zijt geen zoonen meer van 't licht,
Maer eer een bastertílagh , dat voor geen Godtheit zwicht,
Ghij terght den blixemftrael en onverzoenbren toren:
Volhartghe , wat een ramp en val is u befchoren !
Ghij luistert naer geen' raet, noch onderwijs: laet zien
Wat d'AllerhooghIle item ons boven zal gebién.
Welaen, ick wil dat zich d'oprechte en vroome Reien
En fchaeren daetlijck van rebelle rotten fcheien,
Getrouwe Reien, volght Godts Veltheer.

In het eer/le tooneel des vierden bedrijfs heeft Gabriel
ter naauwernood aan Michaël het bevel der Godheid overgebragt, om geweld niet de wapenen te keerera, of deze
toont zich aanflonds bereid :
Urïel , Schiltknaep s flux, men breng den blixem hier,
Afijn harnas, helm, en fchilt. Breng herwaert Godts baniet.
Wen blaze de bazuin: Te wapen, flux te wapen.

Eindelijk verfchijnt ons Michaël in al de grootheid van
zijn heldenkarakter,, in den hevigen ítrijd met Lucifer.
Na nog eenmaal den vijand van God en het goede met
korte, maar krachtige woorden te hebben aangefproken ,
TTENGELW. I82I. NO. I.3.
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begeeft hij zich onmiddellijk niet hem in een' allervreesfelijkflen twee[Irijd, en behaalt de Ichoonfte overwinning.
Openlijk geeft hij God de eere voor de behaalde zege,
en erkent oot;noedig de hulp des IIemels , hein en den zij
betoond. Waarlijk ! dit is de ware, de echte helden-net}
-grotheid.
Hoe zeer hem de eer der Godheid aan het harte gaat ,
blijkt onder anderen , wanneer hij , op het vernemen , dat
Adam ten val is gebragt , met eerie edele verontwaardiging, wegens Lucifer, uitroept:
Verwaten vloeck, zoo trots de Godtheit noch braveeren f
%Vij willen u eerlang dat lasterfluck verleeren.
En naauwelijks is hein , door Grcbriël , in Gods naam ,
bevolen, verder kwaad te fluiten , of hij neemt, in de
gegevene omflandigheden , de beste maatregelen , can hand
haaft alzoo de hooge waardigheid , die hij , aan het hoofd
van het hemelsch heerleger , met eene weergalooze vastheid van karakter , zoo roemruchtig bekleedt,
,

En zoo hebben wij dan onze voorgenomene taak volde opgave van de bijzondere karakters der hoofd -bragt,in
van Nederlands Puikdichter , en-perfonidLuc
ons , zoo veel in ons was , bevlijtigd , hierin met alle ge
naar waarheid te werk te gaan.
-trouwheidn
Eere hebbe de nagedachtenis van den éénigen v o ND E L , wiens veelomvattend gene aan ieder der hoo£dperfonen van zijn uitmuntend Treurfpel een zoodasig ka
heeft gefchonken , als meest overeenkomt met de-rakte•
bijzondere betrekking , waarin elk tot het geheele ftuk is
geplaatst ! Alleen uit dit gewigtig oogpunt befchouwd ,
is zijn Lj'cifer een veilige gids en waardig voorbeeld ter
navolging: elk ander dichter , minder groot dan hij , ware
voorzeker,, bij eene gelijkfoortige floffe , wellig t tot het
eenzelvige , en hierdoor tot het eentoonige , vervallen.
Bij v o ND E L is alles, hier, overal verfcheidenheid,
kracht en leven; en bij al die verfcheidenheid ontdekken
wij overal overeenílemming , overal harmonie.
-
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Inderdaad, V O N D E L bezat, ook als Treur'peldichter,
uitmuntende en zeldzame verdienften; verdienden, die
den lotwisfel van een tweetal eeuwen hebben verduurd ,
en , te allen tijde , dankbare erkentenis en bewondering
zullen blijven verwekken. Vanwaar deze./hoogti en zoo
algemeen erkende verdienden ? dat eigenaardige en bijzondere , hetwelk de zinnen treft en het harte roert? Vanwaar dit alles , en nog meer,, hetwelk niet behoort tot
de refultaten onzer tegenwoordige befchouwing ? — liet
antwoord is gereed: V 0 N D E L kende en vereerde , in
de beoefening der edell}e kunst, de onveranderlijke voor
ware, goede en fchoo;ae ; en deze-fchritenva g
voorschriften zijn eeuwig één.
EENIGE BIJZONDERHEDEN RAKENDE IIET LAATSTE
ENGELSCIIE IiROONINGSFEEST.

(Vervolg en flat van bi. 577.)

O

nder de aardigheden , tot welke het feest aanleiding
gaf, behoort ook de verordende ítaatliekleeding. De
nieuwspapieren, die onder het opzigt van den GrootKamerheer ftaan , hadden wel herhaalde keeren aangekondigd, dat de kleeding, voor vrouwen zoo wel als voor
mannen , was het groote 1 lofkostuum. Daar deze aan
echter niet op eerre officiéle wijze gefchiecI-kondig
was, werd zij nog flecds in twijfel getrokken; zoodat
velen , die verzekerd waren bewijzen van toegang te zullen erlangen , verzuimd hadden , zich van dit vereischte
te voorzien. Eindelijk werd echter , op Maandag avond,
den I G Julij , eene buitengewone courant uitgegeven,
waarin nu plegtig die bepalingen werden vastgel'celd ,
welke reeds voorloopig opgegeven waren. Het duurde
echter tot Dingsda; moren , eer zulks genoegzaam ter
kennisfè van het algemeen kwam. De verwarring , hieruit ontflaande , was inderdaad vermakelijk , hoezeer een
weinig beangfligend voor fommigen. De Dames ijlden bij
geheele zwermen naar hare kleermakers , egt tallooze kleeRra
ding-
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dingftulkkeß, die maanden lang in Let ílof vergeten hadden gelegen, werden nu in ééns opgevraagd, en in ongedachte vrolijkheid te voorfchijn gebragt. Deze alle waren echter ongenoegzaam om te voldoen aan de veelvuldige aanvraag, en orders , die het onmogelijk was te ver
werden met haastigheid gegeven, met bezorgd.-vuleti,
hid aangenomen.
Nog beklagenswaardiger was het lot der mans-kleermakcrs bij deze ongemeene gelegenheid. Door vijftig te
gelijk aangevallen, wisten zij niet, hoe zij zich zouden
redden, en waren althans buiten flaat om de helft dier
befteilingen aan te nemen, welke hunne dringende begunftigers hun aanbevolen. Deze waren, van hunnen
kant , hierdoor genoodzaakt, of zich de aanmerkingen te
getroosten , welke hunne bekenden maakten over het verfchijnen op het krooningsfeest in eene onvoegzame kleeding , of hunne nieuwsgierigheid geheelenal op te offeren aan de eifchen van het fatfoen. Zeldzaam , inderdaad ,
was de toehand van vele Heeren. Honderden van hen
hadden nooit de eer gehad om een Hofkostuum te dra gen. Tallooze beftellingen verbaasden en bekoorden
vriend Snip; en het kluchtfpel: „ De Duivel onder de
Rleerivakers ," maakte in alle deelen der hoofdflad eenen
grooten opgang. Eene andere foort van eerbiedwaardige
handwerkslieden was niet minder gelukkig; ik bedoel die
overal rondloopende kleerkoopers, welke men in alle gedeelten der Rad vindt, en bij welke men kleedingilukken
van allerlei foort , burgerlijke , militaire en geestelijke ,
binnen vijf minuten tijds bekomen kan. In alle deze bewaarplaatfen van oude kleeren zag men groepen van angflige gezigten, naauwkeurig de van de mot doorvretene
verouderde gewaden bekijkende, die voorzeker federt het
vorige krooningsfeest het daglicht niet aanfchouwd hadden. Het was niettemin eene gedwongene fraaijigheid ,
en zij moesten dan ook, zoo als zij waren, gedragen
worden. Het was ten minf}e Hofkostuum , en dit was
genoeg. Er zijn zelfs vele gevallen te onzer kennisfe ge=
komen , waarin een volledig Rel kleeding in drie uren
tijds
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ten
tijds nieaw gemaakt is. Le ^^ ^ dis tt^oen, r^.aa
'

ii ure zijn nog beftellingen gedaan, en in tijds uitgevoerd.
Ook de hoedenmakers , koufenver :oopers en zwaardvegers deelden in deze algemeene gretigheid ; en vat nu ook
hun bijzonder gevoelen over krooningsplegtigheden zijn
moge , zij erkennen toch ten laatlto gezamenlijk , dat zii
goed zijn voor het vertier der waren. De gedaantewis"cling , die bij vele lieden plaats vond , uit hoofde der kleeding , tot welke zij genoodzaakt varen hunne toevlrct
te nemen , was inderdaad grappig. Deftige regts eleerden verschenen in liet gewaad van officieren te lande; ;,etits - mcif res vertoonden forfche dragonders , en eerlijke
ambachtslieden waren van onderen tot boven Hovelingen
geworden.
Terwijl nu de kleermakers en naaifters drok aan he„
werk waren , kwam de beurt aan de ridders van de zwem
(de koetfiers.) Buitenfporige prijzen werden er geboden
voor rijtuigen van het flechtfle aanzien ; en zelfs deze
kon men nog niet altijd bekomen , zoodat eeoc menigte
dezer nieuwbakken hovelingen genoodzaakt was te voet te
gaan , tot geen gering vermaak van het gemeen , 't welk
niet naliet zijnenn fpotlust te hunnen koste te boeten, en
daardoor hen te dwingen zich te verfchuilen in hunne
eigene mantels, of achter den cerften den besten hock,
waar zij hunne befchaamde eerekleeding konden verbergen.
Daar er nu, na den afloop der krooningsplegtigheid,
in de zaal van IYestrmar.nier een plegtig feestmaal aan meer
dan 2000 perfonen zou gegeven worden , zoo waren ook
de. toebereidfelen tot hetzelve verbazend. In verbinding
met dat gebouw waren 23 lokalen opgetrokken, op deft
grond met tegels belegd en met pannen gedekt, waaiíin
alles was aangebragt , wat de kookkunst konde vereifchen. In de braadkeukens waren vier groote raderen
naast elkander , ieder van welke vier rijen (pitten kon
bevatten , welke , door koppeling , van éénen man kon
gedraaid worden. De druippannen en andere werk -den
waren an daaraan evenredige grootte. 1 erzijde-uigen
R.t3
de-
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dezer keukens waren weder andere, voorzien van alles ,
wat tot den haard vereischt werd, als braadbekkens en
kookketels , alsmede tot het koken van foci) , het gereed
gevogelte , ham, osfentong , visch , puddingen ,-makenv
enz. Er waren verder kamers voor pasteibakkers en confituriers ; magazijnen van groenten en vette waren ; fruitkamers ; aanregtkamcrs , en erne bakkerij : zoodat er inderdaad niets ontbrak van alles , wat Benig gemak kon
aanbrengen in de toebereiding van zoodanigcn maaltijd.
Deze vertrekken werden den I2 Julij betrokken , en van
dat tijdlip af hield men zich onafgebroken bezig met het
vervaardigen van liet benoodil;de tot het feestmaal. Ieder
fink werd met een-, regelmatigheid en juistheid aangebragt , die niet kon nalaten de verwondering te wekken
van allen , die gelegenheid hadden dezelve waar te nemen ; gelijk dan ook dc wijze , waarop de maaltijd ver
bediend werd , ten duidelijktle toonde , dat alles-volgens
vooraf en volledig bepaald en voorgel breven was.
Bij gelegenheid dat wij van deze toebc'ciding ípreken ,
zal het misfehien niet ongevallig zijn , te vernemen , wat
op dezen maaltijd al is voorgediend. Wij zijn in ílaat ,
tilt echte befcheiden, het volgende mede te deelent
1

hl'arme SYüjzen.
i6o terrines niet foep; als So van fchildpad , 40 met
rijst , en 40 met vermicelli.
i6o fchotels met visch; als So met tarbot, 40 niet rivierforellen, en 40 met zalm.
16o fchotels met gebraad; als So met wild, 40 met
rundvleesch , (waarop 3 geheele vierde deelen van een
rund) en 40 met lams- en l alfsvleesch.
i6o fchotels met groenten; als aardappelen, pculvruchten , en bloemkool.
480 fauskommen; als 240 met zuringlaus, izo niet
boter, en Ico niet peterfelielàus.

Iiotrdle Spijzen.
So fchotels met gebraden ham; So met pastcijen ; s®
met

°
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met ganzen à la daube , op iederen fchotel twee ; 8o met
gebak; So niet gefnedcn rundvieesch; So met gekapte
kapoenen, op iederen fchotel twee; i igo zijfchotels met
allerlei foort van fpijs; 36o fchotels met verüerd banket
klein confituurwerk; 400 fciiotels irret-werk;360mt
gelei en room; i 6o met oesters; So met zeekreeften ,
en So met rivierkreeften; i6o met gebraden gevogelte,
en So met zuiglammeren.
IIet geheel der benoodigdheden tot dit alles bedroeg
744 2 l rundvleesch , 7133 th kalfsvleesch , 24741 fchapenvleesch , 20 vierdedeelen van zuiglammeren , 20 lamsbouten , 5 fchouderftukken , 55 vierdedeelen van gefpeende lammeren, i6o lamszwezerikken , 339 osfenfchenkels , 400 kalfspooten, 250 It vet, 16o ganzen, 720
kapoenen , 161 Q kuikens , 52o kippen , 1730 fI fpek ,
550 t reuzel , 912 [U boter, en 8400 eijeren. Dit
alles was echter alleen het benoodigde , buiten en behalve hetgene er van eijeren, boter, meel en andere zaken
dot de banket- en pasteibakkerij vereischt werd , en behalve fuiker,, ijs , vruchten enz. , van welke almede eene
verbazende hoeveelheid gebruikt werd.
Evenredig hiermede was ook dc hoeveelheid wijn, wel
gereedheid was, en die beftond in I2oo flesfchen-kein
champagne-, 240 B. bourgogne-, 2400 fl. bordeau4-,
600 H. rijnfche-, 600 B. moezel.., boo B. madera-, en
omflreeks 4200 fl. fpaanfche en port -wijn , alsmede ioo
galons koude punch.
Gelijk dit alles ons leidt tot dc gedachte der verbazende
menigte , die aan dezen maaltijd moesten deelnemen , zoo
befeffen wij tevens , dat het talloos heer der nieuwsgierigen nog Oneindig grooter zal zijn geweest. Wij kunnen dit uit den prijs, die voor zitplaatfen, welke het
uitzigt op de plegtigheid hadden, gegeven werd, opmaken ; terwijl eene opgave van den prijs bij vroegere gelegen
zal aanwijzen , waarmede zij geflegen zijn.-hednfüli
Ten tijde toch der krooning van w I L L E M D E N V E 2© V E lt A A it, in ro66 , betaalde uien voor zoodanige
zitplaats een blank. Bij die zijns zoons , w IL L EM DEN
Rr4
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k 0 O D H A R I G E N, (I087) was dit al even zoo. Bij
die van E D U A R D I) E N II (1307) gold eene plaats eelt
farthing, of eene halve penny, (; ft. Holl.) Bij den volgenden
Koning verdubbelde zulks. Onder Ii E N D R I K D E N IV

(1400) fteeg dit tot twee pence. Bij HENDRIK DEN

VIII klom de pri5s tot een groot, of vier pence. Bij
de krooning van

JACOBUS

DEN I ell

KAREL

DEN

I-, in het begin der 17dc Eeuw ,was die prijs een (Eng.)
fchelling. , Bij die van K A R E L D E N II (i66o) klom hij
reeds tot eene halve kroon , die bij de krooning van
W I L L E M DEN III VAN ORANJE en KoninginANN A tot eene gehecle kroon íteeg. Bij die van G E O R G E
D E N II werd eene halve guinje betaald; doch dit werd
als buitenfporig befchouwd. Hoezeer verfchilde dit ech
ter bij de krooning van den laatstoverleden' Koning
G E O R GE D E N III , als wanneer voor elke zitplaats op do
eerfte bank der galerijen in de Abdij van Westrnunfler 10
guinjcs gegeven werd, en plaatlen in huizen, waar de
optog t voorbij moest, waren niet veel minder, in get
mcene huizen van 5—I guinje, zoodat een klein huis op
den krooningsweg , nadat de vertimmering betaald was ,
opbrast 700 pond flerlings , en eenige groote huizen over
de I000 p. fl. Andere zitplaatfen werden tegen Si guinje
de vierkante voet, en fommige in de Abdij zelfs tot 5
guinjes verhuurd. De nieuwspapieren hebben ons doen
zien, dat de drift ,lij de tegenwoordige gelegenheid , nog
Verder ging.
,
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0 S E P 1I H A v D N werd den 31 flen Marrt 1732' te Rohran,
een dorp , tusfchen de Honguarf^he en Turkfc.he grenzen ge.
legen, geboren, Zijn vader was een gering wagenmaker,
wiens eenige uitfpanning bellond in bet fpeien op eene flechie harp, waarmede hij de liedjes, die zijne vrouw zong,
gccompagneerde. Deze fchitterende concerten ontwikkelden
bij den jongen J u s E P H vroegtijdig het muzikaal genie, waarmcde hij van de natuur begaafd was. Menigmaal zag men
l.^m op een plankje , met een klein flokje in de hand, de
viool
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viool nabootfen , of de maat taan ; en de juistheid, waar
hij die gadefoeg, troffen den fchoolmeester van de-Ined
kleine fcad Halmburg zoodanig , dat hij den vader verzocht ,
hem zijn zoontje te willen toevertrouwen. Hoe weinig dacht
toen evenwel, waarfcilijnlijk, die fchoolmonarclh aan de eer, die
hij eenmaal zoude inoogflen , dat hij den grooten HAY ON
het eerst den ftrijkItok in handen had gegeven en de eerfte
noten leeren zingen 1 In meer gevorderden leeftijd verlustig
zich H A Y D N dikwijls met de voorvallen zijner jeugd te-de
verhalen , en zeide . dat , wanneer de IIeer van de plaats ingehaald, of er een kerkelijk feest gevierd werd, hij dan de
pauken Inoge dirigeren ; „ doch ," voegde hij er bij , „ mijn
„ rug werd nog harder tellagen, dan ik de pauken deed;
„ en daarenboven was het voor mij en mijne medemakkers
„ ook dagelijks vastendag."
Na verloop van twee jaren ontmoette hij den kapelmeester
REITER,, die A an het hof en in de St. Stephanus -kerk, te
Weenen, de muzijk dirigeerde. Deze kwam zijn' ouden
vriend, den fchoolmeester, te LIaimburg bezoeken, en zeide:
dat hij eenige koorkinderen zocht; waarop hem terftond de
jonge H A V D N , toen acht jaren oud, werd voorgefteld. Binnenkomende , bemerkte $ E I T E R, dat hij zijne oogen niet
konde afwenden van een bord met kerfen, dat op tafel flond.
Men beloofde er hem een handvol van , wanneer hij een
paar Latijnfc he verzen wilde zingen. REIT E ß was voldaan. Hij vroeg het kind , of hij niet ééne maat zoude kunnen
componeren. „ Neen," antwoordde het 'openhartig , „ en de
„ meester ook niet:' Verrukt door zijne naïve manieren en
goede item , nam RE I T E R hem mede , en deed hem onder
de koorzangers van St. Stephanus opnemen. Hoe fchoon ontwikkelden zich dáár zijne talenten 1 Nog geen tien jaren
oud zijnde , trachtte j os E i ti reeds flukken van 6 en S
hemmen zamen- te ftellen. „ Ach !" zeide hij naderhand,
,, ik dacht toen ter tijd, dat, hoe zwarter het papier, hoe
„ fraaijer ook de muzijk was !" — Doch weldra veranderde
zijne item. Hij werd bedankt, en gedwongen het koor van
de hoofdkerk te verlaten. Hierdoor aan zichzelven overgelaten, zag hij al de moeijelijkheden in, met welke een
kunítenaar, zonder vermogen en zonder befcherming, te kam
heeft. Zijne éénige fchuilplaats was eenevliering,flechts-pen
door Cn dakvenftertje verlicht. Zijne armoede hield allen
terug, die anders van zijne lesfen gebruik zouden gemaakt
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hebben. De Cénige troost, die hem overbleef, was een oud
klavier , dat naauwelijks flaande korde blijven. Eindelijk , na
vele armoede en teleurftellingen ondergaan te hebben , verbeterde zijn toeftand ecnigzins. I Iij geraakte in kennis met zekere Sufvrouw as AR T 1 N G , die in betrekking was met den
beroemden NIE T A S T A s 10. HAY D N onderwees haar in den
Zang en het klavier,, en zij daarentegen herbergde hein , en
gunde hem eeue plaats aan hare tafel. IL2tzelfde huis bevatte
toen , in twee boven elkander gelegene kamers , den eerhen
Lierdichter en den eerften Symphonist. Maar ME T A STA S 1 0,
als poëta Cefare,.s niet de gunften van het hof overladen,
leefde in het midden der vreugde en weelde ; terwijl de ar
uit gebrek aan brand, geheele winter--moedigkunftar,
dagen in zijn bed moest doorbrengen.
Treurig is het , op te merken , dat liet zamenwonen van
twee nu zoo te regt beroemde mannen geen ander gevolg
had voor den genen , dien de fortuin nog niet had toegelagcheii, dan de kennis der Italiaanfche taal, en eenige raadgevingen omtrent het opfporen van het ware fchoon der kunften. Weldra verviel x A Y n N tot zijnen vorigen behoeftigen
ilaat, dewijl zijne befchermfler eensklaps LYeenen verliet. Hij
nam de wijk naar de voorftad Leopold. Een pruikmaker had
medelijden met hem, en nam hem in zijn huis op. Doch
dit verblijf had voor hem de noodlottigfte gevolgen. Verliefd geworden op de dochter van zijnen huisheer, beloofde
hij haar te zullen trouwen. Hij hield zijn woord met- die
godsdienßige trouw , welke den braven man kenfclletst. Zij
was voor hem eene Stijfhoofdige, nijdige gezellin, die de
fchoonfle oogenblikken van zijn leven verbitterde. Hij leverde dus een voorbeeld voor zulken , die vooronder[tellen ,
dat mannen, met bijzondere talenten begaafd, zich veelal
mis-trouwen. Gedwongen, om uit alles Bene bron van beiiaan te zoeken, fcheen de werkzaamheid van den ongelukkigen II A Y D N te verdubbelen. Ten acht ure des morgens
fond hij reeds aan den zanglesfenaar van de broeders L A
74zRcI; ten tien ure fpeelde hij het orgel bij den Graaf
VAN IIAUGURTZ, en ten elf ure zotig hij de mis in de
hoofdkerk. Een dusdanig beftede morgen bragt hem niet
meer op dan zeventien kreutzers, (ongeveer zes ftuivers
Holl.) Staande dien tijd ontmoette hij den Italiaanfcheis
Componist r o R r OP. A, uit wiens gefprekken hij openhar-
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tig beleed, zeer vele nuttige denkbeelden ter ontwikkeling
van zijn talent te hebben geput.
Lenige door hem uitgegevene hukken hadden hem reeds
van de voordeeligfie zijde doen kennen. Het noodlot, ein
moede van hem te vervolgen , deed hem in kennis ge-delijk
ANTON VAN ESTEKHAZY, eenen-rakenmtdPis
hartstogtelijken liefhebber der muzijk, en een' edelmoedig'
weldoener aller beoefenaars dezer kunst. Zijn opvolger, de
Prins Ni K O L AAS, nam HAYDN flellig aan , in hoedanigheid
van kapelmeester. Lene zoo gelukkige omkeering had de
fchoonfte gevolgen voor den man, wiens meesterftukken
thans geheel Europa verrukken. Welverre dat het rustige
leven, dat HAYDN nu bij den Prins ES TER H A Z Y leidde,
eenen noodlottigen invloed op zijne werkzaamheid had, of
hem in wellust dompelde, werd dit tijditip juist dat der
grootfie eer voor den hooggefchattén kunftenaar. Hij vierde
al de ingevingen van zijn genie bot. Zijn gedrag bleef even
regelmatig en ordelijk. Reeds in den vroegen morgen washij aan het werk, maar kleedde zich alvorens keurig, net en
met (maak ; want met eene verwaarloosde kléeding zonde hij
nooit gewerkt hebben. Deze bijzonderheid , geheel firijdig
met de gewoonte der meeste kunfenaars en geleerden, zonde
beuzelachtig kunnen fchijnen, wanneer niet andere groote
mannen ook hetzelfde zwak (zoo het dien naam verdient)
gehad hadden. Immers is het bekend , dat B U F F o N, vóór
hij zich aan het werk begaf, - altijd zock fraai wilde gekleed
zijn, alsof bij aan het hof moest verfchijnen.
Alzoo bragt Ii A Y D N bijna dertig jaren zijns levens door.
Hij had niet opgehouden meesterl'ruk op meesteríluk voort te
brengen en opeen te ílapelen, en — wie zou het geldoven ? — zijn naam frekte zich naauwelijks buiten het paleis
en de kasteelen van Ester/lazy uit. Men heeft hem op het
laatst van zijn leven dikwijls hoorere zeggen: dat hij aan
Engeland den roem , dien hij in Duitschland genoot, te dam.Iren had. Ongelukkig is deze grilligheid niet zonder voorbeeld in het leven der grootfie mannen van alle landen.
HAYDN deed twee reizen naar Londen, de eeriie in 1790,
de tweede in 1794., elk van achttien maanden sfwezigheids.
Hij was hieraan grootendeels de welvaart verfchuldigd , welke
hij in zijnen ouden dag genoot. De Engélfchen betaalden
tegen goud de geringfte zijner voortbrengfels. Dan, hunne
geestdrift was hechts gewaand, en verhinderde niet, dat zij
on.
-
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onder het gehoor der heerlijkfte Symphoniën in fIaap vielen.
Om zich daarover op eene vernuftige wijze te wreken , componeerde hij zijne Tur.kfche of Militaire Symphonie.
Allengkens naderde dc ouderdom. Flij gevoelde de floo.
ping zijner krachten. Om zijne vrienden daarvan te onderr gten, deed hij op een kaartje zetten: Meine Kraft ist dahin! Hij kwam niet meer uit zijne fchuilplaats Gunipendo rf te voorfchijn, dan, ééns Hechts, om tegenwoordig te
zijn hij eene foort van triumf, welke hem door de achtingwaardigfie klasfes zijner bewonderaars was bereid. Driehonderd muzikanten, namelijk, hadden zich vereenigd, om zijn
Oratorio, de Schepping, uit te voeren, ten einde hem daardoor
een bewijs van hunne achting te geven. De groote man was
hierdoor zoodanig getroffen, dat zijne aandoeningen hem
overilelpten, en men verpligt was, hem vóór het eindigen
van het Concert weg te voeren. Twee maanden daarna ontfliep de vermaarde grijsaard, op den 31íten Mei 18o9, zeven. cu- zeventig jaren oud zijnde. De Prins V A N E S T E RH n z Y vierde , in September i8io, zijne nagedachtenis op
eene waardige wijze; terwijl zijn ftoffelijk overblij•,`fe1 naar
Eifenffadt , in Hongarijen , gevoerd, en aldaar in den FranEisdaner - kelder begraven werd. De genoemde Vorst heeft al
de boeken en handfchriften , die II A V D N nagelaten heeft , tot
een' zeer hoogen prijs gekocht, benevens eene menigte medailles, die hij in zijne langdurige loopbaan verworven had.
Onder deze was er eene, die groote waarde ontleende van
de hand, die hein dezelve aanbood; namelijk die, welke te
Parijs te zijner eere geflagen , en hem door c H E R U B I Ni
opgedragen werd. Europa deed hulde aan de verdienften van
den onfterfelijken kunstenaar. Zijne perfoonlijke hoedanigheden verwierven hem de achting en de toegenegenheid zijner
landgenooten. Zijne nagedachtenis blijft bij hen in zegening.
hlij voegde bij een Reeds openhartig en eenvoudig karakter
Gene vrolijkheid, waarvan men de fporen in meer dan een zijner menigvuldige voortbrengfelen aantreft. Ten eenemale vrij
van dien geest van mededinging en nijd, welke zoo vele
groote talenten befinet , was niemand ijveriger, dan hij , in het
verdedigen van, en den welverdienden lof toe te zwaaijen
aan , de kunilenaars , waarop Weenen zich toen beroemen
konde. Nooit fprak hij den naam van G L u c i, dan met
eerbied en bewondering , uit. Bij de eerfie tooneelvertooning van MO z A R T'S Dan Juan waren de kenners , als 't ware,
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re, verflagen door den rijkdom der fchoonheden, die meis
in dat meesterítuk ontwaarde. Men fcheen te twijfelen over
den rang, waarin men het flehen zoude. HAYDN was bij
dit gefprek tegenwoordig, en liet hen, zonder hen in de rede te vallen, nitfpreken. Men vroeg hem zijn gevoelen l
en hij zeide nederig: „ Ik ben niet in tiaar , er over te oor.
„ deelent maar al wat ik weet, is, dat MozART, zonder
tegenfpraak , de eerfte Componist der wereld is." Toen
gemelde nl 0 Z A R T zijne Clemenza di Tito, te Praag, voor
de krooning van LEOPOLD DEN II ging geven, werd
li A Y D N verzocht, aldaar tegenwoordig te zijn. „ Neen f
„ neen ! " zeide hij; „ waar Ái o z A a. I• verfchijnt, moet
s A Y D N te huis blijven."
De fchoonfte lauwer, welken men. hem kan vlechten , is
de eenvoudige opgave der werken, welke hij - , als zoo vele
gedenkftukken van zijn genie, heeft nagelaten. De navolgende
lijst, door h@anzelven opgegeven , is de éénige echte. Zij is
door een bewijsfchrift van zijne hand verzeld,en in deze bewoordingen vervat: „Catalogus van al mijne muzikale Corn,, pofitiën, welke ik mij met mogelijkheid kan herinneren,
„ federt mijn achttiende tot mijn drie- en - zeventigfle jaar
,, ingefloten, vervaárdigd te hebben. — Weenen, den Oden
,, December 19 05-"
i i8 Symphoniën. 125 Divertisfementen voorde Bariton (r).,
Alt en Bas. 6 Duo's en 12 Sonaten voor Bariton, en Bas.
17 Serenades. 3 Concerten. In het geheel 163 ílukken voor
cie Bariton.
20 Divertisfementen, voor onderfcheidene iníirunlenten , van
vijf tot negen partijen. 3 Manchen. 21 Trio's voor twee
Violen en Bas. 3 Trio's voor twee Fluiten en Bas. 6 Sonaten
voor de Viool , met accompagnement van de Alt. 3 Concerto's
voor de Viool , 3 voor de Bas en i voor de Contrebas , a
voor den Hoorn, f voor de Trompet, i voor de Fluit én
Y voor het Orgel, 3 voor het Klavier, en S3 Quatuors.
(HAYDN heeft een 841Ie Qüatuor onvoltooid nagelaten. De-

zel(') De Bariton, andere ook genaamd viola di bordoae, was het geliefkoosde
infirumenc van den Prins ♦ A N E 8 T £ A H AZ Y. Het heeft zeer veel overeen.
komst met de viola di gamba. Men haalt er, door middel van den ílrijklok,
Op 7 gewone fpcelfnaren de 7 toones uit; maar onderaan vindt men í6 metalen fnaren, welke met den duim befpeeld worden. ' De Bariton doet eens overlchoone uitwerking; doch de groote moeijelijkheid der behandeling laat niet
tee,er ;aders dan Adagio's of Caatabile'i op uit te vperey.
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zelve is toch ten uitvoer gebragt, en levert eene bijzonder.
beid op, als zijnde het eenige l'tuk, dat hij ooit in la minor gecomponeerd heeft.) 66 Sonaten voor de Piano - forte.
42 Italiaanfche, Duitfche en Engel/die Aria's. 40 Canons.
13 Zangen voor drie en vier Stemmen,
Kerkmuzijk: 15 Mjsfen. 4 Offertorio's. I Salve Regina voor
vier Stemmen. i Salve voor het Orgel alleen. i Cantabilena
voor de Kersmis. 4 Responfaria de Venerabili. i Tedeum. 3

Chorusfen.
5 Oratorio's: De Terugkomst van Tobias. De Staat -Mater. De zeven laatjle IPoorden van Jezus aan het Kruis. De
Schepping. De Jaargetijden.
14 Italiaanfene Opera's: La Canterina. L'Incontro imnpre
vifo. La Speciale. La Pescatrice. Il Mondo della luna. L'Ifola disabitata. L'Infedelta fedele. La Fedelta premiata. La
Vera Confianza. Orlando Paladino. Armida. 21cide e Galatea,
(4 voci.) L'Infedelta delufa. Orfeo.
5 Opera', voor de marionetten: Genevieva. Philemon ei:
Baucis. Dido. Het verbrande Huis. De kreupele Duivel.
366SchotfcheRomances,en400 Menuëcten, of Allemandes (*).
Men zoude ganfche boekdeelen kunnen zamenflellen , in-

dien men de onderfcheidene fchoonheden der zoo talrijke
voortbrengfelen , waarop de luister van H AV D N rust, wilde
ontwikkelen. Wij kunnen niet anders dan de namen opgeven ; doch het bergt van eenen zoo buitengewonen kunfte-

naar zoude onvolkomen zijn , wanneer men, na getracht te
hebben hem in, zijnen perfoon te fchetfen, hem ook niet
poogde in zijne werken bekend te doen zijn. Dan, zulke
bijzonderheden (dëtails), om gevoeld te worden, vereifchen.
eerder eene piano -forte, dan eene pen. De gewone taal js
te zwak , te onbepaald , om al die vereenigde toonen , en dat
vermogen, hetwelk de muzijk op onze zintuigen oefent, uit
-te drukken. De groote hoeveelheid , de treffende fchoonheden der Symphoniën van H A Y D N, en derzelver algemeene
populariteit, indien men het alzoo mag noemen , vestigen
terftond de aandacht op die fchitterende voortbrengfelen van
het genie.
Na een grave van eenige maten, begint onze íleller gewoonlijk met een thema, dat kortheid, gemakkelijkheid en
del() He blijkt uit de bovenftaande lijst, dat aAYDN veertienhonderd.ou•

dertien i}ukken heeft vv.ortgebragt, zoo groote als kleine
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duidelijkheid tevens in zich vereenigt. Allengs en onmerkbaar wordt dit thema door de onderfchéidene inftrumenten
herhaald ; de fchets van een tafereel , waarop de kunflenaár ,
met Gene volle hand , gouden bloemen ftrooit : en, welverre
van door zulk eenen verheven' aanvang uitgeput te wezen,
zijn de Andantes of Adagio's misfchien nog rijker en groot
Daar ontwikkelt zich de muzikale fiel --fehrgcakd.
hug; rondt en verheft zich ; terwijl de grandiofa in al hare
pracht en majesteit fchittert.
Om de Adagio's •van Il A Y D N wèl uit te voeren, moet
zich, met de kracht, ook dat vuur vereenigen, het welk vele
Orchesten misfen. Somwijlen vreest men, dat de vervaardiger, door den overvloed en het vuur zijner denkbeelden
in zijne Andantes uitblinkende , zal worden weggefeept
dan, immer meester van zijn genie, vereenigt hij de, in
fchijn tegentirijdigie, toones , fpeelt er, mede , vermengt dem
zelve, zoodat men hem honderdmaal. in een oogenblik ziet

Pas/er ,{lu grave au doux s du plaifant au fevèère.
Die vrolijke dárteiheid , die wond erbáre buigzaatnheid , en
overmaat van kracht, waarmede HAYDN's Rukken luis terrijk pronken, herinneren onwillekeurig de verhevene boerterijen van AR I OS TO, waarin die groote Dichter zich ver
om beurtelings in de ziel zijner lezers de tegenftrij--lustig,
digtie gewaarwordingen te feheppen.
^{

die
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Menuëcten dragen alle het kenmerk van eene

originaliteit, welke nog treffender is, in tegenoverftelling
van het tweede deel, dat gewoonlijk vrolijk en dikwijls
kluchtig is. Vereenigende in. het algemeen allerlei foort van
-

flijl,, die de flrijdigfle uiterfen aanbieden, behooren zijne
Symphoniën ontegenzeggelijk tot den zoogenaamden Romantifchen fmaak, welke in de letterkunde onherroepelijk ver.
oordeeld wordt, maar welken HAYDN 10 de toonkunst boven allen lof of blaam heeft verheven, Van zijn verblijf te
Londen fprekende, hebben wij met gen woord zijne 7'urkfcbe
Symphonie aangeftipt, in welke bij zich verlustigde , om,
door tusfchenkomst der levendigíte krijgsi uzijlt , de toehoorders , die gewoon waren in te fuimeren , plotfeling en met
fchrik op te wekken. Men kan van zijne Symphoniën niet
afftappen, zonder een woord van die vermaarde te zeggen,

'bekend onder den naam van Vaarwet van Hayin. Zie hier,

hoe
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hoe H A YD N zelf de anekdote verhaalt, welke aanleiding tot
bet gemelde werk gaf: „ Onder de toonkunflenaars bij den
Prins VAN, E S T E R H A Z Y waren er verfcheidene , die ge„ huwd, en verpligt waren, hunne vrouwen te i'Veenee achter te laten y wanneer zij dien Vorst op zijne reizen of
,, landgoederen vergezelden. Eens, dat de Prins het verblijf
op het kasteel van Esterhazy langer dan naar gewoonte
,, uitrekte, verzochten dezen aan HAYDN, om toch de tolk
„ hunner wenfchen, om naar LYeenen terug te keeren, te
e, zijn, Aanstonds neemt hij het befluit om eene Symphonie
,, te componeren, waarin het eere infirument na het andere
, zweeg, met de aanwijzing: Hier doet elk zijn:licht uit. Ieder
, muzikant blies op zijne beurt zijne kaars uit , flood op
y, wn vertrok. Deze Pantomime had het gewenschte gevolg,
» want daags daaraan gaf de Prins order om te vertrekken."
Bewonderenswaardig in zijne Sy'mphoniën, eersten grond.
flag van zijnen roem bij alle volken, is H AT n N niet min
voortreffelijk in een' anderen trant, de Qjiatuor namelijk. De
kennis daarvan , wel is wäár, is fleebts weinigen liefhebbers
eigen, als zijnde, van alle foort van compofitiËn , die, wel
meesters als de moeijelijkfte. aanmerken. Hoe heerlijk-ked
is HAYDN die moeijelijkheid te boven gekomen ! Met welk
een vuur, met welk een' geest vangt de 'onvergelijkelijke
ktunilenaar het muzikale gefprek aan ! Hoe onverwacht, hoe
geestig en hoe treffend zijn niet zijne wendingen !
Onder zijne Oratorio's bekleedt voorzeker de Schepping
den eertien rang. De bajert , het flat lux, de fchepping der
vrouw, het chorus der Engelen zijn onnavolgbaar schoon.
liet was dit tluk , dat den !teller zelven de tranen uit de
oogen perfle , toen het, in zijn bijzijn, werd uitgevoerd op
bet groot Concert, twee maanden vóór zijnen dood te zijner
veere gegeven. — De Jaargetijden is het laatfile ftuk , dat uit
de vruchtbare pen van- den grijsaard gevloeid is. — Het
Oratorio, de laatfile lesoorden van Jezus Christus, heéft die
bijzonderheid, dat de woorden, langen tijd nadat de muzijk
gefteld was, vervaardigd zijn. Volgens een oud gebruik,
beklimt de Bisschop van Cadix in de goede week den kanfel , en fpreekt, het een nà het ander, de zeven laatfle woorden van den Zaligmaker aan het kruis uit , wier tusfchenpoozingen door I'd! 'gepeins achtervolgd worden , waarin het
orgel de pauze of rust vervult. HAYDN werd verzocht,,
dit onderwerp te behandelen. Hij nam het aan; hoezeer de
moet-
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moeijelijkheid gevoelende, van zeven op elkander volgende
orchest-adagio's , zonder behulp van den zalig , uit te boeren.
Verfcheidene jaren daarna kwam een monnik van Pasfaw op
het denkbeeld, om woorden op die muzijk te maken, naar
aanleiding der gevoelens , die dezelve fcheen uit te drukken.
Het zonde wijders eene ongevallige taak zijn , af te meten, hoeverre de onierfelijke Symphonist , in den tragedifchen lierzang en de Opera Buffa, beneden zijne landgenooten GLUCK en M o z.A R T gebleven zij.

NOG EEN WOORD OVER DE ZOO VEEL GERUCHTS MAKENDE
PREEK VAN DEN VICARIS - GENERAAL VAN MECHELEN.

Gij vraagt mij naar de Preek van den Vicaris-gene.
raal. Zij doet ons zien, dat de vraag , door den Protestant,
Ilde D. No. V. bl. Sir , gaa , gedaan: „ Ach ! is er dan niet één
„ onder u, (Priesters der Roomfche kerk) die zich , naar het
„ voorbeeld van velen uwer Duitfche broederen , openlijk te„ gen het bijgeloof wil verzetten, en een redelijker Chris,, tendom prediken ?" enz niet meer ontkennend behoeft beantwoord te worden, en is voorzeker een zonderling verfchijnfel
in de Zuidelijke Provinciën. Zij , die eenftemmig denken met
den Eerw. Vicaris-generaal , verheugen zich , zulk een gezag te
kunnen aanvoeren. Dat de Geestelijkheid geheel van haar fink
is, zal niet behoeven verzekerd te worden aan ieder, die den
geest der Kerkelijken in het Zuiden heeft leeren kennen. Zij,
die bang zijn voor religietwisten, keuren die preek, immers
de uitgave , af. Hetgene er in geleerd wordt ; zeggen zij , ge
alle fatfoenlijke lieden ; alleen de Geestelijken zijn , en-loven
zullen wel blijven, de onverdraagzame veroordeelaars van andersdenkenden: waartoe dus onrust geflicht? —Zoo heilzaam
rust is', zoo fchadelijk echter is onverfchilligheid in het fluk
van Godsdienst; deze leidt tot meer dan beoefenend Atheismus ,als men bij gelegenheid ingenomenheid met plegtigheden
en leerflellingen huichelen kan , waarvan men niets gelooft,
offchoon de Kerkelijke dit voor zijn belang minder gevaarlijk
acht, -dan ernftig en vrijmoedig onderzoek der waarheid.
Mogt daartoe de Leerrede van den waardigen Vicaris-ge
neraal dienen I Het fchijnt, dat er betere dagen in het Godsdienfige voor Vlaanderen en Braband aanlichten. Mogten zij
zich niet bedriegen, die deze Leerrede van een' GeestelijMENGELW. 1321. NO. 13.
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ken van dien rang, gepredilkt en gedrukt, als een teeken des
tijds aanmerken, waarop de Christelijke waarnemer te letten
hebbe! — — — Cent, Aug. 1821.

DE SPAANSCHE VROUWEN.

Door BELMONT.

Ik moet, bij den aanvang mijner befchrijving, terftond mij
verzoeken, deze fchets toch niet dadelijk ter-nelzrsf
zijde te leggen, wanneer zij misfchien bij zichzelve een'
kleinen blos van ijverzucht voelen ontdaan : want, het is
waar, de bewoneresfen van het fchiereiland zijn fchoon ;
maar wij zullen toch ook hare gebreken , in weerwil van den
Iluijer,, dien zij zoo gaarne dragen , en met welken zij dezelve zoo kunftig weten te bedekken, trachten te ontfiuijeren.
Wanneer dan voor onze miniatuurceekening eene fchoone
Spaanfche vrouw zitten zal , zoo moeten wij die niet onder
de lagere flanden zoeken ; want eene frisfche, ranke boerenmeid, met volle, ronde wangen, is in Spanje, dndaluzig
en Valencia misfchien alleen - uitgenomen , eene groote zeldzaamheid. Meestal dekt een afzigtelijk olijfgeel de ingevallene wangen, en het voorhoofd is, in weerwil der jeugd, veeltijds reeds gevoord; Slechts een paar donkere, vuuritralende
oogera, eene dubbele rij parelwitte tanden, en — welk een
contrast met onze boerenmeisjes !•—een' kleinen, netten voet ,
fchijnt-de natuur haar gegeven te hebben , om ze wegens het
vermelde gemis fchadeloos te hellen. Nog afzigtelijker, dikwerf tot in het walgelijke, is de kleederdragt der lagere volksklasfen. Zij is, wanneer men het gewoonlijk zeer fijne linnen
niet mederekent, veelal morfig, en beltaat uit een lijfje, een
jakje en een onderkleed, of rok', waarvan de afgefcheurde of ver.
lietene gedeelten door lappen van allerlei kleur vergoed zijn,
zoodar deze fpaarzame zamenlezing der kundigfte naaivrouwe
de grootfie moeite zou veroorzaken , om te bepalen, welke
de gronditof of de oorfpronkelijke kleur van dien rok geweest
zij. Ik moet, wel is waar, bekennen, dat ik deze landmeisjes alleenlijk gezien heb in eenen tijd, toen de krijgstrompet
bijna dagelijks rondom hare hutten en landhoeven gehoord
werd; en ik kan het haar niet ten kwade duiden, zoo zij
dan

DE S$AANSC1iE VROUWEN.

172'

dan ook misfchien destijds hare beste garderobe als haren
dierbaarften fchat; op eene oniigtbare plaats geborgen hadden, Dit moge dan ter handhaving harer ' eere - wänt zij
zullen toch ook wel, gelijk alle dochters van moeder Eva,
zich gaarne opfchikken — gezegd zijn, wanneer misfchien
latere reizigers haar in fierlijker gewaad mogten aangetroffen
;

*

hebben.
Zal ik dus niet bij het begin mijner befchrijving reeds gehóodzaakt zijn te eindigen, dan moet ik wel tot de hoogere
ítanden mijne toevlugt nemen, en , met de lorgnet in de hand,
de fchoone Madridfehe vrouwen in het Prado begluren; maar
zoó dan ook r A n 1 s zelf tusfchen deze én eene fchooné Anrlalirzifche vrouw beflisfen moest , zoo kreeg de laatste zeker
den appel.
In •'t algemeen zijn de Spaanfche vrouwen van middelma
geoalte; meer rijzig dán _dik. Zij hadden dus niet noe--tige
dig; deze hare natuurlijk rijzige geftalte, èn dien €rjneren, rei
gelniatigen vorm der leden , door den dwang eens korfets nog
meer té doen in het oog vallen ,; ntaar de tooverkracht van
dat hulpmiddel heeft in Spanje zoowel als overal elders ingang gevonden; flechts in de heete zomerdagen worden deze
korfets dopt. meer gemakkelijke lijfjes vervangen: Deze beflaan in zeer naatiw fluitende jakjes , die in derzelver verfiering al de grillen der mode volgen, maar niettemin de bei
koórlijkheid tiener fijne' geftälte door de kunst nog aanmerkelijk verhoogép.
Blonde haren zijn let zeldzaams; maar zwart., die in kleur
met het ,fchoonfte ebbenhout kunnen wedijveren, algemeen,;
yammer maar,, dat de .kamenier der 4'chóone vróuw ; zelfs in
de voornaamfte huizen; zonder zich hieraan-in het minst te
ítórerl aan het toilet harèr gébiederesfe veeltijds zeker klein
Infekt vindt, welks aanzijn in de kleedkamers onzer •vrouwen
geen gering misbaar zou veroorzaken !
Gelijk de haren, . zoó ljn Ook de oogen meestal zwart of
donkerbriiin; en uit dezelve itráalt den gloed der luchtíireek
in eenen levendigen, alles dodrdringenden blik naar buiten
die alleen door de luifel van eerie hooggewelfde wenkbraauw
gebroken wordt:
De neus is lang; zelfs meet fiomp dan fiiits. De mond
wordt van geen dikke lippen omgeven;- maar derzelver roos
verheft het blinkend wit, der rij van fchóongevormde-kleur
tanden ; die bij sederen lach; door de 1 zelfs zonder op,. en;
Ssz
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eenigzins flerk teruggetrokkene bovenlip , ontbloot wordt.
Geen donker- of hoogrood , maar eene tint als door Aurora's
rozevingers zelve gemaald , verfiert hare wangen , en eene
ronde kin is, als 't ware, de grondtag van het regelmatig
gevormd aangezigt, rondom welks hoog voorhoofd natuurlijk
golvende lokken zweven. Een fijne mousfeline doek bedekt
den zacht gewelfden boezem ; terwijl fchoone handen en een
liefelijk ronde arm de gelijkmatigheid des geheels voltooijen.
Eene harer voornaguífte bekoorlijkheden is echter de fraaije, kleine voet. Zoo het waar zij , wat ik vóór eenigen tijd
meen gelezen te hebben, dat een nette fchoen, die verloren
was, een arm meisje tot eene rijke bruid gemaakt heeft, dan
zou voorzeker hier de vinder in de grootíle verlegenheid geweest zijn om de- regte eigenaresfe uit te vinden, zoo hij
ook flechts één kwartier uurs in de fchaduwrijke lanen van
het Prado gewandeld had. Vast gaat het , dat een kleine, fraaije
voet het aangeboren erfgoed der Spaanfche vrouwen'is. Eu
hoe veel zich- ook de Parfjfche fchoenmakers in de nieuws.
tijdingen en modebladen van alle landen mogen laten vooraan op hunne chausfure, zoo is het nogtans buiten twijfel,
dat hunne d adridfche kunstgenooten hen in dezen verre overtreffen, daar zij meestal niet dan voor fraaije voeten werken, en dus niet noodig hebben de natuur tegen te gaan, en
de • ekfteroogen of likdorens te bevorderen. — Daar wij dan
nu reeds tot de kleine voeten gevorderd zijn, kan ik niet
voorbij , hier de volgende epifode in te lasfchen.
De eerbare Spaanfche vrouwen van vorige tijden hielden
hare kleine -voetjes zoo zeer verborgen, dat niet alleen lange
kleeren , die nu geheel uit de mode zijn, dezelve bedekten;
maar zij lieten zelfs, bij het uitfijgen uit het rijtuig, eene
foort van kleppen neder, waardoor deze hare ulterite ledematen voor het begeerig oog van eiken aanfchouwer verborgen
werden. Daar nu zulks algemeene mode was, kan men ligtelijk begrijpen, dat de voeten en beenen-der Spaanfche Koninginnen van dien tijd voor zoo heilig aangezien werden,
plat men zonder heiligfchennis naauwelijks daaraan denken,
laat ftaan daarvan fpreken mogt.
Toen de Prinfes MARIA ANNA VAN OOSTENRIJK, als
verloofde bruid van PHILIPS DEN IV, naar Spanje gebragt werd, bood men haar in zekere fiad, waar eene Tabrijk
van zijden koufen was, verfcheidene paren van dezelve aan.
De major domus (Hofmeester) der aanftaande Koningin gaf
met
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met ijzing deze koufen weder terug, onder het uiten dezer
woorden: „ Gij behoorde[ te weten, dat Spaanfche Korsin„ tinnen geese beenen hebben." Toen de koninklijke bruid
zulks hoorde, begon zij bitterlijk te fchreijen, en begeerde
terfiond naar Weenen teruggebragt te worden. Op de vraag
naar de reden van haar veranderd voornemen verklaarde zij ,
„ dat zij nooit eersen voet op den Spaanfchen bodem zou
„ hebben gezet, bijaldien zij te voren geweten had, dat men
„ haar de beenen zou afzetten." Zij werd hieromtrent echter alras gerustgefteld, en de Koning vermaakte zich met
den angst zijner bruid. En deze zou , volgens het verhaal
der gefchiedfchrijvers, één der- 'drie keeren geweest zijn, dat
de fombere en ontevredene PHILIPS DE IV in zijn leven
gelagchen heeft.
Dat echter in Spanje de fchoenmakers almede hun handwerk niet zonder aanmerkelijke winst verrigten , kan men
daaruit alleen reeds opmaken , dat men in iedere middelmatige
íiad , door het geheele rijk , verzekerd is , eene calle de la
zap ateria (eene fchoenmakersftraat) aan te treffen, alleen
door lieden van dat handwerk bewoond.
De gang, houding en gebaren der Spaanfche vrouwen zijn
zeer bevallig; ook hebben zij vrije, ongedwongene manieren.;
en haar hooge en fiere oogopflag, verzeld van een' vurigen,
gebiedenden blik , flaat dien van den fioutílen befpieder ter
near; terwijl eene even zindelijke als prachtige volkskleeding
dit aanlokkende nog verhoogt, en haren aanblik gevaarlijk
maakt.
In deze volkskleeding weten zich echter ook alleen de
Spaanfche vrouwen bevallig te tooijen. Ik zelf heb aan het
hof van den gewezen' Koning I o z E F de fchoonfle Fran/cite
vrouwen gezien , die in de Spaanfche kleeding plomp en log
fehenen; haar levendige gang had in dat vreemd gewaad alle
bevalligheid verloren, en oorfpronkelijk Spaanfche vrouwen,
hoezeer veel minder fchoon , ftaken haar de loef af.
Natuurlijk moet ik nu ook over deze nationale kleeding
der Spaanfehe vrouwen mijne waarnemingen mededeelen; en,
hoezeer ik geen kenner ben, wil ik het nogtans wagen. Zekere foort van muts . (coffza) is het gewone hoofdfierfel. Een
doék van zijden flof met fijne zwarte of witte kant, met
gouden of zilveren franjen bezet, hangt van achteren over
het hoofd tot op den rug neder; terwijl het voorfte gedeelte
van het hoofd, door eene menigte donkere lokken bedekt,
Ss3
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vrij blijft, en de haren ter wederzijde 'nattiu'rlijk en losjes
nederhangen. In het gewaad zelf is de zwarte kleur de meest
geliefde, en zelfs voor het opperkleed (basquiva) bijna de
éénige. Doch hierbij toont niettemin de mode haar alvermogen: nu eens is deze zijden ítof effen, dan gewaterd, dan
weder geftreept , of gebloemd ; nu eens met kanten en franjen bezet , dan weder geborduurd , of met gitten verfierd.
Gewoonlijk reikt het fechts tot even over de kuit, waardoor
de fchoone , nette voet des te meer zigtbaar wordt; en vermits kromme beenen onder de Spaanfche fchoonheden even
zeldzaam als zwarte kanarievogels zijn, zoo heeft de mode

der lange rokken in Spanje geenen ingang kunnen vinden .

IIet onderkleed is wit, en meestal zoo krap gemaakt, dat
het flechts één vingerbreed onder de basquina uitkomt ; een
rijk garneerfel van kant verhoogt nog deszelfs helder wit, en
doet hetzelve niet ongevallig afteken tegen het zwarte opperkleed. ' De fchoenen zijn doorgaans van marokijn of fluweel ; in den zomer echter, of bij bijzondere gelegenheden ,
van zijde. Witte zijden koufen is algemeene dragt ; katoenen
worden flechts door minder gegoede vrouwen gedragen.
Ik moet echter een der belangrijkfle kleedingílukken, de
mantilla, niet vergeten. Deze beftaat in eenen langen, witten, dikwerf zeer rijk geborduurden, mousfelinen doek, die
het hoofd en het geheele bovenlijf, tot aan de heupen, bedekt; hier wordt dezelve over elkander gelagen , terwijl de
einden rugwaarts ter wederzijde fladderen. Deze geheim
verleent haar al de tooverkracht der coquet--zingeflujr.
tesie, 'en het gebarenfpel dezer mantilla is' aldaar nog on-

eindig veelbeteekenender, dan bij ons, in de dagen van

ouds, het fpelen met den waaijer was.
Zoo eenvoudig nu ook deze kleeding ons möge toefchijnen,
heeft de echtgenoot fomtijds niet weinig verdriet van dezelve.
liet ongemeen fijne Iijnwaad, de. zijden (lo ffen, de kostbare.
borduurwerken, en vooral de weelde in kant en franje, als.
mede de onophoudelijke afwisfeling van fchoeifel, dat, in
weerwil der kleine voetjes , niet lang tegenhoudt , màken veeltijds zulke belangrijke posten uit, dat menig man , op, het
einde des jaars , b.ij het opmaken van het- faldo , zeker niet
veel roehing gevoelt, om der godin Mode zijn loflied toe te.
bren en i -- Naauw.keurigcr ontwikkelingen c.:^r Spaanfche kleec erdragt , in al hare veelvuldige gedaanten , 'kan ik, als on-
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gewijde, niet geven, en beken dus gaarne hierin mijne
zwakheid.
Nog een paar woorden over de levenswijze, de geaardhcid
en het karakter der Spaaofehe vrouwen , en ik naaste mij ten
flotte. — Haar flaap duurt tot laat in den ochtend ; alsdan
drinken zij chocolade , gaan daarna aan liet toilet , hierop naar
de mis , en uit de mis aan tafel. Op den maaltijd volgt ,
overeenkomflig het jaargetijde, eene kostere of langere fiesta
(een middagflaapje) , en hierna haast men zich, in de ver
koelte , om te wandelen. Gedurende den winter-kwiend
doet men deze wandeling, ten einde alsdan de weinige m i de zonneftralen beter te genieten , yóór den maaltijd , ter!lor d
im de mis , en de avond wordt in de tertulia's (gezelfchappen of kransjes) doorgebragt.
De geaardheid der Spaanfche vrouwen is zeer levendig ,
haar omgang onderhoudend, en hare geestigheid dikwerf met
eene fijne fatyre doorweven. Zij hebben veel vernufts , en
verflaan zeer goed , in hare beeldrijke taal , met voegzaam- en
levendigheid te fchertfen. De zucht tot danfen is haar als
aangeboren ; de meisjes neurien van der jeugd af aan de meiodiën van hare nationale danfen , flaan met de ci stanuelas
(castagnetten) de maat , en fpreiden daarbij eerie ongedwongene bevalligheid ten toon, die den vreemdeling in verruk
-king
brengt.
Het bloed, dat haar zoo feel door de aderen vloeit, her
uitwerkfel eener heete luchtflreek , leidt haar ook tot groote
aanmatigingen ; want, volgens landsgebruik , is het de plagt
der mannen, de dames in gezelfchap te onderhouden.
Gedurende den laatften oorlog op het fchiereiland zag een
aardig boek liet licht, onder den titel van: La mannera de
galantear las rlaznas de Madrid. (De wijze, om aan de dsmes van Madrid zijn hof te maken.) Het was door eenen
fpotvogel in het Spaansch en Fransch uitgegeven , en de
boekventers in het Prado te Madrid tieten aan de vreemde
officiers Gene tallooze menigte exemplaren.
Die ongemeene opgewektheid van aard , welke bij haar
zoo ligtelijk de fijne grenzen der deugd te buiten treedt, ga
ik hier met flilzwijgen voorbij. Maar, gelijk de achterdochtige Italiaan zijner vrouwe eenen cicisbeo veroorlooft , zoo
vergunt ook de jaloerfche Spanjaard eenen coitejo den torgang tut lijn huis ; waar de reisen +yes (de dames van gezel S s 4fchap',
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fchap) zijn gefrenge bewaakflers der vrouwelijke deugd , en
hebben Argus-oogen.
De Spaanfche vrouwen hebben onderling eene geheel bij
etiquette. Welverre dat die, gelijk men veelal waant,-zonder
in het flijve zou overgaan, heeft zij alleen bij het intreden
iet ernftigs ; voor het overige is hare houding edel en ontzag inboezemend , en zijn hare manieren ongekunfleld en ongedwongen. Eene kleine buiging met het hoofd tegen de
mannen en een vurige handdruk bij de vrouwen maken haar
compliment veel beteekenender, dan de woordenrijke betuigingen der Franfche vrouwen.
„ Alles mooi en goed," zullen mijne lezeresfen zeggen,
„ wat wij van de Spaanfche vrouwen lezen; maar "... Maar
nu komt ook de hinkende bode achteraan.
Eene vlijtige en zorgvuldige huisvrouw en moeder is echter de Spaanfche vrouw volfirekt niet , en kan zij ook niet
zijn. Zij is lui en op gemak gefteld; in alle bezoeken vindt
men haar zonder bezigheid ; des winters zit zij bij den vuurwagen (brasfero) , en des zomers is zij met de ventilla (eene
Poort van waaijer) bezig om de gloeijende wangen te verkoelen. Lieden van (land houden iedere bezigheid voor ver
alles haakt flechts naar genot. Huisfelijke ver-nedr,
vrouwelijke handwerken veroorzaken haar verve--rigtne
ling; zelfs haar kostbaarfte lijnwaad geven zij aan waschvrouwen buitenshuis prijs.
En nu heb ik-mij zekerlijk lang genoeg bij de Spaanfche
vrouwen van onzen tijd opgehouden; en, gelijk mijne lezeresfen mij reeds te voren eene epifode hebben veroorloofd,
zoo moeten zij mij nog eene uit het leven der voormalige
Spaanfche vrouwen toeftaan, waarmede ik dan ook befluiten zal.
Als de Spaanfche dames weleer haar toilet maakten, lieten
zij zich van bare kameniers met kostbaar reukwerk berooken, en tevens door de oudfle derzelve met welriekend water in het aangezigt en over de armen fprengen. Hierbij geloofde men echter destijds , dat het oranjewater te krachtiger werd, wanneer het te voren in den mond eener oude
vrouw geweest was ; zij lieten het zich derhalve door deze
op de aangewezene plaatfen fpuwen. Deze afzigtelijke,vande
Mooren ontleende, gewoonte baarde echter toen even min
eenig opzien, als eene andere van gelijken oorfprong, hierin
beflaande , dat, wanneer de voorname dames, op bezoek,
van
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van gedroogde confituren genoeg gegeten hadden, zij den nog
overige', voorraad in hare neusdoeken pakten , zelfs tot vier
en vijf toe vol ladende; zij hingen deze dan aan de balei
hoepelrokken, en bragten dien buit op dezewij--nevahr
ze naar huis.
Dat de tegenwoordige Spaanfche dames zich dus veel aardiger gedragen; dat ook de naauw om het lijf fluitende basquina
zulken roof van fuikergebak uit de koffij- en theefaletten niet
gedoogt , als de voorouderlijke hoepelrokken , zal , vertrouw
ik, uit het voorgaande genoegzaam zijn gebleken.

BERIGT, AANGAANDE EENS NIEUWE INDISCHE SUPER, OF WEDUWE , DIE ZICH , OP DEN 26STEN NOVEMBER Ió0 20, MET
HET LIJK HAARS MANS VRIJWILLIG VERBRANDDE.

(Uit den Brief van eenen Ooggetuige.)
Burdwan, den c7fien November, 182o.
Gisteravond was ik ooggetuige van de verfchrikkelijke plegtigheid der verbranding eener weduwe met het lijk baars
mans. Men bragt mij in het huis des overledenen, die tot
de kaste der landbouwers behoorde. Ik vond het lijk op
eene mat liggen, terwijl de weduwe naast hetzelve gezeten
was , daar men bezig was dezelve het haar te kamenen. Zoodra zij mij in het oog kreeg, fchoof zij op de knien naar
mij toe, en openbaarde mij haar voornemen, om zich niet
het lijk van haren echtgenoot te mogen verbranden.
Zoodra het verlof tot deze verfchrikkelijke plegtigheid van
Wege de overheid gekomen was , leiden de bloedverwanten
het lijk op eene baar, op welke de weduwe mede
hare plaats nam, en zij werden beide weggedragen. Zij
werd tot op de plaats des doods door eene groote menigte
volks vergezeld, over 't welk zij geroost koorn ftrooide. De
branditapel was in eenen kuil van vier voet diepte opgerigt,
terwijl de opening vijf voet middellijn hield. De wanden waren met droog hout bezet, terwijl het midden met andere
brandpoffen was aangevuld. Nadat de weduwe zich in eenen
nabijgelegen' vijver gebaad had, werd het lijk in dezen kuil
geplaatst. Destijds was de vrouw zoodanig afgemat, dat een
van hare maagfchap haar op zijne armen moest dragen.
Toen
Ssc
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Toen hij haar weder nedergezet had, fcheurde zij een fluk
van haar kleed , en wikkelde haren oudften zoon , een' knaap
van omtrept acht jaren , daarin. Hierop vielen vele mannen
en vrouwen haar te voet, en kusten haar. De Sutee bemoedigde de vrouwen, om in dergelijk geval hetzelfde te doen.
flet kind wierp nu eene aangeftokene fakkel in den kuil , uit
welken daarop de vlam hoog opíleeg. De weduwe ging nu
driemaal om denzelven heen, dragende een' pot in den arm ,
uit welken zij pek in het ,vuur wierp , om hetzelve te feller
te doen branden; waarop zij zelve daarin fprong , en zich
naast het lijk plaatíte. Dadelijk was zij van de vlam omgeven , welke de omIlànders , door het inwerpen van vlas en
andere branditoffen , nog zochten te vermeerderen. Zij klapte
onophoudelijk in de banden, en voer daarmede voort, tot
dat de huid reeds geheel verbrand was. Eindelijk zonken hare handen neder, en — zij was mede een lijk 1 Het ligchaam
bleef echter zijnen Rand behouden , en geleek naar een beeld
van ebbenhout in het midden der vlam,
Het volk juichte hierbij onophoudelijk , en betuigde , nog
nimmer eene Sutee van zoo veel vastheid van geest gezien
te hebben. De opziener der politie, die, uit hoofde van
zijn ambt , bij vele dezer plegtigheden was tegenwoordig geweest, betuigde almede , dat hem nog nimmer een offer was
voorgekomen, dat zoo gelaten en tevens zoo kloekmoedig
was. Ik fond flechts op drie fchreden afftands van het vuur;
de rampzalige had het aangezigt naar mij gekeerd , en nimmer zal ik dat afgrijfeiijk fchouwfpel vergeten. Aanvankelijk
zag haar geigt verwilderd; naderhand, echter, rustig en
gelaten; hierop zwak, afgemat en hevig aangedaan; maar ,
toen zij om den brandftapel ging, was haar gelaat weder
volkomen gerust en í1i1. Zij fcheen mij toe, vijftig, en de
man zestig jaren oud te zijn geweest. Zij liet drie kinderen
na; eene dochter van twintig jaren, die reeds gehuwd was,
en twee koons.

SALVATOR ROSA.
werd te Napels in 1615 geboren, en
1Eierf in 1673. Hij wijdde zich der Schilderkunst toe, die
hem echter in den beginne zoo weinig voordeel opleverde,
dat hij genoodzaakt was, zijne flukken op openlijke plaatfen
SALVATOR ItosA
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te koop te flehen, wilde hij de dringendule zijner behoeften
bevredigen. In korten tijd werd echter de waardij zijner
fchilderftukken en het genie van derzelver maker bekend.
Door zijne uitftekende talenten verwierf hij zich met der tijd
een aanzienlijk vermogen. Tot dezen flaat gekomen, werd
zijn huis eene Akademie , waar mannen, die door werken der
kunst eenen naam verworven hadden , dikwerf bijeenkwamen.
Bij zulke gelegenheden werden tooneeifpelen van zijne vinding door hem uitgevoerd, in welke hij zelf dan gewoonlijk
de hoofdrol fpeelde. De kamers van zijn huis waren dan tot
tooneelzalen ingerigt, op eene fchilderachtige wijze met loof
gefierd, en het zand op den vloer met bloemen beltrooid,
waardoor het geheel het voorkomen van een landelijk tooneel
verkreeg.
Op zekeren tijd fpeelde SAL VAT OR R o SA eens op een
zeer slecht klavier. Toen men zulks te kennen gaf, zeide
hij : „ liet zal ten minfle nog wel duizend daalders gelden ,"
en fchilderde toen op het dektel een zoo voortreffelijk beeld,
dat het nog boven dien prijs verkocht werd.
Een zeer rijk Edelman was reeds federt geruimen tijd met
hem wegens den koop van een zijner landfchapftukken in
onderhandeling. Zoo menigwerf de Edelman naar den prijs
van hetzelve vernam , vermeerderde SAL V A T 0 R R o S A dien
met honderd daalders. Eindelijk zeide hij „ Wij zullen,
in weerwil van al uwen rijkdom , het over dien koop wel
„ nimmer eens worden," en haalde tegelijk met een' kwast
verfcheidene ftrepen natte verf over de fchilderij.
Op zekeren tijd bezocht hem een Kardinaal , aan wien hij
eenige zijner historifche fchiideritukken, welke hij kort geleden vervaardigd had , vertoonde. De Kardinaal bezag dezelve Hechts ter loops , maar befchouwde daarna met des te
meer opmerkzaamheids eenige landfchappen, van welke hij
den prijs vroeg. „ Men vraagt mij altijd naar mijne
landfchappen ," riep S A L VAT 0 R R 0 S A uit ,„ naar zeegezigten en dergelijke kleinigheden , even alsof ik ook
„ geene moeijelijker flukken kan maken !" Om den kunftenaar te bevredigen , betuigde de Kardinaal , bereid te zijn ,
een zijner groote historifche flukken en twee landfchappen te
koopen. „ Daar gij ," antwoordde de Schilder , „ her groote
„ ftuk hechts dáárom begeert , dewijl gij de beide kleinere
„ flukken hebben wilt, zoo moet hétzelve een millioen
kosten."
Ilij
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Hij werkte zoo vlug, dat hij dikwerf op Eénen dag een
fchilderßuk voltooide. De Konflabel des Rijks, C 0 L 0 N N A,
verkreeg eens zoodanig ítuk van hem , en gaf hem daarvoor
eene beurs met goud ten gefchenke. De Schilder bleef niet
in gebreke, zijne erkentelijkheid voor deze mildheid door een
tweede fluk te doen blijken , voor hetwelk hij weder eene
gelijke belooning verkreeg. Deze wederkeerige gefclienken
werden tot vier malen toe herhaald , waardoor de kunftenaar
even zeer de onvermoeide vruchtbaarheid van zijn penfeel,
als zijn beguniliger deszelfs aanhoudende mildheid betoonde.
Ten laatfile begreep dan toch de Konítapel, bij het vijfde
fchilderfluk, dat hij ontving, dat het volhouden van dit fpel
hem eindelijk al te hoog zou komen te flaan. Hij zond derhalve aan S A L V A T O R RO SA nu twee beurzen , even zeer
van goud voorzien als de eerften, en liet hem daarbij zeggen: „ dat het voor hem niet zoo gemakkelijk viel, ledige
„ beurzen met goud te vullen, als voor den kunftenaar,, om
„ het ledige doek met fchoone beelden te voorzien ; wes
hij hem hierbij vrijwillig de eer der overwinning-„halve
„ afílond. "
S A LV ATOR ROSA was altijd in eene vrolijke leim , die
hem zelfs bij zijn flerven niet verliet; want toen nog gaf
hij te kennen, dat zijn naam zelf hem een waarborg was van
zijn toekomend heil; zeggende hij , te vertrouwen, „ dat God
„ nooit gedoogen kon, dat de Vorst der Duisternis eenen
„ man zou aantasten, die den naam van SYalvator (heiland)
,

droeg."

WELDADIGHEID.

H etgeen gij verkwist, o mensch! gaat verloren; hetgeen
gij achterlaat, is voor uwe erfgenamen ; maar hetgeen gij
den armen geeft, neemt gij met u in het graf.
TWEE GEKKEN VOOR Z' N.

Dr. W. kreeg twist met Dr. B. De ftellingen van dezen
kwamen genen zoo ptradox voor, dat hij driftig uitriep:
„ Gij komt nog in het Dolhuis !" — „ Dat zij zoo !" hernam de ander heel bedaard ; „ het. vertaaak , ook u daar te
» ontmoeten , zal mij vertroosten."
nET
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Dc Pers kniel' voor de altaren
Van Zoroasters vuur,
Dat naar het wolkazuur
Reeds eeuwen op mogt varen
n waan', dat flechts des aardrijks val
Flat binsfchen zal.
De onnoozle ! — 't moet vcrwaaijen
Door 't floralen van den tijd
Die alles velt en flijt
In 't wentlend ommezwaaijen
Geen vuur , ontgloeid door menfchenhand ,
Dat eeuwig brandt.

Treed Roetes tempels binnen
Geen aschje rest er meer
Van 't vuur, zoo trouw weleer
Bewaakt door Vestalinnen;
Want wat uit aardfche vuurvonk fpruit,
Bluscht fpoedig uit.
En toch , één vuurftraal flonkert
De wentlende eeuwen door,
Die nooit zijn kracht verloor,
En , werd hij fours verdonkerd ,
`b erffond in hooger viammenrood
Zijn vonken fchoot.
Als 't licht der zonneftralen ,

Dat heel deze aarde omvaémt ,
Doordringt hij al wat aêmt;
En waar flechts mensch mogt dwalen,
Vond hij ook priester en altaar,
En vlamde daar.
Dat is geen vuur der aarde,

Waanzinnig aangebeén,

Dat zoo, door de eeuwen heen ,
Steeds d'eigen gloed bewaarde,
In Oost en West, in Zuid en Noord

Den mensch doorgloort.

Neen 1
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Ncen ! ' t ílamt uit 's lIemels hovcn
Uit de eeuwge wereldzon,
Die nooit haar' loop begon
En nooit haar' gloed zal dooven,
En de Almagt blies in 't fcheppingsuut
In ons dat vuur.
Die vonk, ons ingedreven,
Is 't merk van d'adelftand ,
Waartoe des Eeuwgen hand
Zijn beeldtnis heeft verheven ,
En heft ons uit het flijk der aard
Steeds hemelwaart.
Wee , die die vonk verloren
Zij wierpen kroon en flag
En 's I Iemels beeldtnis af,
Tot ílavendienst geboren ,
Zweept hen de knelfiag des gewelds,
Als 'E dier des velds.
-

Maar waar zij hel mogt gloeijen
En vonken fchiet omhoog ,
Daar ziet alom het oog
Slechts paradijzen bloeijen ,
Waar 't heldenvolk , met deugd bekrooni ,
Gerust in woont.
LVie kent het niet op aarde ,
Dat vuur, waar 't vuur bij taant
Dat Perzie eeuwig waant,
Dat Rome kutsch bewaarde;
Het vuur van echten hemeiflam ,
De vrijheidsvlam
Der eeuwen flormend loeijen ,
Dat andre vlammen fmoort ,
Blaast haar fleeds verder voort,
Doet haar Reeds heller gloeijen,
En fpreidt, vóór de aarde zinken zal,

Haar overal4
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liet lot llepe in zijn golven
Vrij al dit aard(che heen;
Zij tart zijn' muil alleen ,
Nooit in zijn' vloed bedelven:
liet vuur,, dat uit den Hemel fpruit ,,
Bluscht nimmer uit.
, teen! zelfs der graven duister,
Dat eens den mensch omringt,
En waar geen Ihr door dringt,
Dooft nooit zijn' vlammenluister;
Dan ftijgt het met den geest omhoog
Naar 's Hemels boog.
,

Daar, in die lichter kringen,
Waar 't eenmaal uit ontfproot,
Befpot het graf en dood,
En zijne vlammen dringen
Daar hemelhoog en godlijk fchoon
Om 's Eeuwgen troon.
Waant gij het dan te fmoren,
o Reuzen van deze aard!
Door de almagt van het zwaard,
In 't bloed der priesterkoren?
Uw ltaf reikt, fehóon hij de aard gebiedt,
Ten Hemel niet.
Waartoe dien 11rijd te wagen?
De heiige vuurvlam Gods
Bluscht menfchenkracht noch trot.
Leert, leert haar' gloed verdragen,
En gaat uw volk in 't vrijheidskoor
Als priesters voor!
Door 't talloos kroost omgeven .
Dat u als vaders acht,
Ziet gij dan ftil en zacht
De vlammen opwaarts zweven,
En hel zich fpieglen in uw' troon,
Dan eens zoo fchoon.
Dan
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Dan firaalt het niets dan zegen,
mat eeuwig vrijheidsvutu,
En wordt ten vlammemmour,
Door kracht noch list beflegen,
Die vorst en volk te zaam omwalt
En nimmer valt.
Maar wee hun, die gelooven ,
Door ftroomen menfchcnbloed
Dien zachten hemelgloed
Te mindren of te dooven!
Slechts olie fpilt hun dolle hand
Tot feller brand.
Dan wordt dat vuur, verbolgen,
Ten ijsbren lavadroom
Die teugel kent noch toom
Dan wordt het al verzwolgen ,
En volkrenheil en vorfienfloel
In 's afgronds poel,
Knielt , vorflen , dan en volken
Vereend voor 't eeuwig vuur,
In vrijheids tempelmuur
Moog' niets die vlam omwolken
En blaaz' nooit íiormende overmoed
Ze in wilden gloed!
Neen ! vreedzaam moet zij ftralen
Gelijk de lentezon,
Die, milde zegenbron,
Slechts vreugde near doet dalen,
En 't volk roep' Reeds met ruime borst:
Heil zij den Forst!
Augustus,

í82b
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Wie , niet het levenspak beladen,
Trof op de onzek're kronkelpaden
Steeds bloemen, nimmer doornen aan ?
Wiens boezem kende nimmer fmarte ?
Wien floeg van wellust Reeds het harte?
Wie plengde nooit een' bitt'ren traan ?
Ach! wie de heilzon eens zag blinken,
Zag haar ook wel ter kimme zinken;
De glans verdween , die haar omgaf:
Ligt flortte een pand van hem ten grave,
Of loeide een noodvlaag om zijn have,
Die haar verílrooide als vlugtig kaf.
Geen !terv'ling was ooit zoo verheven ,
Dat hem geen flag van 't lot deed beven:
De rieten ftulp en 't vorstlijk hof
Staan open voor een reeks van plagen;
En wie een diadeem mag dragen ,
Is ook een broze zoon van 't flof.
Daar zijn er, die, met reuzenkrachten,
Fier eiken florin van 't lot verachten ,
En, van hunne eigen deugd bewust,
Wat ook die formen wogten floopen ,
In de eeuwigheid herftelling hopen ,
Op God en Zijn beftuur gerust.
Daar zijn er, die het juk der zorgen
Wel torfchen , van den vroegen morgen
Tot in den laten avondfond ,
En toch met opgeruimde zinnen
Aan elke nieuwe taak beginnen ,
Die hier hun hand te werken vond,
o ! Zalig hij , die , hier beneden ,
Zijn hart , met lot en fland tevreden,
Steeds kalm voelt traan in reine boist ;
Tt
MENGELW. I82í. N0. I3.
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Die, bij zijn ,ade en kroost gezeten,
De praal der wereld kan vergeten ,
En nooit naar rang en weelde dorst!
Hij flijg' nooit in een' ftaatfiewagen,
Die and'ren naar 't paleis mag dragen
Waar vleitaal den Monarch begroet
IIem drukken band noch ridderkrnifen;
I-Iij voelt door al zijne aders bruifen
Een rein en onverbasterd bloed.
Ver van de pracht der hofgewelven,
Blikt hij tevreden in zichzelven,
En viert den luister der Natuur.
Wat goud behield zijn' glans en waarde,
Wanneer hij op Aurora flaarde

Aan 't fchitt'rend oostelijk azuur?
Êéns , als zijne ouders, zacht ontslapen,

Vertiert zijn graf geen ad'lijk wapen:
Op aardfchc grootheid nooit belust,
Behoeft zijne asch geen praalgefieente,
Waaronder menigwerf 't gebeente
Van magtige onverlaten rust.
't Zegt weinig, dat men u vergete ;
Nog minder , dat de naneef wete ,
Waar ge eens , o mensch ! ten grave zonkt
Maar o 1 't zegt veel, te durven hopen ,
Dat, wat de tand des tijds moog' floopen,
Uw naam in Gods gedenkboek pronkt.

1VIIJN GEZANC^.

Wanneer ik zing, zing ik een lied,
Dat niet door beeldenpraal
Een hoog en fchitt'rend doel befchiet
In Neérlands rijke taal.
Een ander ílijg' den zangberg op
En zinge op flouter' toon;
Dat hem op Pindus fleilen top
Apol den fchedel kroon'
't Is
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is grootsch , ontgloeid door heilig vier,
Voor de eer van 't Vaderland
1De welbefnaarde gouden lier
Te grijpen van den wand.
°t

't Is fchoon , Natuur met al haar' glans
Te omvatten in zijn lied ;
't Zij Phebus prale aan d'avondtrans
Of uchtendflralen f hief'.
t Zij 't íiroompje met een zacht geklots
Langs groenende oevers ruisch',
Of fchnimende van rots op rots
De bergílroom nederbruis'.
Iiet zij de Lente in volle pracht
Haar bloemgewaad ontplooi',
Of dat de Herfst in koader' nacht
Den grond met rijm beflrooi'.
Ik weet het , zulk een maatgeluid
Drukt , op verheven toon ,
Alleen de ontvonkte geestdrift uit
Van God Apollo's zoon.
Maar o ! des muschjes fchel gekweel
Vindt ook can luist'rend oor,
Al klinkt de zang van Filomeel
IIet fchoonfle in 't voog'lenkoor.
Wel Lem , wiens hart van zangdrift gloeit,
Als 't van verrukking zwelt,
Of als een traan van weemoed vloeit,
Die meer dan woorden geldt!
Nooit greep ik niet vcrmeet'le hand
Naar 's dichters lauwerkroon;
Steeds, waar der Muzen outer brandt,
Eerde ik der Muzen zoon.
T

t 2
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Maar, fchoon ik naar geen glorie flreev'
In 't rijk der Poëzij ,
Zing ik op 't veld, in bosch en dreef,
Mijne eigen melodij.
Die melodij , zoo arm in kunst,
Mijn lust in vreugde en fmart ,
Zij dingt naar lauwerkroon noch gunst,
Maar (preekt flechts tot het hart.

WIE IS DE GROOTSTE DICHTER?

h

ier heft men B I L D E R D IJ K ten troon ,
Dáár is slechts F EI T H Apollo's zoon;
Ginds fchenkt men T or. LE N s de eerekroon ,
En elders L 0 OT s der Goden loon.
Waarom toch trekt men dus partij,
Wie hunner de eerfte Dichter zij ?
Één' grooten Man ziet gij alleen ;
Ik zie, God dank l er vier voor één !
IIet ßoogduitsch toegepast.

J W. IJ

,

MOEDERLIJK MISVERSTAND.

. Van den Soldatenhand zijn een'ge Zonen vrij,"
Zoo fprak de Regter; en de Moeder, hartlijk blij,
Bragt bet haar Zonen daadlijk voor :
God dank, Mijnheer! dan zijn ze er door,
„ Die twee — ik kan 't u toonen ,
„ Het zijn mijne een'ge Zonen."
DE BOER EN ZIJN ZOON.

De Vader.
Ui

VY cl! zult gij eindlijk doen, wat ik u op kwam leggen?
Mijn vader zou het zijnen zoon geen tweemaal zeggen.
De Zoon.
Uw vader! ja, dat was ook eerst een leepe knaap
De Vader.
andre vent dan de uwe , jaap !
een
waarlijk toch

Zwijg ! —

.;ßí1E NGEL WERK.
GCRRELiJKE AANSPRAAK , TER GELEGENIIEID DLE
GODSDIENSTIGE VIERI\G VAN DEN VERJAAR •
-

DAG DES KONINGS.

Aan den Redakteur der "2:elerlane//the Lette,oefc:i:ngen
Mijn IIeer !
Ik behoor niet onder de toejuichers van het hefluit der Synode van dc Hervormde Kerk in ons Vaderland , hct^velk ten
gevolge gehad heeft ecne Godsdienftige viering van den Ver
Zijner It3.djesteit in alle Protestantfche Reiken van dir-jardg

RiI;. Integendeel

acht

ik hetzelve, ont onderfcheidene re -

denen, deels door anderen duidelijk genoeg in het licht ge
een min gelukkig befluit. Desmettegenfb arde kan il-field,
niet goedkeuren , dat men de gezegde plegtighcid , eenmaal
ingevoerd, minachte en verwaarlooze, alsof dezelve geene
Godsdienftige of in andere opzigten belangrij ],e flrekking had
of niet kon gevierd worden zonder eerre verachte ijke vieljcrij,
Ik meen het tegenovergel{elde van dit vooroordeel door eenc
proeve eenigermate bewezen te hebben , toen ik onlangs , oI>
den gemelden dag , voor mijne Gemeente moest optreden.
Schoon ik nu in het Rukje, dat hiernevens gaat, en Lij die
gelegenheid tot eerre voorbereiding tot de Danlczega,.,g en
het Gebed gediend heeft, geene bijzondere waaide zie, geel
lk u echter vrijheid , om hetzelve in uw geacht Maandwerk
te plaatfen , of het foms mogt kunnen verftrekken , om het
vermelde voorooideel te verzwakken , en onzcn Landgenooten In het algemeen , vooral hun , die door hetzelve weer-houden zijn van eerre hartelijke deelneming in de genoemde
plegtige bijeenkomst, te doen zien, van welk eerre goede
zijde zij kan befchouwd, en hoe nuttig zij ken gebezigd worn
den. Wordt dit oogmerk Hechts eemgzins bereikt , het za!
een bijzonder genoegen zijn,daartoe te hebbenmedegesveikt,
voor hem , die de eer heeft, zich met bijzondere hoogach
ting te onderfchrijvcn
Mijn Heer!
,

,

rina/^erri.i,e,
den Eden Sept. 18e r.
t1r0 ,EI,W. I"Z1. r'. 1_t.

Uwen dienst:v. Dienaar
C. `J. WESTE P,L'AzIJ ,
Vv

r.
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\Vaarde Landgcnooten
`Y an alle fchepfelen , op aarde levende , fchijnt mij de
mensch , in weerwil van zijne uitnemende voorregten boven allen , de afhankclijkíle van allen te zijn. Behalve
dat hij alleen , in de jaren zijner kindschheid en jeugd ,
een vierde gedeelte van zijn leven in Benen Baat van volíirekte afhankelijkheid doorbrengt, is zijn toeflanel ook de
meest wisfelvvallige , en , bij ziekte en ouderdom , de incest
reddelooze. Zeer groot, wel is waar, zijn de vermogens , hem door den Schepper verleend , maar zeer groot
en veelfoortiy ook zijne behoeften , alleen door Gods Almagt en Goedheid vervulbaar. Wel mogen wij ons dus
gelukkig achten , die den Almastigen door j E z u s
c ii R t s T u s kennen als onzen volmaakten Vader,, cn
zelfs de vrijheid verkregen hebben , om Hem te naderen
met ons kinderlijk gebed, om Hem onze behoeften vertrouwelijk aan te bevelen , en bijftand in onze goede ondcrneiningen en zegen over onze nuttige bedrijven van
Item af te fineeken , met volle zekerheid, dat Hij ons
zal verhooren , voor zoo verre dit van zijne hooge Wijsheid en algemeene Liefde te verwachten is. Dit voorregt
is volfirekte behoefte en gadelooze zegen voor den nlensch
in alle Randen en betrekkingen der maatfchappij , en een
Koning zelf, hoe matig ook, kan dien zegen niet ontberen , zonder zeer ongelukkig te zijn, omdat hij een
inensch is , gelijk dc geringfte van zijne medeburgers.
Doch ik heb te weinig gezegd. Voor cellen Koning is
het gebed inzonderheid behoefte en zegen, meer nog dan
voor den geringf en en zwakílen der menfchen , omdat
zijne pligten verre de moeijelijkfle zijn ter vervulling , omdat z jn toefland dikwijls de medelijdenswaardigfle is en
altijd de meeste hulp behoeft. Ik zal hierover nog eenige oogenblikken tot u fpreken , om u te doen gevoelen ,
dat liet eener Godsdienílige Natie voegt, vooral op dagen als deze , wanneer haar Vorst bijzonderlijk vooronderíl eld moet worden den Heer van Hemel en Aarde zijnen dank en zijne behoeften op te dragen , haren dank
met
-
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irret den zijnen te vereenigen , en met en voor hem bij
den Hemelfchcn Vader in kinderlijk gebed aan te houden, gelijk het kinderen voor hunnen aardfchen vader en
broeders voor hunnen broeder betaamt.
De glans der kroon moge een' ieder in het oog fchitteren; men moge haar boven alles begeerlijk , en , out
een Rijksbewind magtig te worden , geene moeite en opofferingen te groot , geene deugd te heilig , geene wandaden te gruwelijk achten, — al wie zichzelven en de ondermaanfche wereld eenigermate kent, en fchijn van wezen kan afzonderen , moet zijne begeerte naar de opper
zijne natuurgenooten , reeds bij het geringfle-magtover
nadenken , zeer gematigd gevoelen , te nicer nog , omdat
er tot het zwaaijen van den fchepter zoo ontzettend veel
vereischt wordt. Wat is toch die fchepter in de hand
van een kind of van een' dwaas ? Wat de luisterrijkíle
kroon, waar eigen luister gemist wordt? 'Wat grootheid
van gezag en aanzien, door geene grootheid van ziel gehandhaafd? Wat anders, dan Bene ijdele luchtbel, eer
men omziet , vernietigd ? Hij , hij-alleen kan honing zijn ,
die eenen Koninklijken geest bezit, welke hem den luis
omringt, voor zichzelven onbeduidend en-ter,dihm
lastig, en voor anderen alleen nuttig doet achten, — die
een Koning van zichzelven, en zijner hartstogten Meester is, — wien dus geene vrees beroert, geen haat verbittert, -- en die meer verfland heeft , dan gewone menfchen, om het goede te onderfcheiden, nicer deugd om
het te willen , en meer kracht om het te handhaven.
Groote gaven voorwaar , die alleen van den Schepper des
Lichts , den Gever van alle goede Gaven kunnen ver
bewaard worden! Om deze was het, dat een-worven
S AL 0 MO,, en zijn Volk met hem , vuriglijk bad, en
deze zijn liet, die onze Koning, inzonderheid, behoeft.
Of leeft hij niet in eenen tijd, waarin de Volken meer,
dan ooit te voren , in hunne Vorllen vereifehen , en , intusfchen , zelve nog maar al te wars zijn ook van bil
wetten , — in eenen tijd van algemeene gisting en-lijke
onrust ‚welke cle bewaring; van den vrede allermocijcliilt';t
V v ^.
mankt,
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maakt, terwijl de uitputting van neer dan vijf- en - twintig verloopenc jaren de zenuw van den kriig verland
heeft , — in eenen tijd, waarin de weelde , in weerwil
der algemeene klagten over toenemende verarming , liet
hoofd flceds onbefchaamder opíleekt, waardoor de vaderlandsliefde bij duizenden een ijdel woord is geworden ? Heeft hij daarom niet honderd oogen noodig, om
te waken , en eenen onwrikbaren moed , om te fcrijden
tegen eene baatztichht, welke niets ontziet, en alles vetderven wil ? Wordt hem deze zelfzucht niet vaak vermomd en verhuicheld door Genen bedriegelijken fchijn
van deugd, welke bij een goed hart zoo ligt het verifand
bedwelmt ? Worden hiertoe niet fours de uitfekcndfl:e bekwaalnheden dienstbaar gemaakt, en is , in dezen toeitand, de vleijerij voor eenen Vorst, die altijd mensc1I
blijft , niet allergevaarlijkst ? Wie kan zeggen , dat de regering van onzen Koning in eenen gelukkigen tijd invalt ? Of heeft hij zich niet , nu uit de Belle , dan uit de
andere zwarigheid , met moeite te redden, — nu dit ,
dan weder een ander gevaar af te keeren , — nu deze , dan
gene buitengewone ramp te lenigen en te herílellen? En
die regering zelve, gaat zij niet over een Land, dat hij cl)
den rand des verderfs vond , — dat, bijna weggezonken ,
door hem moest ontrukt worden aan den afgrond , — dat
van al het noodige op nieuw moest worden voorzien , en
welks verftopte bronnen van welvaart niet, dan met de
onvermoeidfic vlijt , door de voorzigtigfic wijsheid befuurd, en met het taaif'te geduld, weder kunnen ge opend worden? Gaat die regering niet over een Rijk,
dat in een zeer naauw verband flaat met de maatregelen ,
welke vreemde Vorfaen voor de aanvankelijke rustherffelling onder de Natiën van Europa hebben moeten nemen ?
Is onze Koning daardoor wel altijd zoo vrij in het verkiezen van middelen tot onze bijzondere welvaart, als hij,
in andere omf'randigheden , misfchien wel zou wenfchen ?
Gaat zijne regering niet over een Rk , zanmengct'celd uit'
twee zeer ongelijkfoortige hoofddeelen , uit twee Natiën
van vcrfchillenden aard en zeden, van foms ftrijdige beIan-
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langen, van zeer oneenparige vorderingen in verlichting , -uit twee Natiën , van welke de eene , in de latere tijden ,
niet te regeren was , dan door N A P 0 L £ 0 N 's geweld ,
en de andere, welke nog needs het hoofd vol heeft van
den rijkdom en fchitterenden voorfpoed der
in dagen , welke niet weer aanlichten , ook daarom vooral niet gemakkelijk te voldoen is? Zou nu onze Koning ,
in zulk ecncn toehand, alleen voor God flaan? Zou ons
hart niet deelen in zijne zorgen, in zijne gevaren, in
zijne behoeften ? Zou hij , op den verjaardag zijner geboorte, den Algoeden verheerlijken voor bewezene gunften , vooral in zijn moeijelijk bewind benoten , en bij
zegen in en over hetzelve bij vervolg affinee--ftande
ken, en daarbij onze dank niet gehoord worden, ons gebed geen hart vinden, waaruit het kon rijzen tot- en zich
uitftorten voor den troon der Godheid ? Neen , ik wil ,
om dit aan te dringen, niet gewagen van verpligtingen ,
die wij hebben aan het Hoofd van ons tegenwoordig
burgerlijk Bewind , den eerften Burger van onzen Staat ;
neen, op hem wil ik thans alle loffipraak met opzet terughouden , en liever ondaiikbaar íchijnen , dan het vermetel oordeel van hen voet geven , die het willen doen
voorkomen , alsof dit ons Godsdienftig bedriif naau velijks dezen naam zou verdienen , en , door vleijers uitgedacht , niet zonder Vorflenvleijcrij zou kunnen waargenomen worden. Daarvan wil ik zelfs den fchijn vermijden , en daarom alleen dit nog vragen : Of het waar belang van onzen Koning en zijn Volk niet één is ? Of de
zegeningen , voor welke hij den Algoeden looft, niet ,
grootendeels, weldaden voor het Vaderland geweest, of,
in de gevolgen , voor hetzelve weldadig geworden zijn ?
Of de verlenging van zijn leven en de vastheid zijner ge
ook niet voor ons zeer wenfchelijk zijn ? Of de-zondhei
bijland des Almastigen , in meer dan één hagchelijlt tijds
onzen Koning ondervonden, en de zegen-gewrichtdo
des Alzegenaars over zijne moeijelijke regering , dien wij
u in vele bijzonderheden zouden kunnen doen opmerken ,
geen bijland en zegen waren voor liet dierbaar VaderVvi
land "?

hol/anderen,

-
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land? Waarvoor beflaat toch anders w I L L EM D E
E n P. S T n ? Is geheel zijn lot op aarde , is dat van geheel zijn Huis niet onaffchcidbaar geworden van ons Nederland? Moet het daarmede niet flaan of vallen? Waarvoor bidt hij dus , wanneer hij voor zich en de zijnen
om geluk en genoegen bidt? Is het niet voor het Land ,
waarin ook zijne Vaders rusten, waarin ook hij eenmaal
in vrede wenscht te fterven , en waarin hij gewisfelijk
hoopt en fineekt, dat ook de zijnen een gelukkig leven
en tenen zaligen dood mogen vinden? Voor wie zou
hij bij den Koning der Koningen om voorfpoed aanhou
voor zoo ver een verlicht Christen dien van de God--den,
delijke wijsheid durft verlangen ? Zou het niet ook voor
ons wezen , voor ons , aan wier tijdelijke belangen al zijne
werkzaamheden , al zijne zorgen , met geheel zijn leven ,
gewijd zijn ? Of kan hij wel ooit regt gelukkig zijn, zoolang zijn Volk rondom hem kwijnt en treurt ? Kan hij
wel juichen, waar wij fchreijen ons algemeene eilenden?
Wel in eer en luister bloeijen , wanneer de luister des
Vaderlands taant , waarvan alleen de zijne kan afílralen ?
Ja ! ik zie het , Landgenooten ! uwe overtuiging , die ik
bedoelde, is reeds volledig, en ik behoef niets meer
aan te voeren,, om u op te wekken tot die hartelijkheid
van dankzegging en gebed, waartoe wij alhier zijn opgeroepen. Geen oogenblik dan verfpild , om ons , voor
en met onzen Koning, op dezen dag zijner verjaring, te
vereenigen voor den Heer des Hemels en der Aarde.

WA?1RNEMPNG FENER VOORSPOEDIGE EN GELUKKIGE
GENEZING VAN ZADIENGESTELDE D;JDBEENIIREU-

Door A. P 0 TG i E TER , lied- en Precdmecster te Leiden.

KEN BI,j BENE ZWA \GERE VR.oUw.
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navolgende geval behoort voorzeker tot diegene ,
welke kunnen getuigen , hoe weldadig het vermogen der
i-Tatuur is in het hciílellen der zwaarfie beleedigingen,
o* da'i nog , wanneer dezelve onder zoodanigen toeland
'
plaats
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plaats vinden , welke , uit deszelfs aard, het levensgevaar
doet vermeerderen , en waarbij ons dus fchier Beene hoop
op redding meer overig blijft. De zamenloop van on ,unliet
Itige omftandigheden , welke hier plaats vonden , en
,
snij
aan
geval zoo hoogst belangrijk maakten , fpoordc
uw
geacht
U te verzoeken , aan deze Waarneming in
Tijdfchrift cene plaats te vergunnen.
Iiortlieidshalve zal ik den lezer alleen de voornaamflc
behandeling
bijzonderheden vermelden , welke snij bij de
der lijderesfe zijn voorgekomen.
Gedurende mijne praktijk te Zwolle had Jufvrouw B.
D......., echtgenoote van G. T......., oud veertig
jaren, van eene niet zeer flerke ligchaamsgefleldheid en
zwankleine geí{alte , in de zevende maand harer vierde
, uit
ongeluk
gerfchap , op den i 2 December 1818 , het
ítortcn.
Ter
hulpe
een zolderveníter op flraar neder te
huis
geroepen zijnde, was zij bij mijne komst reeds in
bewusteloozen
en
ítuipeen'
gedragen, en vond ik haar in
achtigen toeíland op den grond liggen.
hij het onderzoek ontdekte ik , dat de beide dijebeenhandbreedte
deren gebroken waren ; het regten ruim eene
gebroken
ondereinde
het
dat
boven de knie , zoodanig ,
was
heengehuid
aan de buitenzijde door de fpieren en
in
plaats
van
het
linker
dijebeen
had
drongen. De breuk
den
handbreedte
beneden
het boveníte gedeelte , eene
grooten draaijer. Ook hier had het gebroken ondereinde
des beens naar de buitenzijde niet alleen de zachte deelen
doorboord, maar was zelfs door het hemd en een der
De wonden warokken van de lijderesfe heengedrongen.
eene aan
ren ongeveer een duim groot ,en veroorzaakten
bloeding , inzonderheid die van de linker dij. -werklijc
onderzijde van
Nog bevond ik eene verwonding aan de
den regtcr toon , waardoor het gewrichtseinde van het eer
kootje uitftak , op zulk e ene wijze , dat hetzelve van-fte
was afhet, daarmede overeenftemmende, tweede kootje
had.
ontwrichting
naar
beneden
plaats
geweken , en er eene
toeganzijden
alle
,
van
een
Nadat ik de' lijderesfe op
en
kelijk , rustbed geplaatst , de beeneinden door de uitteVv4
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tegenrekking weder in de wonden teruggebragt, en dezelve eene natuurlijke plaatfing had doen hernemen , leide
ik de verbanden aan , welke alvorens in orde gebragt en
met een gewoon óxycraat bevochtigd waren. Daar ik mij
bij andere dijebeenbreuken bij voorkeur van het verband
van D E & A Ü L T bediende , bood mij echter in dit geval
de vergevorderde graad van zwangerfchap te veel beletfelen aan, om hetzelve volkomen te kunnen aanleggen. Ik
behield evenwel de lange f talken en de losfe longuetten ,
om de onzuivere te kunnen wegnemen , zonder genood
te zijn, het deel te bewegen, of van Rand te doen-zakt
veranderen. Het boveneinde van de fpalk , dat anders in
de lies zijn ftéunpunt vindt, om de tegenrekking te bewerl(ftelligen , kon hier hechts; aan de fpalk van de binnenzijde bevestigd worden , aangezien de zwangerfchap
belette , den liesband , en den band , welke ter bevestiging
,om de heupen gevoerd wordt , aan te leggen , zoodat de
uitrekking minder regelmatig en duurzaam konde plaats
hebben.
Bij de herílelling van de ontwrichting des toons onder
ik zeer veel tegent'cand door de aanmerkelijke zwel-vond
zachte deelen , en niet dan na veel-lingefpadr
gelukte
het mij , het uitgeweken kootje
moeite en infpanning
natuurlijke
plaats te brengen. II; overin
deszelfs
weder
met
plukfel,
waarover een comdroog
dekte het wondje
in
eene
oplosfende
bevochtigd
Hoving , en bevespresje ,
windfeltje.
een
los
aangelegd
tigd door
De lijderesfe , Heeds in een' bewusteloozen fiaat ver
hebbende, kwam eindelijk hiervan terug , en , naar--kerd
mate die bewusteloosheid verminderde , vermeerderden de
klagten over haren pijnlijkèn toef'and; vooral klaagde zij
zeer over hevige pijn aan den toon.
De opvolgende zwelling der lijdende deelen , als het
gevolg der ontileking , noodzaakte mij weldra , de ver
beenbreuken eenigzins losfer te snaken , in--bander
zonderheid dat van de linker dij. Toen, na verloop van
ecnige dagen, het tijdperk der verettering een' aanvang
nam , verminderde de zwelling.
De
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De toeftand , evenwel , van beide breuken was niet even
$unftig , en fond, ten aanzien der gevolgen, op verre
na niet in gelijke verhouding. De wond in de regter dij
was reeds , na verloop van veertien dagen , gefloten, en
het geheele beloop van deze breuk was , in allen opzij
te, zeer voordeelig, en verfchafte mij in de behandeling
weinig moeite. Geheel anders was het met de wond in
de linker dij gelegen. Dezelve leverde bij aanhoudendheid
eene groote hoeveelheid etter op, en veroorzaakte , zelfs
bij het in- en uitwendig gebruik van de kina , een aan
verlies van krachten. De zwelling van het gan--merklij
fche deel was nu wat meer, dan wat minder.
In den nacht van den 3 t December werd ik bij de lijderesfe geroepen , die door ondragelijke pijn gefolterd
werd , verobrzaakt door de hevige (panning, als het gevolg eener zuchtige zwelling langs de geheele uitgeftrektheid van dij, been en voet; zijnde de huid zeer glinfterende , en als door eene roosachtige ontlieking aangedaan.
Mijne eerfle bezigheid beftond in het verband geheel
los te maken, en de wonde van de in zich bevatte ftof
te ontdoen. Offchoon ik de lijderesfe , gedurende den
dag, tweemalen verbonden had, ontlastte er zich weder
zeer veel eter, en ik begon voor eene verzakking van
dezelve te vreezen. Na de wonde gezuiverd te hebben ,
maakte ik overal fcarificatiën in de bekleedfelen van het
been en den voet , hetwelk eene groote ontlasting van
lympha en vermindering van zwelling ten gevolge had.
Deze kleine infüijdingen herhaalde ik dikwijls , daar het
der lijderesfe verligting van pijn aanbragt. Vele van die
wondjes gingen tot verettering over , doch herífelden ook
weder fpoedig.
Mijne verwachting omtrent eene verzakking van etter
werd eenige dagen later bewaarheid. Vochtgolving ontdekkende aan liet achterfle en middelie gedeelte der dij,
verfchafte ik , door eene infüijding , ontlasting aan dc
ítof; waarna de zwelling en pijn der deelen aanmerkelijk
verminderden.
Hoezeer ik reeds dadelijk na den val beducht was , dat
het
Vv 5
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het gebeurde een' nadeeligen invloed op de zwangerschap
der lijderesfe zoude gehad hebben , ging deze echter ongehinderd voort , tot dat eindelijk het tijdclip der verlosfing begon te naderen.
op den 24 Februarij, des morgens, openbaarde zich
de geboorteärbeid , en nadat dezelve zeer langzaam , doch
regelmatig , de verfchillende tijdperken der verlosfing had
doorgeloopen , verloste ik de lijderesfe, 's avonds circa
.elf ure, van een' welgevormden en gezonden zoon. De
uitdrijving der nageboorte aan de natuur overlatende ,
volgde dezelve ook , niet lang na de verlosfing , zonder
Lenige moeite. Bloedvloeijing van belang was er niet
aanwezig.
De reeds zoo groote mocijelijkheden voor eene vrouw,
2elfs aan de natuurlijkile verlosfing verbonden , werden
hier niet weinig vergroot door de verhinderde vrije beweging , ten gevolge der beenbreuken , en van de ver
welke ik , gedurende den arbeid , noodig achtte-bande,
wat flerker aan te fluiten.
Hoewel ik niet hechtte aan het gevoelen , dat de zwangerfchap een beletfel zoude zijn voor het herfiel van beenbreuken, zoo ben ik echter door dit geval nog meer in
mijne meening daaromtrent verllerkt , door de bij de verIosfing reeds herflelde breuk van het regter Jijebeen. Dat
toch het beenëelt reeds eene aanmerkelijke vastheid had
verkregen , meende ik te mogen afleiden , niet alleen uit
de ílevigheid des deels bij het opligten , maar ook uit
het vermogen der lijderesfe, om het been reeds te kunnen bewegen. Evenwel was ik zeer bezorgd voor de
fractuur van het linker been ; daar ik , wegens de zoo
aanmerkelijke verettering, welke er fleeds bij plaats had
gehad, en nog voortduurde, vooronderftellen kon, dat
er nog Beene vasthechting van de beeneinden hand greep ,
of, zoo dit al , voor een gedeelte, het geval was, door
het geweld der weeën, hetwelk er toch altijd min of naeer
op neder moest komen, weder verbroken zoude worden.
De prikkeling der beeneinden , door de poging tot baren
in de wonde veroorzaakt, had dan ook het onaangename
ge-
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gevolg, van de verettering na de kraam tot eerie nog
aanmerkelijker hoogte te doen flijgen.
De lijderesfe, hoezeer reeds verzwakt, drong er echter ook nog op aan , om de , zoo fchaars met zog voor
jonggeborenen aan te bieden. Of--zien,borfl;d
fchoon ik ongaarne zoodanig genoegen aan Gene moeder
zoude willen ontzeggen, vond ik zulks echter in dit geval geraden. Het kraambed liep voor het overige vrij geregeld af, behalve dat eene al te ruime kraamzuivering ,
misfchien het gevolg der algemeene verzwakking , bij
grootere uitputting van krachten -;droegtn
zoodat dezelve , toen zich hier nog diarrhé en fluipi~oorts
bijvoegden , geheel fchenen gezonken , en de natuur als
afgeftreden te zijn. Zij kreeg een hectisch aanzien , en
begon mij nu zeer bedenkelijk voor te komen.
Hoe ernflig zich de toeftanci der lijdcresfe ook liet aan
wanhoopte ik echter niet; en de zaak begon dan-zien,
ook vervolgens weder eene meer gunflige wending aan te
nemen.
Aan de oppervlakte van dc wonde , die bij aanhoudend heid nog veel etter opleverde , (ik fpreek hier alleen van
de wonde in de linker dij, daar de regter reeds genezen
was) begon zich een beenftuk aan te bieden , hetwelk ,
van tijd tot tijd , losfer werd , en , bij liet onderzoek niet
het inlet, eene nog al aanmerkelijke grootte fcheen te
hebben. Toen mij voorkwam , dat hctzelve geene merkelijke vasthechting meer had , moest ik eene ruime infnijding in de wonde , welke, van tijd tot tijd, kleiner
in omtrek was geworden, maken, om hetzelve te kunnen ontlasten. Een, boven mijne verwachting groot,
beenftuk bragt ik door de gemaakte wonde naar buiten.
Hetzelve had overal de natuurlijke kleur en vastheid , zoodat er geen fpoor van ontaarding aan te ontdekken was.
Deszelfs lengte was ongeveer twee duimen; de gedaante
onregelmatig, van boven fpits uitloopende, in het midden breed, zoodat het aldaar de helft van den omtrek
van het dijebeen bedroeg ; het benedeneinde was minder
breed dan het midden , en zoo (pits niet uitloopende als
liet
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het bovenflc gedeelte. Ilet kwam mij voor , dat hetzelve
reeds bij den val was afgebroken geworden , en , dooi
middel van vleescllvezelen en periostium , nog in verbinding was gebleven niet de omringende deelen. Naderhand
geheel afgefch eiden , en van alle voeding beroofd , moest
het, als corpus heterogeneum, een' aanmerkelijken prikkel aan de zachte deelen toebrengen; waaruit dan nu ook
gemakkelijk die fterke en zoo verzwakkende verettering is
af te leiden. Deze oorzaak nu opgeheven zijnde , moest
ook de uitwerking ophouden te beftaan. De wonde leverde , reeds bij liet volgende verband , minder en beteren etter op; welke beterfchap zoo voortging, en, van
dag tot dag , den toefland der lijderesfe een guníliger aan
verkrijgen. De bezwekene krachten begonnen-ziend
zich , door een vlijtig gebruik van kina en wijn , meer
en meer te herílellen ; het been kreeg meerdere flevig
heid , en ik had het genoegen , de patiente , twee maan
na hare bevalling , zich te zien oefenen in het baan -den,
zoodat zij reeds den i8 • ulij 1819 , met behulp van krukken, voor de eerlle maal uitging; en zij heeft vervolgens nog een kind, zijnde haar vijfde, ter wereld gebragt, waarvan zij reeds in Mei í82o zwanger ging, en
hetwelk zij aan hare borst heeft mogen voeden. Het
wondje in den toon is, na eene langzame affcheiding van
eenige beenfchilfers , genezen; eene verkorting en kleinen misftand van denzelvcn nalatende.
Offchoon ik,in dit belangrijk geval en deszelfs fchrikverwekkende toevallen, meer wijzigende dan werkdadig
ben geweest, zoo komt het mij echter, a posteriori befchouwd, voor, dat het beter ware geweest, den toon
dadelijk na den val weggenomen te hebben , alzoo de lijderesfe cjaardoor aan veel minder finartcn onderhevig zoude geweest zijn, dan zij nu heeft moeten doorflaan , aangezien het behoud van denzelven meer hinder dan nut
ten gevolge heeft gehad. Dan, Reeds van het beginfel
uitgaande, dat het de pligt des Heelmeesters is, niet
roekeloos oenig deel weg te nemen, maar te trachten hetzelve zoo veel mogelijk te behouden, en ook omdat ik
zoo
,
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zoo vele onaangename gevolgen geenszins kon vooruit z ien, zoo ben ik hiervan teruggehouden; offchoon zij,
welke in dc gelegenheid geweest zijn , aanmerkelijke beleedigingen dezer dealen te behandelen , genoegzaam overtuigd zullen zijn , dat geen verkeerde ijver mij tot het
daarflellen dier operatie bewogen zoude hebben.
Vóór mijn vertrek uit Zwolle, in Julij dezes jaars,
mijne gewezene patiente nog eens bezoekende, was de
wonde in de linker dij nog wel niet geheel gefloten, als
ontlastende, van tijd tot tijd, nog eenige beenflukjes;
doch zij genoot, (behalve dat ílechts eene kleine verkorting van liet linker dijebeen , welke haar echter weinig
moeite in het gaan verfchafte , was overgebleven) als te
voren, eene geregelde gezondheid.
isI.

MERKWAARDIGE UITWERKING DES BLIKSEMS.

I n den ring van Digne, in het Departement der Bene

Alpen , ligt een dorp , met name Chateatinezif, niet-den
verre zuidoostelijk van de kleine ftad Moustiers, waar
eene beroemde fabrijk van aardewerk is. Het dorp zelf
ligt op den top van acne der eerfte Alpen , die zich in
een' halven kring boven .11oustiers verheffen. Dit dorp
beflaat , behalve cane kerk en pastorij , uit veertien hui
eene hoogte gelegen zijn, van de overige-zen,diop
bergen, door twee tusfchen in fpringende bergruggen ,
afgefcheidcn , waarvan de een ten oosten , de ander ten
westen loopt. Het dal , 't welk dit dorp van dezen oostelijken bergrug affcheidt , is zoo naauw en diep , dat liet
gezigt daarin ijzing verwekt. ion woningen of hutten
(taan op dezen oostelijken berg verfp:eid, en bevatten
eene bevolking van soo zielen.
IIet was op Zondag den iiden van Hooimaand 1819,
dat de Pastoor van 1tfoustiers , benèvens de Bisfchoppclijke Commisfaris , de Heer S A L o N I É , naar Checteat ^1euf gekomen waren , om aldaar een' nieuwen Rector te
be-
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bevestigen. Omílreeks ii ure trok men in flatigen optogt
uit het pastorijhuis naar de kerk. De hemel was , over 't
algemeen, helder; er dreven echter Benige donkere wol
zwerk. De nieuwe Rector, een jongman-kendorht
van Is jaren, die in gezelfchap van den Pastoor van
Moustiers was medegekomen, had naauwelijks de Mis
begonnen, en zong den Epistel, toen op eenmaal drie
donderlagen werden gehoord , die zonder tusfchenpoozen elkander opvolgden. IIet Misboek werd hem uit de
handen en in flukken geí'ciicurd; hij zelf werd door de
vlam over het geheele ligchaam aangegrepen , die weldra
zijne keel omvatte. Hij fchreeuwde aanvankelijk luidkeels ;
weldra , echter , ontbrak hem daartoe het vermogen ; hij
werd omvergeworpen , en naar het in de kerk vergaderde
volk heengeflingerd; het volk zelf werd mede op den
grond , en , met den jongen Priester , gedeeltelijk buiten
de kerkdeur geworpen. Zoodra deze weder tot zichzelven kwam , ging hij in dc kerk terug, waar hij den Pastoor ademloos en zonder bewustzijn vond. Hij riep terfond alle perfonen te hulp , die geen of weinig letfel gekregen hadden ; men rigtte den Pastoor op , bluschte zijn
brandend opperkleed, en, na verloop van twee uren,
gelukte het hun , door behulp van wijnäzijn , hem weder
tot kennis te brengen. Hij gaf echter eene aanmerkelijke
hoeveelheid bloeds öp ; maar verklaarde , niets van den
donder te hebben gehoord , noch ook iets te weten van
't geen er was voorgevallen. Men bragt hem hierop in
de pastorij ; en= het bleek , dat de elektrieke Eiroom het
bovenfte gouden boordfel zijner Jlola had aangegrepen ,
daarbij was nedergedaald , een' zijner fchoenen gevat en
naar het einde der kerk geworpen , ook den metalen gesp
gebroken had. De floeI, waarop hij gezeten had, was
mede verbrijzeld.
Op den tweeden dag na deze ontzettende gebeurtenis
werd de Pastoor naar zijne woning in Moustiers teruggebragt , waar zijne wonden eerst na verloop van twee
maanden volkomen genezen waren. Hij had eene kwet1uur van Benige vingers breed ontvangen op den regter
fehou..
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fchouder; Bene andere liep van de achterzijde des boven
aan de buitenzijde des benedenärms ; eene derde-armsto
op gelijke wijze van liet midden der achterzijde des linker bovenärms tot aan het midden van den benedenärm ;
Gene vierde , maar minder uitgebreid en diep , was aan
het benedendeel der buitenzijde van den linker fchenket
te vinden, en eene vijfde aan de bovenlip bij den neus.
IIij werd gedurende deze twee maanden door eene aan
houdende flapeloosheid gekweld, was lam aan de armen,
en heeft bij verandering van weer nog altoos pijn.
Een klein kind werd van den arm der moeder áfgerukt , en zes fchreden ver geworpen ; in de buitenlucht
bekwam het echter weder. Iedereen was in de beenen
vertlijfd ; maar de verfchrikte vrouwen leverden een vrees
kerk was geheel met een' dig--felijkchouwp.D
ten zwarten rook vervuld , door welken men de voor
niet onderfcheiden kon, dan alleen door behulp-werpn
der vlam , welke de blikfem aan de wanden der kerk ontfloken had.
8 perfonen bleven op de plaats dood; een meisje van
iq jaren werd geheel bewusteloos naar buis gebragt, en
flierf aldaar,, onder de hevigile pijnen , den volgenden
morgen. Bij dit ongeval kwamen dus 9 perfonen om ,
terwijl 82 gewond werden. De Priester, die de Mis ge.
lezen had, was niet gewond, hetgeen hij waarfchijnlijk
had te danken aan het zijden gewaad, waarmede hij destijds bekleed was. Alle honden, echter, die o dat tijdflip zich in de kerk bevonden , waren gedood, en wel
in de houding, waarin zij zich op dat oogenblik bevonden.
Eene Vrouw, die zich destijds op den berg Barbin,
ten westen van Chateauneuf, in eene hut bevond, zag
drie vuurklompen kort na elkander niet zoodanig geweld
nedervallen, alsof zij het geheele dorp in brand zouden
Reken.
Wa.arfchijnlijk trof de blikfem het eerst het kruis van
den kloktoren, daar men hetzelve naderhand in de fpleet
eenei rots op i6 metres afíhands Wedervond. net elektrie,
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tricke vuur drong vervolgens in het gewelf der kerk ,
door eene fchcur,, welke hetzelve , op den afftand van
cone halve m&re van de opening des kloktouws, gemaakt had. De predikfloel was geheel verbrijzeld. In de
kerk zelve was eene opening, eene halve metre wijd,
die doorliep onder de fondamenten van den muur tot aan
de geplaveide firaat; eene andere opening reikte tot aan
een' lager gelegen' ítal, in welken vijf fehapen en een
paard gedood werden.
Dit bovenflaande berigt werd door den Heer T I: E NC A L X E, Vicaris - generaal van Diene , aan de Akademie der Wetenfchappen te Parijs medegedeeld, tevens
met de opmerking , dat men op het tijdilip , toen de blik
-feniílog,d
klokken luidde.

EENIGE REGELS UIT DEN INVENTARIS DER NALATEN SCHAP VAN IiAR.EL VAN EGMOND, HERTOG VAN

GELRE, GRAAF VAN ZUTFEN ; ALS BIJDRAGE
TOT DE GESCHIEDENIS DER WEELDE VAN
ZIJNEN TIJD.

D
at de toeneming der weelde, en, met dezelve , aan
de eene zijde , de voortgang van kunnen en kunstvlijt ,
maar ook , aan den anderen kant, de verbastering der
oude zeden, in een groot gedeelte der Nederlanden, dag
teekent van den tijd , dat Bourgondifche Vorflen over
hetzelve heerschten , is algemeen bekend. De weelde en
overdaad, heerfchende aan het hof van F I L i P S den Goeden en K A R E L den Stouten , gaven den toon aan de gefachten hunner talrijke hovelingen, en al de onderdanen
volgden , in meerdere of mindere mate, het voorbeeld
der grooten. De handel , destijds in 1/laanderen in grooteren bloei , dan immer naderhand , voerde alles , wat de
zinnelijkheid kon verlangen , uit overzeefche gewesten
aan ; handwerken en fabrijken volmaakten zich van dag
tot dag , tot llreeling van gezigt en flnaak ; uit handel ,
zee-
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zeevaart, visfcherij en fabrijken vloeiden flroomcn van
goud in Nederland zamen. Wat wonder, dat, in de
vijftiende eeuw, ook in Holland en Zeeland, de weelde
eensklaps zeer aanmerkelijk toenam, eh dat deze eeuw
zich, in overvloed van huisraad, in pracht en kostbaar
verf jning van fpijzen en dranken ,-heidvanklg,
van de vorige tijden grootelijks onderfcheidde ?
Maar in Gelderland was het, te dien tijde, nog anders geheld. Ilet huis van Bourgondié poogde vergeefs
ook di Ir zijn gezag te vestigen , en de Gelderfchen , onophoudelijk aan krijgen in hun eigen land ter prooiie
tagen al hun vermogen te gronde gaan , de kunstvlt
uitgedoofd op hunnen grond, de handel in deszelfs onthaan gcfinoord , en de weelde kon er niet wortelen ,
naauwelijks ontkiemen. Maar K A R E L V A N E c nr 0 N D,
opgevoed aan het hof van Bourgondé , in het rijke Vlaanderen , en daarna vijf jaren in Frankr k doorgebra t
hebbende , kenmerkte zich , bij zijne terugkomst , niet
alleen door dapperheid en eenen listigen aard , maar ook
door liefde tot praal en zingenot ('#) t toen bragt hij herwaarts de weelde over, en veranderde hier alras den toe
ftand der zeden. Schoon met den Gelderfchen Hcrtogshoed zich , in het huis van Oostenrijk en deszelfs talrijke
bondgenooten , magtige vijanden verworven hebbende
en daardoor onophoudelijk in verflindende oorlogen g-dompeld , gaf hij , in zijne hofhouding , bet voorbeeld
van kostbaarheid, verkwisting én eelde, en zng zich
gaarne door zulken , die hem hierin volgden , omringd ,
ook zonder zich te bekreunen aan fchulden , met welke
hij zich belaadde en zoodanig zijne landen en onderzaten
be,

(*) „ Hy was ," zegt S LI C H TE N H o lt S T, in zijne Geld.
Gefch. XI, 434 , „ van aangeboren aart zeer onrustigh en
doortrapt , tot bedrogh en geweld effen vaardigh , los en
„ ongetladigh in beloften ," en verder „ voor het wterlyk
„ weyds en hoovaardigh genoegh in fyne kleedingh , draghenw
„ de zomwylen een hoed met allerley vederen en fchier
„ doorgaans met edele iteenen bezet."
tJENGELW. 182I. NO. 14.
Xx
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bezwaarde , dat z.j het nimmer geheel zijn te boven gekomen. — Als eerie kleine bijdrage tot de gefchiedenis
van den toehand der weelde in zijnen tijd, kan niet onbelangrijk zijn een bergt, omtrent het door dezen K AR E L VAN E G M O N D, Hertog van Gelre en Graaf van
Zcitfcn, nagelatene in goud, zilver en juweelen, opgemaakt uit de kondfchappen , daaromtrent , in het jaar
1545, op bevel van Keizer R AR -C L V , ingewonnen ,
bij deszclfs executes rs - testamentair , , bij fommigen van
deszelfs hovelingen en bedienden.
K A K E L VAN E GM O N D, dan, overleed op zijn hof
te Arnhem , den 28 Junij des jaars 153ó , des avonds ten
elf tue , oud zijnde bijna 71 jaren. Behalve cenige edelen , waren zijn rentmeester , twee gencesheeren en zijn
biechtvader bij zijn flerven tegenwoordig. Onder zijn
hoofdkusfen werden de fleutels gevonden van een paar
koffers , welke in zijn Ilaapvertrek flonden , en zijnen
voornamen fchat aan gemunt geld , welks hoeveelheid zeer
verfchillend werd opgegeven , bevatteclen. -- Onder het
door hem nagelaten gemaakt zilverwerk onderfcheidde men ,
in de eerfte plaats , een fraai zwaar verguld tafelfervies,
hetwelk hem door den Koning van Frankrijk ten ge
gezonden. Deze was altijd zijn bondgenoot-Ichenkwas
geweest , en aan hein had hij voornamelijk de onderfleuning te danken gehad , door welke hij gedurende eene
halve eeuw aan het magtige huis van Oostenrijk het hoofd
kon bieden ; ook had hij , van zijne vroegfee jeugd af,
voor het Franfche hof eene bijzondere genegenheid gevoed. Dit fervies was nog bij den dood des Hertogs
nimmer gebruikt geweest; hij fchijnt hetzelve dus kort
te voren bekomen te hebben. --- Verder liet hij aan zilverwerk achter twee flesfchen , drie kandelaars, eenige
bekers en koppen , en vijf-en-dertig fchotels , niet twee
;ouden zoutvaatjes en een groot zilveren fcip dair men
gelijk in het oorfpronkelijk handfchrift flaat.
in
Dit alles vindt men aldus opgegeven , zonder dat daarbij
eenige melding van vorken of lepels gemaakt wordt, hetgeen aan zekeren onlangs gevoerden penneftrijd tusfchen

en/dient,

twee
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twee onzer grootíle oudheidkenners herinnert. — Wat
aangaat het door den Hertog nagelaten gemaakte goud
hetzelve zon voornamelijk beflaan hebben in lietgene hij
door eenen zlriiheinlchen goudfmid had doen maken, op
Genen tijd , toen men vermoedde , dat zijne gemalin ,
ELIsABETII, dochter des IIertogs VAN r UNENU R G E N B RU N S w I j K, zich in gezegenden toeflard
bevond ; namelijk ; een bekken , niet een' waterpot , van
fijn goud ; twee hooge wijnkannen , zes gouden fchaien ,
een aantal grootere en_ kleinere -ouden fchotelen , koppen
en borden , benevens twee gouden zoutvaten. Zulk een
toeflel moet in dien tijd nog eene uitnemende zeldzaam
geweest zijn ; want het was , volgens liet uitgc--heid
drukte oogmerk des Hertogs , betemd , om er mede te
pralen bij de vorílelijke perfonen, die uit Frnnkrjk herwaarts zouden zijn gekomen , om liet verwachte kind ten
doop te helfen ; maar KAREL VAN n G iA O N D Zag ZiCh
ook in deze hoop te leur gefield, en, toen hij zich ver
achtte , dezelve nimmer vervuld te zullen zien ,-zekrd
deed hij al dat gemaakte goudwerk weder breken en aan
twee groote klompen en eenibe kleinere ff ukken gieten ,
welke zich nog bij zijn overlijden in een' der koffers in
zijn flaapvertrek bevonden , wordende alstoen de twee
groote klompen te zamen 121 mark zwaar bevonden en
gefchat op eene waarde van Ia000 à 15000 gulden. —
Behalve dit goud en zilver,, had de Hertog bezeten eenen
robijn , ter grootte van een duivenëi , en nog een' anderen kostbaren feeen , zoo groot als een musfchenëi , heb
witte en roodc kleur , met eenen blaauwen-bendG
weerfehijn ; hij had dezelve beiden gekocht van zekeren
RUTGEP. VERHAEPs, een voornaam koopman te
1'ntiveI pen , voor 6000 gulden, en , uit gebrek aan contanten , ten behoeve van denzelven , op de domeinen van
Gelder/ ;iel, Gene fchuldbekentenis ten bedrage van die
font gevestigd. Den cerften dezer fleenen had hij ten gefchenke gezonden aan MARGARETHA VAN OOST E N R Ij K, die toen voor haren broeders zoon, K A* L L V, deze landen als Landvoogdesfe beífuurde , bij
Xx^
ge-
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gelegenheid, dat er over een verdrag met dezen Vorst
gehandeld werd; den laatften, dien hij gewoonlijk droeg
aan eenen hoed naar den Franfchen fmaak, verloor hij
eens op de jagt in het hout tusfchen 4rnhem en Wageningen. Ook nog Benige andere gefteenten werden onder
des Hertogs nalatenfchap gevonden , doch , benevens de
grootf'ce helft van zijn nagelaten zilverwerk , door de uit
zijnen laatflen wil, aan de Vorstinne - we--voerdsan
duwe overgegeven : hieronder wordt genoemd een groote
platgeflepen diamant, met eene groote parel daar onder
aan, welk fluk meermalen voor 6000 gulden was verp and
geweest; een gouden kruisbeeldje, waar aan de voeten
en aan elke hand een diamant ingezet was, en daarenboven aan de borst een kostbare robijn; voorts een fmaragd, ter grootte van eene halve kroon, verfcheidene
kleinere gefleenten en eenige juweelen ringen.
Blijkt het alzoo uit de nalatenfchap van Hertog K AR a L, dat hij den toon gaf aan meerdere weelde in huisraad en kleeding ; de bruiloft , die hij , in den jare 1510 ,
met de reeds genoemde ELISABETH VAN BRvNSw IJ Ih , te Zutfen , vierde, getuigde niet minder, dat
ook de verfijning der tafelweelde in Gelderland van zLjnen tijd dagteekent. Het is waar,, naar den gewonen
(maak der middeleeuwen, konde, op de in de open lucht
aangerigte tafels , fchelvisch noch flokvisch , varkens vleesch noch lamsvleesch ontbreken ; maar ook herten ,
hazen , konijnen en patrijzen , ja zelfs paauwen , zwanen
en kapoenen , werden daar gegeten ; het ontbrak er aan
geen fnoek en baars , en op het nageregt prijkten oranjeappels en granaten , ja gebakken , toegemaakt met fuccade; terwijl zeehonden, bruinvisfchen, walvisfchen, bevers en reigers , in de veertiende en vijftiende eeuwen
niet zeldzaam op de tafels der grooten, hier niet meer
werden gevonden. Het is waar, op die bruiloft werd
nog nit fleenen kannen dik en Hamburger bier gedronken , terwijl tinnen fchotels de tafel verfierden ; maar ook
eene aanzienlijke hoeveelheid zilveren tafelgereedfchap
ífond afzonderlijk op een kleed van groene flof, en wijn
werd
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werd er niet alleen gedronken , maar ook tot kunflige

fonteinen gebruikt.
Van den tijd van dezenKAREL VAN EGMoNDdagteekent alzoo in Gelderland dc weelde , gelijk elders in
de Nederlanden van den tijd der Bourgondifche Vorflen.
Vandaar,, dat dit gewest zich , in den tijd van IC A R E L
V, te dien opzigte , met de overige gewesten op eenen
nagenoeg gelijken trap bevond, en de bekende plakkaten,
door dezen tegen de al te groote weelde uitgevaardigd,
in hetzelve even noodzakelijk werden geächt , als elders ,
om in dezen voorziening te verfchafFen. --- Ondertusfchen , gelijk koophandel en handwerken de weelde bevorderen, zoo wordt ook, omgekeerd , de weelde geheel
te regt geächt, de kunstvlijt en den handel te voeden;
ja zelfs , indien de gefchiedenis van ons vaderland in het
gemeen, en die van Gelderland in liet bijzonder, voor
deze beide Hellingen de betoogen moesten uitleveren, dan
zoude het voorzeker der laatfte , even min als der eer
-fte,
aan de krachtigfte bewijsgronden falen.
I. A.

A.

MIJN UITSTAPJE
NAAR

DEN HELDER. (*)

J

a, Lezers ! ik ben ook aan den Helder geweest. — Ile weet
wel , dit klinkt vrij wat minder grootsch , dan wanneer ik u
dit van mijzelven omtrent Londen, of Parijs, of Weenen,
of Moscou verzekeren kon; dan, ik begrijp toch ook even
groot en goed regt te hebben , om mijn uitilapje naar flollands
(*) De plaattang van het Rukje des Heeren s W A R T, D4ijn Uitjiapje naar
Frederiksoord, in No. XI van dit Mengelwerk, bragt mijn voornemen tot
rijpheid, ook dit Uittlapje der geeerde Redactie ter plaatfing aan te bieden.
Een goed voorbeeld vermag veel. Mogt het nu en dan, bij bekwamer pennen
dan de mijne, navolging vinden! Zoo worde het goede en fchoone, dat del]
vaderlandfchen bodem verfiert, meer algemeen bekend, en de betrekking op
denzelven hierdoor verlevendigd, verllerkt en bevestigd, bij clen -•. \V.
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kinds noordelijken uithoek te verhalen, als een ander, die u
zijne ontmoetingen tot aan de andere zijde der Pyreraeën , in
eenige boeken en hoofdhukken , mededeelt.
Dan, wat ik hieromtient ook moge aanmerken, hetgeen ik
boven nederfchreef, zal wel bij vele Lezers een verfchilpunt
van meer- of minder gewigt blijven uitmaken ; en klinkt mij
cie uitroep van fommigen : „ hoe ! een uitlapje naar de::
Helder! wat zal duzt beteekenen ?" bij voorraad reeds in het
oor. Maar,, lieve Lezers , en inzonderheid lieve Lezeresfen !
is dan in dat uitheemfche en vreemde zoo veel meer te zoeken en te vinden, dan in hetgeen digs bij en als voor de
hand ligt? met andere woorden: is dan bij vreemden alles —
bij ons , arme Hollanders! niets te zien? niets op te merken ? niets te genieten? — is dan Frankrijk, zijn dan de
omftreken van den Rijn, is dan Italië alléén fchoon, en holland, als bij uitfluiting, eene verworpene plek gronds , op
zijn best genomen goed genoeg ten verblijve van veldmuizen
en kikvorfchen?
Ik voor mij verfchil van dit gevoelen , in goeden gemocde , hemelsbreed ; en staat de vaderlandfehe bodem , ook ten
aanzien van deszelfs fchilderachtige natuurtooneelen, voor
mijn gevoel, op hoogen prijs.
„ il?aar ... een uitflapje naar den 11e/der! ... Lyle kent
den Helder niet ! en wat valt er van denzelven te zeegen ?"Ik zal hier kort op antwoorden: dat ik hoofdzakelijk fehrijf
voor hen, die het genoemde oord nimmer hebben aanfchouwd ;
voor wie het dus even vreemd en onbekend is als de binnen
Ceylon, of het Karpatifche gebergte. — „ Ja,"-landev
zegt men ; „ mat,• tláJr valt gewis meer te ziert. " — Toegeftaan : dan , de Lezers van dit beleb• jf hebben , daar te
zich zeer gemakkelijk, en redelijk-gen,htvora
onkostbaar, omtrent de waarheidsliefde des Autheurs te kun
overtuigen; en dat gaat aan de andere zijde van den-ne
Evenaar zoo gemakkelijk niet... Wie wil er ook de kosten
voor maken ? ... luie zich de vele moeijelijkheden getroosten? Dan, al bcctcikhtgem genoeg gehooid en beantwoord!
Zij , wien daim 1 er uithapje, hier te vinden, bijster moge
,vishagen, gaan hechts ver.'cr, zonder op de hier volgende
regelen eenige acht te flaan: ik heb de eer hen te groeten!
Zoo even zeide i1: , hoofdzakelijk te fchrijven voor hen ,
die het niece;enoe_nd 000_d nimmer hebben aanfchouwd.
W mite Lezers en L ezetcsfen ! onder uw getal behoorde
ik ,
—
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met mijn wijfje en een viertal goede vrienden, vóór

weinige weken; en ik oordeel voorzeker niet liefdeloos , wanneer ik vooronderflel , dat uwe denkbeelden en voorliellingen
zich wel in denzelfden kring zullen bewegen, als zulks met
ons het geval was, vóór wij ons konden beroemen: „ wi j
zijn ook aan den Helder geveest ! "
De Helder, eene plaats, welke zeer algemeen bekend is en
bijzonder druk bezocht wordt, is welligt juist hierdoor minder guntlig dan eenig oord beoordeeld geworden. Iiet getal
der genen, die den Helder alleen vermaakshalve bezoeken,
slaat in geene evenredigheid tot die groote menigte, wiep
het, ter oorzake van den dienst des Lands, het belang des
handels , de meer- of minder drukke fcheepvaart , en andere
hiermede in verband staande betrekkingen, ten pligt is geworden, aldaar kort of lang te moeten vertoeven. Voor den zoodanigen toch kan de plaats , waar hij enkel beroeps- , ambtsof pligtshalve verblijft, en zoo vaak, ondanks eigene begeerte en wensch, verblijven moet, geene aangenaamheid bezitten , veel minder iets bekoorlijks opleveren : integendeel ,
voor hem wordt alles , ook het fchoonfle , wat Natuur kan
opleveren, geheel onbelangrijk; de plaats van zijn gedwongen verblijf is hem , alfchoon geene boei hem knelle', wezenlijk tot een' kerker geworden. Maar nu is het ook meer
duidelijk , waaruit men de vaak ongunftige berigten aangaande
den Helder kan en behoort te verklaren.
Wij vertrokken van dniflerdani , over Purmerend, de Beenfier, Schermerhorn , Schagen , en het Zand, naar de plaats
onzer beflemming. Van daar keerden wij langs de Zijp,
en voorts over Alkmaar en door Kennemerland, terug; en
nu vergenoege zich de Lezer met deze eenvoudige opgave:
een dagverhaal begeere hij niet van mij ; dit toch valt even
weinig in mijnen finaak, als die gedurig herhaalde flad- en
dorpbefchrijvingen, welke elkander, in fommige reisverhalen , zoo regt vervelend afwisfelen.
Men wachte derhalve hier juist niet zoo zeer, wat ik op
dit reisje gezien heb; neen, lieve Lezers ! begeert gij deb jzondere gefteldheid der llraksgenoemde en andere plaatren
naauwkeurig te kennen? raadpleegt dan andere, zoo mildelijk
voor u geopende , bronnen ; of liever: kom en zie ! — Hoofdzakelijk wat ik , bij het befchouwen van een zoo belangrijk
deel van ons Vaderland , gevoelde , wil ik , zoo veel naog elijk ,
befchrijven: want hij , die niet meer gevoelt, dan hij in fiaat
is
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is mede te deelgin, is waarlijk niets meer dan een gewoon

prozaïst.
Wat is ons Vaderland rijk in lagchende natuurtooneelen!
7 k was, als knaapje, eenmaal te Purmerend geweest, en fe
dien tijd dacht ik altoos aan Waterla nd , wanneer ik-dert
Noordholland hoorde noemen. Wat kan toch een aangenomen
vooroordeel niet uitwerken? Dit, onder anderen: dat wij ons
er over fchamen, en, voor 't vervolg, op onze hoede zijn:
ik ten minfte fchaamde mij over de verongelijking, een zoo
rijk gezegend Land aangedaan. De Duitfcher fpreke on van
den Rijn; de Zwitter, van zijne Alpen; de bewoner van
Italié , van zijne citroen- en mirteboschjes , — vergeefs zal
men in Duitschland, Zivitferland en Italië naar een plekje
gronds zoeken, dat met de Beemfter,, ja zelfs met de Schernier en de Zijp , kan vergeleken worden. En — hier flijgt
ons gevoel honger — de genoemde fíreken werden, door onze onvergelijkelijke Vaderen, met de eene hand aan de baren
pntwoekerd, terwijl zij met de andere het zwaard voerden
voor vrijheid en regt, Godsdienst en geweten. Dikwerf,
wanneer ik, van de kruinen der vaste en hooge dijken, op
het bekoorlijk landfchap nederzag, en dan de tijden voor
n:iine opgewekte verbeelding terugriep, waarin nog dit alles
bedolven lag onder het vlak der wateren, — dikwerf dacht
ik dan , met zoete verrukking: „ al dit fchoone werd eens
door onze g 00te Faderen gewrocht!" terwijl mijne opmerkzame reisgenooten of mijnen onwillekeurigen uitroep voorkwamen, of let zegel drukten op de gevoelens van mijn, zoo
rein genietend, hart.
Is liet eerieonbetwistbare waarheid , . dat onze vaderland
grond betrekkelijke fchoonheden bezit, waarop geen an--fcil
,

der Laid kan bogen; hoe worden dan die fchoonheden niet

nog meer verfraaid en opgeluisterd door de bevallige ver
aangename en nuttige tevens , vooral met-en^gvaht
betrekking tot de íireken, waarvan wij tot hiertoe gewaa den: immers fchenken dezelve voor het oog de lagchendfle
tafereelen; zij openen, voor de arbeidzame bewoners, de
ijkit' bonnen van welvaart en volksgeluk.
schoonheid bekore onze zinnen, en de bevallig opbloeijeude maagd boge te regt op onze bewondering, bij het flaren
op dat alles, waarmede zij de harten weet te winnen: maar,
verhoog nu hare wrarWj; plaats haar in den rang van moe
te midden haier te i gen , vervuld met zorgende liefde-der,
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voor gade en kroost, en die allen, op allerlei wijze, geluk
makende: hoe klimt zij niet in onze fchatting! ook zelfs-kig
dan nog, wanneer het waas der maagdelijke bevalligheid wijken moest onder het uitoefenen van moederlijke zorgen: want
die zorgen maken hare lievelingen gelukkig, en , in die lievelingen, een rijk gezegend nageflacht. Zulk eene zorgende
moeder betoont zich de Natuur, dpor de hand van uitmuntende Vaderen geleid, in Hollands noordelijke ftreken: de
reiziger vindt hier niet hechts een fchoon, neen, hij vindt
hier ook tevens een rijk en bij uitnemendheid vruchtbaar
Land. Waarlijk,! het uitlokkende der Natuur, in de bekoor
inderdaad-lijkeafwsngvd-elton;h
fchilderachtige, in de ligging van vele dorpen; de ongelijke
grond , vooral aan den kant der duinen , met fchaduwrijk geboomte bevallig gegroept, — dit alles plaatst de blijkbare
welvaart der landbewoners in een aangenaam en voordeelig
licht, en verbindt zich eigenaardig Aan den iaat van geluk,
waarin zij , zoo ruimfchoots , mogen deelen.
Van de landzijde den Helder naderende, leidt de gewone
rijweg door het zoogenaamde Koegras, ter lengte van ongeveer twee uren, van het Zand af gerekend. Hier verdwijnen ,
als op eenmaal , al de fchoone landtooneelen , waarbij men
zoo gaarne vertoefde ; en eene uitgeftrekte heivlakte , tamelijk effen, en hechts hier en daar een weinig heuvelachtig,
vertoont zich aan ons oog. liet gras tiert hier, onder de
heideplanten, niet zeer voordeelig; echter grazen, heinde en
verre, een aantal runderen, te midden eener talrijke kudde
fchapen, welke hier overvloedig voedfel aantreffen. Talrijker
nog laten de konijnen zich hier vinden , fomtijds bij troepen
van 4o tot 6o tevens; dit, anders onherbergzaam, verblijf
met eene menigte irand- en andere vogelen deelende. Eindelijk is men midden op de vlakte ; voor en achter zich ziet
men fchier niets dan zand en heide; voorwaarts ontdekt men
den Helder, en de fchepen in het nieuwe Diep; regtsaf ligt
de Zuiderzee, en links de keten van duinen, welke ons Va
aan deze zijde, voor het inbreken des Oceaans be--derlan,
veiligen. Op zichzelve befchouwd, heeft dit oord weinig
van hetgeen men anderzins gewoon is bevallig te noemen :
het bezit echter iets, hetwelk in zekere mate behaagt; mag
ik het zeggen, iets eigendommelijks, hetwelk den befchouwer interesfeert: Dat vreedzaam grazen van fchaap en rund;
dat heen en weder trekken van gehecic vlugten vo-els ; day.:
Xs
fi'nr_

666

AMIN UITSTAPJ]

,fpringen en huppelen van honderden konijnen geeft aal, het
anders eenzelvig geheel zekere levendigheid , welke de hei
Koegras voordeclig onderfcheidt boven die-veldnaht
van de Veluwe en het Landfchap Drenthe, waar eene dood
woonplaats houdt.
-fchelit
Nu begint men den Helder te naderen, en doen zich de
vestingwerken, welke dien uithoek van Holland verdedigen,
voor ons op. — Wij hebben de beide forten en de vestingwerken op Kijkduin bezigtigd, en ons verwonderd over alles,
wat hier, in een klein beftek van jaren , is tot fand gebragt:
millioenen fchats hebben deze werken aan Frankrijk, onder
het bef'uur van den Overweldiger, gekost, en ons tegen
Gouvernement zal, eenmaal, alles naar een doelma--wordig
tig plan geheel voltooijen. Ik ben geenszins bevoegd, de
voortrelrelijkheid der aangelegde werken te beoordeelen; dan,
mijns inziens, is de vereenigde land- en zeemagt van Europa
niet in fiaat , eene dappere en aan Land en Koning getrouwe
bezetting, "immers indien dezelve anderzins van het noodige
welvoorzien is , tot overgave te dwingen. Hier gevoelt men,
wat de mensch vermag
In een der forten zag ik het voormalig verblijf van den
Admiraal VER EU E L L, onder het Fransch beisuur bevelhebber der plaats. Voor de venters zijner gewezene kamer was
een niet onaardig tuintje aangelegd geweest: waarlijk! hier
kon hij , en elk nevens hem , gerust nederzitten onder het
4lrengst beleg. Ik zag dit zijn voormalig verblijf met een
flil genoegen, gedachtig aan al het goede, door heen, gedurende de blokkade, gefticht, en het kloek beleid, waarmede
hij de ontzettendíte rampen van dit gedeelte van onzen vaderlandfchen grond heeft afgekeerd.
In de nabijheid van dit fort betrad ik den grond, waaronder driehonderd zoogenaamde Etrangers den langen doodflaap
fluimeren. Gedurende het beleg was het hun niet vergund ,
een zeker bepaald punt te overfchrijden , op iirafí'e van, zonder form van proces , dadelijk gefufilleerd te worden. Driehonderd overtraden , achtereenvolgende , dit bevel , en.. . de
kogel deed hen vallen. Het vergoten bloed dezer flagtoffers
zal , met dat van zoo vele duizenden, in den dag der vergelding , tegen den wan des bloeds getuigen ! — Ik wijdde
die ongelukkigen een' traan. Iloe zonderling is niet de loop
der menfchelrjke lotgevallen! Spanjaards, Pi i111èn, Italia
on : , Duitfcheë 3 en anderen moesten dan , uit alle oorden van
,
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europa , te zatnen komen , om hier , aan dit eind der. aarde ,
o p den wenk eens dwingelands , nevens elkander te fterven
Van deze grafplaats wandelt men , lang den dijk , welke
hier de duinen vervangt, naar den Helder. Aan en op dezen
dijk bevindt zich eene zware batterij , als bij uitíluiting beítemd om het binnenloopen van vijandelijke oorlog- of transportfchepen fchier geheel onmogelijk te maken : de gesteldheid der kust is toch hier van dien aard, dat de loop van
het fchip , de reede van Tesfel willende bereiken , zoo digt
onder den wal moet plaats hebben , dat men van de helling
des dijks het geroep der fchepelingen kan verftaan; de nadering langs eenen anderen weg is , voor fchepen van Benig belang, door nabij zijnde banken en ondiepten, onmogelijk:
langs dit punt, alzoo , verpligt zijnde koers te zetten , ílaan
zij bloot aan het gefchut der ltraksvermelde batterij , en het
lot, dat hen wacht, beftaat in niets minder, dan, in een
oogenblik, reddeloos gefchoten en in den grond geboord te
worden.
Nu zijn wij aan den Helder. Links ftroomt de Noordzee;
regt voorwaarts . zien wij het eiland in ; eenigzins regts , de
reede van Tesfel; geheel regts, het nieuwe Diep, en verder
den aanvang der Zuiderzee. Zulk een tooneel laat zich niet
befchrijven; men moet het aanfchouwen, en dan daarbij ge
dat zoo iets alle befchrijving achter zich laat. Ja,-voeln,
Noordzee meermalen, en van onderfcheidene punhad
de
ik
ten, aanfchouwd; hier was zij mij als geheel onbekend en
nieuw. De eentoonigheid van een gewoon zeegezigt, te
Katwijk, te Scheveningen en elders, hindert hier niet, waar
het tooneel , mag ik mij zoo eens uitdrukken, anders en geheel eigendommelijk gedecoreerd is : om dit mijnen Lezeren
bevattelijk te maken, zou ik moeten gaan befchrijven, en
dit ligt geheel buiten mijn plan.
Men moet, aan den Helder, in den vroegen morgen, de
zon uit het hart der baren zien verrijzen; men moet haar,
des avonds, in het noorder zout zien nederzinken, om de
fatige pracht en flille majesteit dezer heerlijke natuurtooneelen regt levendig te gevoelen: de landbewoner heeft hierin
reeds zoo oneindig veel boven den fledeling vooruit; hier,
nogtans, brengt heuveltop noch geboomte, hut noch heiligdom eenigen hinder toe aan een geheel vrij , een volkomen
onbelemmerd uitzigt; hier fmaakt men den wellustbeker, dien
de

s
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de fchoone Natuur ons op de hand iet, onvermengd en vol..
komen,
Ware ik bewoner van den Helder, en daarbij een farrekundige, dan zou ik wenfchen kunnen, hier een Obfervato•
sauna geflicht te zien : welligt zonde ik er ook anders over
oordeelen, want (ik fpreek hier als oningewijde) de Helder
zelf was mij een Obfervatorium. De lucht en weêrsgefteldheid was bijzonder gunflig, en de avonditond bekoorlijk: ik
herinner mij niet, den flarrenhemel ooit niet meer genoegen
aanfchouwd te hebben; zeker zag ik denzelven bevorens
nimmer onbelemmerder en vrijer. — Het gezigt van den liarrenhemel is overal fchoon , is altoos verheven ; hier , echter ,
ondervond ik aandoeningen , die mij ftreelden en tevens verrukten. Daar l}ond ik dan, niet een opgeheven oog, aan de
zijde van mijne vrienden; ons gefprek bepaalde zich al aanfonds tot den heerlijken avond , en voorts tot de majesteit
der fchitterende bogen ; onze ziel verhief zich tot de heerlijke woningen van licht en vrede; neen — zij steeg nog hooger, en den /ildebaran voorbij. Dan, te midden dier verruk
welke den redelijken mensch zoo uitnemend dierbaar-kinge,
zijn , waanden wij , in een flatig ruifehen , de harmonie der
Spheren te hooren ! ... Het was eene begoocheling , Lezers 1
gij befeft dit; maar die begoocheling zelve was mij dierbaar:
het harmonisch geluid was niets anders dan het flatig rui
stroomen des onafmetelijken Oceaans. — Geluk--fchenvad
kig hij , die zulk een' plegtigen avond, aan dit hoekje der
wereld , mag genieten ! In dat flatig llroomgeruisch hoort hij ,
als ware het, de fiem van den eeuwigen Geest, die, in den
morgenflond der fchepping , over het vlak der wateren
zweefde.
VA N AL P H EN zegt , in zijn uitmuntend dichthuk , DE
ZEE : » waar Zee is, daar is God!" Ik had dien regel mogelijk honderdmalen uitgefproken: maar nu, in den 4lillen
avond, bij het staren op millioenen van hemellichten, bij het
llatig ruifchen van den vloed, en hier aan deszeifs grenspaal
Staande ; nu gevoelde ik, geheel en volkomen, wat v A N
A L P ti E N moet gevoeld hebben, toen hij dit dichthuk ver
dat gevoel en in dien geest, mogt ik-vardige;n,mt
hem dan nu ook nazingen: „ waar Zee is, daar is God!"
Wanneer men onder zulke reine genietingen der ziele zij
dag kan ten einde brengen , clan rust men , is anders het-ne
hachaanz gezond , ongehoord ; en dc nieuwe morgen fehenict
nteU-
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7„enwe krachten. — Neen , het oog is niet verzadigd , de
rustelooze zee te aanfchouwen. Een aantal bruinvisfehen ver
tijd tot tijd, boven de oppervlakte des wa--fchijne,va
ters, met eene fneiheid van beweging, die het bezwaarlijk
maakt , derzelver juiste gedaante te bepalen : dat onverwacht
verfchijnen en verdwijnen, op minder of meerder affiand,
geeft aan een anders eenzelvig zeegezigt eene levendigheid,
welke niet kan nalaten te behagen.
Eene wandeling naar het nieuwe Diep , waar koopvaarders
en 's Lands oorlogsvaartuigen aan den wal liggen, gelijk de
beurtfchepen aan den buitenkant te Amfterclam; de bezigtiging van 's Lands Magazijn en 1)ok, belden bij uitnemend
gelegen , — dit een en ander moet niet verzuimd-heidgunfl
worden door hem , die den Helder vermaakshalve gaat bezocken. Dan, wat ik hem ook aanbevele , bovenal verdient het
vertrek of de aankomst van koopvaarders , ter reede van Tesfel, zijne aandachtige befchouwing.
Dáár nadert , digt langs de kust , een fchip : de wapperen
vlag verkondigt u den aankomenden Noorman , Jmeri--de
kaan, of Franschman: het zachtbewogen windje fpeelt in de
breedgefpannene zeilen, waarmeé de twee- ofdriemas: prijkt,
en flatig beweegt het vaartuig zich op den effen' vloed, even
gelijk cle blanke zwaan cp den zilveren plas. Welk een
oogenblik ! .. . de ftormen brullen niet meer ; het gevaar is
voorbij, de nood geweken, en... de haven der begeerte
biedt rust en verkwikking ; het doel der reize is gelukkig
bereikt ! Met tragen fpoed klieft het vaartuig den ftroozn , the
het eiland van den vasten wal fcheidt, en eindelijk ligt het
op de reede van Tesfel voor anker.
Gezeten in eene boot, tegen de afhelling van den belangrijken zeedijk opgehaald , aanfchouwde ik , binnen den tijd
van een groot uur, de aankomst van drie fchepen, en al'ee
had telkens voor mij weder het bekorende der nieuwheid. In
gedachten verzonken, zat ik daar, in het ranke vaartuit,
neder; en, na het voorbijíievenen der firaksgenoemde fchcpen , kwamen gedachten aan vorige tijden voor mijnen geest:
ik bevond mij hier , in zekeren zin, op een' klasfieken grond :
liet tegenwoordige verdween , om voor her lang voorledene
plaats te maken: ik zag de eeuwen van grootheid en eer,
van firijd en glorie, voor mij , en mijne verbeelding vulde
liet ruim der wateren met de vloten onzer onvergelijkelijke
Vaderen. Van hier zeilden dan V n N N 0 o R T, en T A s vr A N,
en
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en H O U T MA N, en B A RE 1V D S naar onbekende fireken ! Van
hier vertrokken de T R OM P E N en DE R U I TE R S, Om te
gaan fcrijden en te zegepralen ! Hier werden dan de fchatten
van de beide Indiên, hier de buit , op Ifastilié en fslbion behaald, in triomf binnengebragt! Hier vloot dat alles , als in
één punt , te zamen; hier opende zich eenmaal de breede
baan van NeérIands grootheid en onwelkbaren roem ! -- IIet

verrukkende dezer gedachtenbeelden vervulde mij geheel ; ge-

voel en verbeelding werden gedurig meer levendig en helder;
en alles , wat eenmaal hier beftond, fond daar voor mij , in
het bevallig licht van het tegenwoordige gehuld. Zoo, of
omtrent zoo , moet men aan het firand van den Helder denken en gevoelen : voor hem , die in zoo iets geen vermaak
fchept, zal dit gefchrijf wel de wartaal van een' dweeper
zijn; — ik heb den zoodanigen geen woord meer te zeggen !
Befchouwt men dezen uitweg, of, zoo men wil, dezen toegang, tot alle de einden der aarde niet eenigc opmerkzaamheid , vooral met een levendig vaderlandsch gevoel ; overweegt men dat alles , hetwelk zich eenmaal van hier , als uit
en brand- en middelpunt , over geheel de wereld verfpreid
heeft , dan verdwijnt het tegenwoordige van voor ons oog
en wij verzinken in den wellust der genietingen van het roelnruchtig voorledene. — Len genoegelijke droom maakt den
rampfpoedigen dikwerf gelukkig, zoo lang de begoocheling
duurt. Zalig hij , die, wakende, gelijk ik , zoo droomen kan !
Ik heb mijne gedachten, gevoelens en gewaarwordingen,
in weinige ruwe omtrekken, gefchetst; maar het genoten genoegen , de gefmaakte wellust is onder geene woorden te
brengen ; alles moet , bij ervaring , gekend , gefinaakt en gevoeld worden, om overtuigd te zijn, dat ik , zelfs daar, waar
cenig dichterlijk vuur feheen te ontbranden, nog verre beneden mijn onderwerp gebleven ben.
Ik wil elk Land , ten aanzien van deszelfs fchoone Natuur
alle regt laten wedervaren ; men ontzegge maar-tonel,
aan Nederland deszelfs billijke aanfpraak op eene zedige mededinging niet , tenzij men tevens er toe kome , het oog te
fluiten voor het eigenaardig fehoone en voortreffelijke, dat
de Natuur overal bezit.
Het reizen in een Land , gelijk het onze, is , in waarheid
gefproken, niet zoo rijk in avotmturen, als het groot getal
reizigers door andere Landen ons zulks , omtrent hunne uitgellrekte togten , willen doen gelooven. Gaarne Via ik al die
won-
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wonderbare Iot- en reisgevallen den vreemdeling af; het onaangename zal toch hierbij wel het aangename kunnen opwegen : dan, wil men zijnen togt , ten aanzien der menschkunde, vruchtbaar maken, dan Raat ons Land met elk ander gewest der wereld in gelijken rang. Overal toch ontmoet men
nienfchen, die den Rand, waarin zij geplaatst zijn, ontfieren, of tot eer verftrekken. Mijn klein uitflapje heeft mij
dit overvloedig doen opmerken. Hier vond ik het onthaal
zoo veel mogelijk gelijk aan de genoegens van eigen huis en
haard; elders deed wanorde en onzindelijkheid ons eetlust en
nachtrust beiden verliezen, en kon onderlinge vriendenkout
en fcherts ons zulk een verblijf, voor korten tijd, alleen
dragelijk maken. Dan, het góede overtrof aanmerkelijk het
onaangename, en zelfs dit laatfle ‚door het weldadig geftarnte
der Vriendfchap hefchenen, hield op, bronwel van bellendig verdriet te zijn. Ziet daar een der rijke genoegens , welke de Vriendfehap ons , in dit leven, biedt : hare zachte hand
lenigt de kleinere of grootere verdrietelijkheden , die ons
overkomen, en al het blijde en vrolijke doet zij ons dubbel
en verdubbeld genieten. Waarlijk ! de Vriendfchap behoorde
altoos , nevens de Liefde , onze gezellinne op onze reizen en
uithapjes te zijn.
Ik gevoel, dat het tijd wordt, mijn kort verflag te eindi.
gen. Hem , die , dit gelezen hebbende , zich niet opgewekt,
vinden mogt , een dergelijk uitflapje te doen, heb ik niets
meer te zeggen: hij , die befluiten mogt, zichzelven de gei
noegens te verfchaffen , welke ik zoo onvermengd mogt genieten , zal ervaren , dat, voor een tevreden hart en een wel
gemoed ,, ook de uiterfle hoek van ons Vaderland, ge•-geld
nietingen van de edeIfte foort oplevert ; in één woord , na
e2ne vrolijk volbragte reis , zal hij , ik ben des verzekerd
tot de plaats zijner woning met 11111e tevredenheid teruggekeerd, even gelijk ik thans, op zijne beurt anderen, onder
liet genot der blijdíle herinneringen , toeroepen :
Ik ben
„

ook aan den Helder geweest!"
Aug. :821.,

w.
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EEN BOZOEK AAN DE GRACEN

EEN BEZOEIK AAN DE GRAVEN 1)ER SPAANSCHE KONINGEN.

(Medegedeeld door een Fransch Officier.)

O

f de Spaanfche Prins , D ON C AR L 0 S, werkelijk den
dood verdiend hebbe, of hij inderdaad daartoe veroordeeld,
en of deze uitfpraak door den Staatsraad of door de Isaquifstie gedaan zij ; dit alles moge alsnog twijfelachtig zijn , zooveel fchijnt zeker, dat hij op eene gewelddadige wijze van
het leven beroofd is , wat dan ook fommige Schrijvers , ten
believe van P H I L I PS II , daartegen mogen ingebragt heb
Onbevooroordeelden zijn het echter over de wijze z.jns-ben.
flervens niet eens. Een hunner zegt uitdrukkelijk , „ dat het
„ hoofd van den Prins naast zijn ligchaam in het graf ligt."
Dit zeggen is federt zoo dikwerf herhaald , dat het daardc cr
den fchijn van waarheid heeft gekregen ; niettemin kan ik op
goede gronden het tegendeel verzekeren , en geloof daarom ,
dat het verhaal van mijn uitflapje naar de graven der Spaan
Koningen, dat ik bepaaldelijk met het oogmerk van or,--fche
derzoek dezer zaak gedaan heb , niet geheel onwelkom zijn zal.
Toen ik , na den ongelukkigen afloop des gevechts bij Arcpiles, bij de escorte van den Commisfaris des legers P. .
kwats, die door den Generaal naar het Eskuriaal gezondeia
was , om levensmiddelen bijeen te brengen , vergezelde ik
hem derwaarts. Zoodra wij de noodige maatregelen voor onze veiligheid in het dorp genomen hadden, Iloeg ik mij : cn
reisgenooten voor, om het klooster te bezoeken. Twee Officieren der Genie vergezelden mij. Wij gingen , met het
werk van den Abt P o U s in de hand , in de grafkapel , waar
alle Koningen en Koninginnen van Spanje bijgezet worden ,
federt de (lichter van dit klooster, aan St. Lorenzo gewijd,
daarmede den aanvang maakte. Hierop begaven wij ons in
een ruim vertrek, zijnde een langwerpig vierkant, niet hoog ,
zwart gekleurd , en zonder die rijke lampen , welke in de
grafkapel der Koningen en in de kerk daarboven gevonden
worden. Rondom, in dit gewelf, waren breede uitflekerde
randen of lijsten gemaakt , de eerie boven de andere , op welke eene menigte gewone doodkisten nevens elkander Honden,
met het voeteneinde naar den wand gekeerd. Aan het hoofdeneinde, dat naar ons roe gekeerd fond, was een bord bevestigd, waarop met groote letteren de naam, de ouders, de
ge.
„
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geboorte- en (}erfdag van dengenen gefehreven flond , die in
deze kist rustte. Zij waren alle uit hout vervaardigd, doch
fommige met fluweel, van onderfcheidene donkere kleuren,
overtrokken; eenige, zelfs met franje, doch fpaarzaam, bezet. In dit register des doods zochten wij dan het eerst naar
den veroveraar van Lepante en voleden ook weldra twee
JOHANS VAN OOSTENRIJK, den eenen zoon van KAREL
DEN \T, en niet ver vandaar den tweeden zoon van nu I L 1 P S
DEN IV. De kisten dezer beide Vorften waren reeds door
den Engel/dien Generaal geopend geweest en niet weder digt
gemaakt; het kostte dus Beene moeite, dezelve op nieuw te
openen. In elke derzelven vonden wij eene mumié in zeer
goeden Raat, rijk gekleed naar de wijze dier tijden, welke
ons door fchilders en tooneelisten is medegedeeld, dewijl de
Spaanfche van den tijd van ". A RE L D E N V en de drie nu IL I P SE N de kleeding der toenmalige beaamonaie was. Zij beíl:ond in eene fiuweelen buis met goud geborduurd, terwijl de
kleine mantel of purper of hemelsblaauty van kleur was. He
hoofd was gedekt Irret een kapje, of muts, van gelijke kleur
als mantel en buis , en die eenigzins fchuins werd opgezet;
Qm den hals hadden zij een' breeden geplooiden kraag a la
Henri IY; terwijl de voeten met fluweelen fchoenen, en de
uitgedroogde handen met lederen handlbhoenen, bekleed waren. Wij konden niet nalaten, ons over deze kleedingftukken
te verwonderen, die, hoezeer reeds meer dan 200 jaren oud,
nogtans in zulk een' goeden vaat zich bevonden. Wij ver
ons echter niet, gelijk onze voorgangers, de En--orlfden
gel,rchen, gedaan hadden, onze onéwijde handen te than nali
liet overfchot van eenige Infantes, die wegens hare fchoonheid beroemd waren geweest , en welker namen wij aan dele
kisten lazen. Wij zagen fleclits naar eene dier rinfesfed;
welker naam mij echter ontfchoten is , die in het gewaad
eener Karmeliter non gekleed was , hoezeer zij nimmer de
gelofte had afgelegd. Begeerig zochten wij nu naar D o N
CARLOS, den zqQn van PHILIPS DEN II, en vonden
denzelven ook weldra te midden der overigen, maar aan dc
smalle zijde van het vertrek, tegenover den ingang. De En
gelfchen fchenen deze kist niet te hebben opgemerkt. Toen
wij onderling er over fpraken , om ook fijne kist te onder
begon onze leidsman luidkeels te fchrecuwen, en-zoekn,
verklaarde, dat hij ons alleen laten , het licht medenemen c , i
het gewelf toefluiten , ja zich veeleer van liet leven zen IaAIENG1 LR'. Iv2I. NO, 14.
Yy
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ten berooven, dan gedoogen, dat wij onze handen aan den
Infant floegen. Wij doodden hein niet, maar lieten hem praten, namen hem de lantaren en de fleutels af, en beproefden
het , de kist van hare stelling af te nemen , maar bevonden ,
dat deze zoo zwaar was, als alle andere ligt waren; zoodat
wij dit voornemen moesten laten varen, dewijl wij de kist
voorzeker nimmer weder op hare plaats hadden kunnen brengen. Wij haalden dezelve dan voor een groot decl naar
beneden, en bevonden nu, toen onze leidsman de kist van
boven hield, dat het dektel reeds eenmaal was afgenomen
geweest , en flechts losjes weder toegefpijkerd was , zoodat
wij haar ligtelijk konden openen. In ítede van eene mumie
in fchoon fluweel gewikkeld te vinden, gelijk de andere, die
wij bezien hadden, vonden wij Hechts een' dikken klomp
kalk van eene oneffene oppervlakte. Deze kalk was op ver
weggenomen, zoodat het fcheen, dat men-fcheidnplat
daaronder naar eenig ligchaam had gezocht, 't welk men
daardoor aan het licht wilde brengen; verfeheidene deelen
waren ook werkelijk ontbloot. Nadat dan ook wij een gedeelte van die korst hadden weggenomen , vonden wij beenderen , en overblijffels van huid en vleesch , 't welk echter
flechts los zamenhing. En dit is dan alles, wat thans nog
van den trotfchen en ongelukkigen n o N C A R L o s over is !
Om nu te weten, of her hoofd al dan niet aanwezig ware,
groef ik met mijn mes zoo lang op die plaats, waar het lig
moest, tot dat ik het van den kalk ontbloot had. Het--gen
zelve was geheel misvormd. Het bekkeneel en een der wang
geheel vergaan; (techts een gedeelte van het-bendrwas
haar was nog onveranderd, hoezeer het ook reeds rood en
wrijfbaar geworden 'was.
-

ANANIAS

EN

HANDEL.

SAPPHIRA.

V: I—Io.)

Nog prijst men de godsvrucht, nog roemt men de deugd
Van de eeuw, die den Heiland zag leven.
Ja, fehoon blonk die godsvrucht , en heerlijk die deugd :
De Christen vond toen in het weldoen zijn vreugd,
lEn 't hart was zoo zalig bij 't geven.

Toen
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Toen had men elkander weêrkeerig zoo lief,
In eenheid van wil en gevoelen;
Toen minde men broeder en zuster zoo teêr,
Gedachtig aan 't woord en de les van den Heer,
En niets kon die liefde verkoelen.
Geen rijke zag trotsch op den broeder ter neér,
Ter hulp in zijne armen gevloden;
Elk offer der liefde werd willig gebragt ,
Het leed van den naasten met weldoen verzacht,
En fmarten gelenigd en nooden.
Ja, toen, in die dagen, zoo glansrijk in deugd ,
In vroomheid en christlijk erbarmen
Toen deed men met daden zijn woorden gefland;
Goedwillig verkocht men bezitting en land ,
En fchonk dafi den kbóf,prijs aan dc armen.
Geen penning bleef achter; in weldoen getrouw,
Werd alles met blijdfchap gegeven;
Hoe grooter het offer , te grooter de vreugd !
Zoo rein was de godsvrucht, zoo eden de deugd
In de eeuw, die den Heiland zag leven.
Maar eens nam de fnoodheid het fierfel der deugd ;
Zij had bet met voordacht gekozen ,
En trad, in dat hulfel, ftoutmoedig voor 't licht,
Als ware er geen wreker of firaffend gerigt,
Aan 't misdrijf geen jammer befchoren.
Beef, beef, Ananias ! wat wilt gij beftaan?
Sapphira! wat durft ge u vermeten?
'Wee hem , die den dienaar des Heeren bedriegt !
Wee haar, die het meêftemt , en volhoudt , en liegt,
In fpijt van de deugd en 't geweten 1
Men heeft dan, als andren, een' akker verkocht;
Den koopprijs kan niemand ontdekken :
„ 't Zal ligt zijn," zoo (preekt men , en toont zich bereïd ,
„ Een deel van dien koopprijs, Knet list en becid,
„ Den dienaar des Heeren te onttrekken."
Yy
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Eu hoogmoed , en gßldzucht , en ... erger misfehien j
Kan beiden liet harte bekoren ;
En één is het doelwit van man en van vrouw,
Elkander, ftandvastig , in 't misdrijf getrouw ,
Als ware 't met eeden gezworen.
Nu neemt Ananias een deel van het geld ,
Ten koopprijs voor 't land hem gewogen;
.Ilij neemt het, maar fchrikt niet, noch beeft voor de daad
Iltj neemt het, en treedt nu , volhardende in 't kwaad,
D'Apostel des Ileeren voor de oogen.
„ o Petrus!" zoo zegt hij , „ ook ons is de ziel
„ Met liefde vervuld en erbarmen;
„ Ook wij , wij verkochten , als andren , ons land
„ Ik fiel u 't geheel van den koopprijs ter hand,
„ En fchenk dien , met vreugde, den armen."
Ja, zoo (preekt de veinsaard; en houding , gelaat ,
't Schijnt alles opregtheid te toonei,
Gewis — dus vermoedt hij , ja wacht het met vreugd
Gewis zal de Apostel zijn godsvrucht en deugd
Met geestdrift verheffen en kroonen !

—d

Maar Petrus aanfchouwt hem, en finart is in 't oog
Des vromen Apostels te lezen ;
Maar Petrus fpreekt to f hem : „„Dit geld, in uw hand,
Dit geld , Ananias! ontvingt gij voor 't land ?" "
„ Gij zegt het;' is 't antwoord van dezen.
En nu hervat Petrus , meer ernftig van toon
,,,, Gij poogt dan het misdrijf te dekken?
„ „ Spreek op , Ananias ! bij God, die ons hoort
„„ Waarom heeft de Satan uw harte gefpoord,
„„ Een deel van den koopprijs te onttrekken?
,,,, Uw land was het uwe, en het geld in uw magi;
„„ Niets ton dat bezit u ontrooven:
„ „ Waarom toch verzoekt gij den Geest van den Ileer,
,,,, .11s waar' lij de kenner der harten niet meer?
„„ Neen , niets gaat dien gruwel te boven.
,,,, Beef

6]
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„ Beef vrij , Ananias ! gij hebt, in uw' waan,
,,,, In ons Hechts de menfchen bedrogen:
Vergeefs is uw pogen; het kwaad komt aan 't Lcli t
„„ 't Geweten verklaagt u bij hooger gerigt ;
,,,, Wee u! — gij hebt Gode gelogen."
,, ,,

En wee hem! -- hij hoQrt het, en fiddert en beeft;
En wee hem ! — hij hoort het niet weder:
Daar grijpen verfchrikking en angften hem aan;
Daar voelt hij voor 't laatst zich het harte nog flaan;
Daar ftort hij — maar zielloos -- ter neder.
Sapphira , intusfchen , verwacht hem en toeft,
Maar ziet Ananias niet komen.
„ Waar toeft hij ," zoo zegt zij , „ waar •toeft hij zoo lang ?
„ Het wachten naar hem is mij heden zoo bang;
„ Maar, wat doet mij vreezen en fchromen ?"
Zij zegt het, en telkens herhaalt zij het weêr:
Reeds waren drie uren vervlogen.
En nu, nu verlaat zij haar woning in 't end;
Ook haar was 't verblijf des Apostels bekend ,
En moedig treedt zij hem voor de oogen.
Maar naauwlijks ziet Petrus de fchuldige vrouw,
Of voelt zich in ijver ontvonken ,
En vraagt haar, de fnoode, aan het misdrijf verknocht :
,,,, Gij hebt dan uw' akker voor zoo veel verkocht ?""
En noemt haar den prijs, hem gefchonken.
En „Ja" is het antwoord, offchoon haar die vraag
En de aanblik van Petrus doen beven ;
En „ Ja" is het antwoord, „ gij hebt het gezegd ;
„ Die prijs is door ons aan uw voeten gelegd;
„ Wij hebben niets meerder te geven."
Maar Petrus hervat weêr : „„ Gij flemt dan in 't kwaad
„„ Ook gij hebt dan Gode gelogen ;
,,,, Ook gij , gij verzoekt dan den Geest van den Heer,
,,,, Als waar' Iiij de kenner der harten niet meer?
Maar, wee u! gij ]lebt u bedrogen.
Vy3

,,,, Ja,
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„„ ja, weet het, Sapphira 1 uw man i, als gij ,
,,,, Voor Gode ftraffchuldig bevonden;
,,,, Flier viel hij ter neêr, en men droeg hein naar 't graf;
i ,,, Zijn misdaad is de uwe; zijn einde is uw firrf:
„„ Zoo fterft gij te zaam in uw zonden." "
En wee haar! — zij hoort het, en fiddert en beeft;
En wee haar! — zij hoort het niet weder:
paar grijpen verfchrikking en angflen haar aan ;
Daar voelt zij voor 't laatst zich den boezem nog tlaan;
Daar (tort zij — maar zielloos — ter neder.
En vrees en ontzetting jaagt allen door 't hart,
Die 't aanzien en' fiddren en beven;
En lang nog herdenkt men zoo fchriklijk een' dood ;
1viaar nimmer herhaalt zich een gruwel zoo fnood,
In de eeuw, die den Heiland zag leven.
W. H. WAR•NSINCK, BZ.
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Ouderdom.
igde jaar..Angstvalligheid bij haar eerfte verfchijnen in de
wereld, en bij de opmerkzaamheid, die de mannen op
haar vestigen.
16. Zij begint een denkbeeld te krijgen van teedere gewaarwordingen.
7. Zij fpreekt van liefde, die in hutten woont, en van onbaatzuchtige genegenheid.
E3. Zij gelooft minnehandel te hebben met een' fchoonen jou
haar iet aardigs zeide.
-gelin,d
19. Zij trekt zich eenigzius terug, om des te meer opgemerkt
te worden.
2o. Zij komt in de mode, en gevoelt dit ook zeer wel.
2I. Vast geloof aan eigene bekoorlijkheden , en hoop op eerie
fchitterende verbindtenis.
22. Zij flaat een welgemeend aanzoek af, omdat de wakkere
vrijer geen man naar de wereld is.
23. Zij fladdert met ieder' jongman, die flechts in hare nabijheid komt.
24. Het bevreemdt haar, dat zij nog niet getrouwd is.
25. Zij wordt bedachtzaam in haar gedrag.
a6. Zij begint te gelooven, dat groote rijkdommen juist niet
voldrek; noodzakel.k zijn tot het waar geluk.
27.
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s7. Kiest het gezelfchap van verftandige mannen boven dat
van jonge modegekken.
28. Wenscht met goed fatfoen eenen man te kunnen huwen ,
die Hechts zijn brood heeft.
29. Begint te twijfelen van immer aan den man te zullen komen.
30. Wordt gedurig meer bevreesd van eens eene oude vrijster te zullen worden.
31. Begint zich ontzaggelijk op te fchikken.
32. Zij geeft voor, dat het danfen haar niet meer bevalt;
omdat zij .... geenen goeden danfer voor zich rleer vinden kan.
33. Het verwondert haar, hoe de mannen gevoelvolle vrouwen
kunnen laten zitten, om met jonge kleuters te fchertfen.
Zij
neemt het voorkomen aan van goed gehumeurd te
34•
zijn, als zij met mannen fpreekt.
35. Zij wordt jaloers , als andere vrouwen geprezen worden.
36. Geraakt met hare pas gehuwde vriendin in twist.
37. Bemerkt , dat zij in gezelfchappen van jonge lieden verwaarloosd wordt.
38. Zij fpreekt gaarne van hare bekenden, die ongelukkig ge.
huwd zijn, en vindt troost voor zich in derzelver ellende.
39. De kwade luim neemt toe.
4o. Zij bemoeit zich met alles, en wil overal raad geven.
NB. Haar overvalt eene inclinatie.
4r. Zij laat, wanneer zij rijk is , als laatfte hulpmiddel, aan
een' knappen, maar armen jongman merken, dat zij op
hem verliefd is.
4a. Als dit niet helpt, vaart zij tegen alle mannen uit.
43. De liefde tot de kaarten en de babbelzucht begint.
44.Strengheid en fpijtigheid jegens alle jonge mansperfonen.
45. Zij houdt oefening. Hevige genegenheid voor een', dus
genaamden , gemoedelijken prediker.,
46. Hare woede barst los, als die haar verlaat.
9.7. Zij begint te wanhopen aan het huwelijk, en geeft zich
over aan ... , de fnuif.
48. Zij verfpilt al hare teederheid aan katten en honden.
49. Zij neemt een arm meisje tot zich, om .... deze
dieren op te pasfen.
so. Zij wordt ontevreden met de ganfche wereld , en laat al
hare grimmigheid aan hare arme bloedverwante gevoelen.
.

(Keer om /eet blaadje 1)
Y7 4

;.EVENSTIHERMOMETEPI

68o

I.EVENSTHER14OiVIETER EENS OUDEN VRIJERS.

Ouderdom. p
^

16de jaar. Begincel van hartklopping bij het gezipt van eon
fchoon meisje.
T-. Ilet blozen en de verlegenheid in het gefprek met haar
nemen toe.
x8. Het zelfvertrouwen wint veld bij hem.
19. De fpijt , van door de meisjes nog niet voor vol aangezien te worden, doet zich gevoelen.
2o. Hoog gevoel van eigene bekoorlijkheid en mannelijkheid.
aI. Het állernoodigfte meubel in zijn vertrek is de fpiegel,
om zichzelven te bekijken.
22.Wordt een ondragelijke modegek.
23. De waan , dat niet één cenig meisje goed genoeg voor
hein zij , komt op.
a¢. Hij wordt , onvoorziens , in de frikken van Amor ge-

vahgen.

25. Hij verbreekt deze verbindtenis uit eigenliefde.
26. Handelt trotfchelijk omtrent het lieve meisje.
27. Maakt , om de eerlie regt te kwellen en te ergeren, zijn
hof bij Gene andere fchoone.
28. Schijnt wanhopig, als hij van deze afgewezen wordt.
29. Raast en tiert tegen de fekfe in 't algemeen.
30. Geraakt uit zijn humeur,, als er over het huwelijk gefproken wordt.
31. Befchouwt het huwelijk , meer dan weleer, uit het oog
belang.
-puntva
32. I.Toudt de fchoónheid niet meer voor zod volftrekt nood
vrouw als te voren.
-zakelijn
83. Gelooft nog fteeds, dat zijn perfoontje, bij liet aanzoek
tot een huwelijk, onwederflandelijk is.
34..Volhardt in zijne overtuiging, dat het beniinnelijkfte engeltje , zoo hi; maar wil , de zijne moet 'worden.
S5. Wordt fnoorlljk verliefd op een meisje van zeventien
jaren.

,56. Hoogfle wanhoop bij dc tweede blaauwe fcheen.
3r. Geeft zich aan allerlei foort van verf rooijing over.
38. Schuwt de besten van het vrouwelijk geflacht.
,9. Gevoelt fpijt en wroegingen.
40.
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ço. De gedachten aan het huwelijk ontluiken weder , maar
komen niet tot rijpheid.
41. Een aardig jong weeuwtje treft hem.
42.11ij waagt het, aanzoek bij haar te doen; liefde en eigen_
baat twisten om de heerfchapplj van zijn hart.
4.3. Het eigenbelang behoudt de overhand, en brengt hem tot
voorzigtige bedenkingen.
44. Het wceuwtje , even voorzigtig als hij , zendt hem met
een' langen neus heen.
45.I Iij wordt, met eiken dag, meer afkeerig van het vrouwelijk gefacht.
46. Jicht en allerlei andere ongemakken beginnen hein te
plagen.
47. De vraag, wat er van hem worden zal, als hij oud en
zwak geworden is , begint hem te verontrusten.
48.IIet eenzaam leven begint hem geweldig te vervelen.
49. Hij befluit, om eene verfiandige , jonge perfoon tot huis.
houdfler aan te nemen.
50. Een toeval op de zenuwen; hevige aanvallen van jicht
openbaren zich.
51. Zijne huishoudoer pleegt en koestert hein wèl, waardoor
zij hem zeer dierbaar wordt.
6e. Htj begint eenige genegenheid voor haar te befpeuren.
53. Zijne trotschheid kant zich echter geweldig tegen het
denkbeeld van haar te trouwen.
54.. Hij is in de grootíle verlegenheid , wat hij in deze zaak
doen zal.
55. IIij komt geheelenal onder de pantoffel , en gevoelt zich
regt ongelukkig.
56. De gedachte verontrust hein , dat zij hem zou willen verlaten.
57. Zij verkiest niet langer met hein alleen te leven.
58. Jicht, zenuwtoevallen, gal enz. in overvloed.
59.1Iij wordt zwaar ziek; zij komt weder voor zijn bed, en
hij is voornemens haar te huwen.
6e. De ziekte neemt fchielijk toe; hij maakt haar univer/ele
erfgename , en trekt af.
-
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DE BOEKERIJ DES LEVENS.
's Menfchen oorfprong, wèl bekeken,
is een groote Drukkerij
En , waar zij de wet niet breken ,
Zijn alorn haar perfen vrij.
t Boek , de Mensch , ontvangt zijn wezen
Van de pers, die Liefde heet:
Wie dit boek ílechts weet te lezen,
Weet ook, hoe zij rustloos zweet.

Is de

vorm gezet,

al krakend

Komt het Menschboek aan het licht

En, de pers haar' afdruk flakend,

Is de zwaarfle taak verrigt.
Aanftonds ziet men elk zich weren,
Glurend naar het titelblad ,

Of het een lectuur voor Heeren,
Dan voor Dames , in zich vat.
Voorts, of 't werkje , nieuw verfchenen ,
Ook een lompe drukfout toont,
Die men, bij 't debiet verleenen,
Met een fchamper lagchen hoont.
Zulk een drukfout, treft zij de oogen
Soms in een' verheven zin ,
Ach ! te vaak flaat zij 't vermogen
Van het werk den bodem :n.
Rijk of pover ingebonden ,
Weinig fcheelt het in de keur,
Mag het Hechts den naam verkonden
En den roem van zijn' Autheur.
Is 't formaat wat klein genomen ,
Duodecimo misfchien;
Slechts den basterdvoren te fchronien,
Is dc raad van w„ ,jzc l,^n.
,
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liier vooral is elk , zoo ergens
Op oorfpronklijkheid gefteld
Daar cone overzetting nergens
Dan al finalend wordt vermeld.
Klaar befchouwen wij den inhoud
Van de Menschbibliotheek ,
En beproeven wij , of 't zin houdt,
Als ik van het Menschboek fpreek.
Zegt men in 't gemeene leven:
„ Zie dien gek in folio!"
Laat ons naar den eernaani flreve^i
„ Wijze in duodecimo."
Wijsheid toch in folianten
Komt, ook in de maatfchappij
Als een hoop vermufte kranten,
Op de langfte plankenrij.
De inhoud maakt alleen het wezen
Onafhanklijk van den vorm ,
Wordt een waardig boek geprezen,

Schoon gegeten van den worm.

En zij zijn er, forsch gebonden
In een' zwaren ribben -band,
Dien men wegen kan bij ponden ,
met een almanaksverftand.
Andre , in marokijnen kluister
Die van rijk verguldfel blinkt,
Zijn uitwendig vol van luister,
En van binnen zwart als inkt.
Maar, die inhoud, zoo verfcheiden
Als de bladers in een' hof....
Laten wij den geest flechts weiden,
Onuitputbaar is de ttof.
Deze dragen 't nieuws, dienstvaardig,
Dat zij hebben opgefpoord
Of verdichten vlug en aardig ,

Edelmoedig gratis voort.
Ge-
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Gene weder recenferen
Hunnes naasten naam en faam ;
Geen Utopiaanfche heeren
Zijn in 't lastren zoo bekwaam.
Die, als laffe modebladen,
Steeds gefchoeid op vreemde Ieest,
Strooijen mildelijk de zaden
Vander Franfch en beuzelgeest.
Andre, met een Franfche letter,
In een modieus gewaad,
Doen den Nederlandfchen zetter
Walgen van hunn' vreemden praat.
Andre weêr, vóór dertig jaren
Bij de jonglingfchap gezocht ,
Blijven , als verlegen waren ,
Zonder aftrek , onverkocht
Voor een prijsjen, en omhangen
Met een fraai - geplooide dragt ,
Wordt er menig door gevangen,
En zij aan den man gebragt.
Die, van God Apol verltooten,
Droomen flechts van liefde en wijn;
Op den Zangberg uitgefloten,
Willen zij toch Dichters zijn!

Dichters ?••• Neen ! die geurge bloemen
Tieren niet in geestrijk vocht;
En, hetgeen zij liefde noemen ,
Is een dierlijk zingewrocht.

Deze, als arme letterknechten,
Zweren bij hunn' Siegenbeek ;
Zouden tot den dood toe vechten,
Waar men één vokaal flechts ílreek.

Andren zijn ons Almanakken,
Wijzen dag en datum aan;
Maar zij kruipen rond als Hakken,
Worden , telesi, cn vergaan
Sla-
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Slapen , rooken, drinken , eten,
Alles is hier afgepast ;
Tot het werktuig is verfleten ,
En de dood hen ééns verrast.
't Is het misdruk van deze aarde,
Komenijspapier, niets meer 1
De eigen molen, die het baarde;
Ziet het ééns als lompen weêr,
Zijt ge een minnaar van Comedies,
't Wemelt van Acteurs op aard';
Velen fpelen zelfs Tragedies,
Dat u 't haar te berge vaart 1

Die vertoonen weêr Romannen
Als de nieuwfle fmaak gebiedt
Die in ouders flechts tirannen
En in minnaars englen ziet;
Die ons meisjes leert bedotten,
En, der eenvoud lang ontwend i
Met het huislijk leven fpotten,
Dat geene avonturen kent;
Die oud - váderlanclfche zeden
Voor uitheenifche dwaasheên ruilt;
Of op rozen feeds wil treden,
Waar geen doren onder fchuilt.

Kort: de wandelende boeken
Zijn aan de andre vrij gelijk;
Naar de goede moet men zoeken
En aan pruiwerk zijn wij rijk.
Één cent van elk boek geheven
Zonder geest of zin en flot,
En één opcent daarbeneven,
Hoofd voor hoofd, van eiken zot ;
it Jaarlijksch budget was gevonden,
Was gevonden voor altijd;
En geen financiéie zonden
Drukten Neêrlands handelvlijt.
Wekt
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Wekt dit denkbeeld u verbazen ?
Maar een ulempel , naar men zegt
Siert toch reeds de kruin der dwazen .
Dwaasheid heeft haar zegelregt.
Dan, om ééns het eind te vinden,
(Want de tijd wenkt tot befIuit)
Neemt dees wenfchen nog , mijn vrinden
Die ik voor u allen uit.
In ons leefwerk, wél bekeken,
Hoe getrouw men corrigeert ,
Blijft zoo ligt een foutje íteken,
Dat den ganfchen druk onteert.
Zulk een foutje, ons oog ontvaren ,
Loopt dan heel eene oplaag door:
Naar de oorfpronklijke exemplaren ,
Drukken alle 't zelfde fpoor.
'k Wensch dan, 'k wench u kinderzielen
Altijd vrolijk en vol tier,
Waar geen finetten nog op vielen;
Schoon en ongedrukt papier.
Kan ik beter' wensch u wijden?
Ach! hoe menig leeft er niet,
Die een blaadje weg zou fnijden,
Schoon de bron van rijk debiet?
Eindlijk, als het werk des levens
Eenmaal uitverkocht geraakt,
Of, naar vorm en inhoud tevens ,
Opgang noch fortuin meer maakt ;

Als de band is afgefleten ,
Die de bladen zamenbond,
En fchier alles doet vergeten,
Dat men 't ééns zoo heerlijk vond
o! Dan, met eerbiedig fchromen
Voor den Lezer van omhoog,
Wien geen fout ooit kan ontkomen,
Schoon bedekt voor 't lerflijk oog;

ja
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Ja , dan wensch ik , chat wij allen
Met een' kinderlijken zin,
In de Vaderhanden vallen
Van d' Autheur van ons begin;
Dat ons werk , ontdaan van vlekken ,
En verbeterd en herzien,
Tot den grondflag mag verftrekken
Van een' nieuwen druk misfchien;
Van een' herdruk, bij wiens letter
Icier geene andre halen mag,
In een' band, oneindig netter,
Dan men immer bindfel zag ;
Van een' nieuwen druk, zoo heerlijk,
Dat er 't oog zich blind op ílaart;
Van een' herdruk zoo begeerlijk ,
Die geen weerga heeft op aard'!
J. W. IJNTEMA.
I8I9.

KUS EN WIJN.

lToe heerlijk blinkt de wijn,
Door 't lieve maagdelijn
Ons lonkend toegedronken!
Een tintelender gloed
Speelt door het druivenbloed,
Doorfiraald van minnevonken.
Hoe gonst het feestgewoel !
De wijsheid, flug en koel,
Zij heden uitgefloten;
De dwaasheid zitt' ten troon,
Want zalig is haar loon,
Slechts niet te vaak genoten.
Op , op! om kus en wijn,
Om flesch en maagdelijn
Den strijd geflreên der dappren!
Geen lafaards duldt men hier,
Waar Bacchus veldbanier
En Amors wimpels wappren.

Het
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wlp',

I-let fein des veidheers klinkt;
volt aan , en kust en drinkt !
Spaart flesch noch lipjes beiden
En 't zij een punt van eer,
Dat Bacchus en Cytheer
Steeds d' eigen aanval lijden !
29 Aug.
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liens Jorden klaagde zijnen nood
Aan zijne fchalkfche bedgenoot
Daar heeft de rijke Flink een groote erfenis
„ Gekregen ; en mij , arme ! och , mij loopt alles miss
„ At moest ik van den Duivel erven ,
„ 'k Geloof voorvast , na zijn verflerven ,
„ Dat een paar horens, bij mijn ziel!
„ Mij op zijn best te beurte viel." —
„ Zacht!" fprak zijn wijfje, „ zacht ! ei , wensch toch
.. Wees maar tevreden met uw deel !" (niet teveel;

NAÏVE WEDERVRAAG.

D e grijze Richard , krank en moedloos , riep Nanet ,

Zijn jeugdig vrouwtje, voor zijn bed,
En fprak: „ Mijn kind, mijn poezle vrouw,
Spreek: waart ge in d' echt mij (reeds getrouw
„ Ik weet, die jeugdige officier, —
„ Gij kent hem, — dikwijls kwam hij hier...°
„ Ik zeg niets meer; verheel het niet;
„ Ik flerf toch reeds, gelijk gij ziet."
Het vrouwtje zag hem twijflend aan,
Of zij 't geheim zou doen verflaan ;
Doch zegt in 't eind: „ Maar, lieve man,
„ Zoo ge eens niet flerven mogt, wat dan ? "

MENGELWERK,
II000MOED DE GROOTSTE IIINDERPAAL VAN DE WARE,
VERLICIITI:NG EN VERBETERING DE I; MENSCHEN.

E

r bcftaat been grooter vijand van menfcllelüke verlichting en verbetering, dan menfchelijke hoogmoed, dat
overdreven zelf„ evocl , hetwelk zich boven alles verheft ,
eigene waarde alleen huldigt, geen gezag boven zich erkent , de natuur in alle hare gehein:enisfen waant te doorgronden, de verborgenheden in Gods openbaring eigen
verklaart of wegcijfert, ja in trotfchen waan-dunlcehjk
zich Gode gelijk acht. Van den eerflen dageraad der wetenfchappen , tot op onzen tijd , heeft dc trnt_fche f'ielfelzucht der menfchelijlce rede de eenvoudige leer der natour verduisterd. Verdichtfel en logen verdrongen de
waarheid , en de gefchiedenis der menfchclijkc kennis wend
cone gefchiedenis van menfchelijhe vooroordeelen en menfchelijke dwalingen. Achttienhonderd jaren zijn velloopen , finds de Goddelijke Stichter des Christendoms op
aarde verfcheen, en nog is de eenvoudige leer der hemelfelle wijsheid in f'rijd met de duistere wijsheid der aarde.
.muizende jaren vervloden , finds hoogmoed de ecrfte menfchen een paradijs en Bene onf erfelijkheid deed verliezen,
en nog heeft de menfchelijke hoo moed niet opgehouden
het geluk der menichen te verwoesten ; nog duurt do
ilri;d van hoed en kwaad, en dezelfde bron , waaruit het
kwaad bij onze flamouders voortkwam , voedt en onder
hetzelve bij de laatste nakomelingfchap. Hooghoed-houdt
was de oorzaak van 's menfchcn val ; hcogmocd is de
oorzaak van der menfchen voortdurende vernedering , en
elk onderzoek naar de verborgene oorzalen van het zedclljk i;waad op de ww„creld geeft ons cone trrlltndt ver
eercc parathjsgefchiedcnïs.
-klaringde
Ik wenschte aan cello nadere overye gin dele: waarheid ecnic oogt iblikkcn toe te vvlijden ; en den n00017
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ivso^n te beschouwen als de grootfle hinndlerpadl van de

ware verlichting en verbetering der nnenfchen.
Mijne rede verdeelt zich van zelve in twee deelen
' De hoogmoed is het voornaamfte beletfel onzer vórdering in kennis en wijsheid. II, De hoogmoed is de groot
hinderpaal onzer deugd en zedelijke verbetering.
-fte
fchoois
wijsheid
een
dier
en
begeerte
naar
kennis
De
ne familietrekken van ons geflacht, welke ten duidelijkfle
aanwijzen , dat wij van ééne herkomst zijn en tot één _
bezin behooren; en naarmate wij met meer ijver naar
kennis en wijsheid trachten , zijn wij edeler,, voortreífelijker menfchen. Maar bij dat llreven naar wetenfchap is
het geenszins onverfchillig, hoe ons hart gefteld zij.
Woont ware nederigheid in hetzelve , willen wij wijs
worden om onzen heerlijken aanleg te ontwikkelen, om
ons, te vormen voor onze, verhevene bei emming, dan
zijn wij op den weg der waarheid, dan zijn wij voor

dwaling en vooroordeel beveiligd, dan is verdraagzaam
onze leus. Maar is overdrevene eigenliefde en trotsch--heid
heid de drijfveer onzer (laden, zoeken wij naar kennis en
wijsheid om ons boven anderen te verhelfen, boven an
deren uit te blinken , om wijzer te zijn dan anderen , d'an
is de ware wijsheid verre van ons , wij dolen af van den
weg der waarheid, en onverdraagzaamheid vervult ons
met wrevel tegen allen, wier gevoelens van onze gevoelens verfchilien. — In het ftréven naar kennis en wijs
vergeten wij zoo ligt, dat wij menfchen zijn', zwak--heid
ke zinnelijke wezens, wier eindig verfland de oneindige
natuur niet kan bevatten , wier kennis ífukwerk is. Dat
vergeten onzer zwakheid en geringheid was , en is ook
thans nog, zoo vaak de oorzaak eener valfche wijsbegeerte, die flelfels fchept, waar zij waarheid moest zoeken, die vermetel over alles haar bellisfend vonnis velt,
en hare uitfpraken als orakelen verkondigt, welke niemand betwijfelen mag; eene wijsbegeerte, uit trotfche
zelfverheffing geboren , door hoogmoed gekoesterd; ccnc
wijsbegeerte, van de ware wijsbegeerte zoo verre ver
als dwaling van waarheid, als de leer des fiel--wijder
fels

OVER DEN 1TOOGMMOED.

69t

fels van de leer der natuur. I)e naam van wijsbegeerte
bleef bcftaan; maar de ware wijsbegeerte zelve, de opregie begeerte naar wi;slicid, was verre te zoeken. 1\ien
vergat, dat de menfchelijke rede hier hare cerlic oefen
heeft , waar zij den grondflap leggen moet harer-fchol
volgende cindelooze ontwikkeling, en men bouwde fielfels op da puinhoopen der waarheid. Ilet is deze falfche
wijsbegeerte , of liever liet is die hoogmoed van den menírchelijken geest, achter het masker der wijsbegeerte ver
alle tijden heen , ware verlichting e.i-holen,dir
wijsheid tveí?rfIréefde. IIet is tegen deze , dat mijne rede
berigt is ; en waar ik van wijsgeeren fpreek, fpreek ik
van de aanhangers eener valfchc leer, van de Richters en
verdedigers van trotfche flelfels. Ik meende dit te moeten laten voorafgaan , opdat men mij, terwijl ik gene val
wijsbegeerte beffrijde , niet van vijandfchap der ware-fche
wijsbegeerte verdenke , zonder welke aan Beene vordering
in kennis en wijsheid, zonden welke aan geene warever
-lichtng
te denken is.
I. De hoogmoed is het voornaamfte beletfel onzer vor
kennis en wijsheid, — ziet daar het eerfte e--dering
deelte onzer tegenwoordige bcfchouwing. Leerzaamheid
en geduldige opmerkzaamheid zijn dc beminnelijke eigen
alleen door leerzaamheid en-fchapenvtkid,
geduldige opmerkzaamheid kan het tot kennis en wijsheid
komen. Het gevoelt zijne onkunde ; het verlangt naar
kennis en wetenfchap. Wee het kind, dat zich inbeeldt
reeds alles te weten ! het is voor de wijsheid verloren.
Dat beeld des opmerkzamen en leerzamen kinds is het
beeld van den waren wijze; want dc mensch is kind op
aarde. Zijn aardsch ligchaam is het kleed zijner kindschheid; het kleed, dat hij aflegt in het graf, om als man
te verrijzen. De aarde is de fchool zijner kindschheid ,
waarop hij als kind zich oefent voor zijne burgerfchap in
zijn toekomflig vaderland. Aardfche zinnen en een aardsch
Verftand zijn de eerfie leermeesters van zijnen onflerfehjken geest. IIier leert hü her alphabet van de oneindige
wetenfchap der natuur, en de letters en teckenen , die
7z
hent
--
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hem "{n de. fchoofle gedachten des Scheppers zullen ver
aarde; het menfciielijk-klaren.—„Dmschidop
verfland een kinderlijk verfland; de aarde eene oefen
leven de tijd der kinderlijke oefening voor de-fchol;et
wetenfchap der eeuwigheid !" Die leer is te kinderachtig
voor den trotfchen wijsgeer. Hij aanbidt de menfchelijke
rede als de Godheid, die hem alle de verborgenheden
der natuur openbaart ; zijne dorre namen en letters vormt
hij tot een flelfel, dat hij wetenfchap noemt; hij fluit de
oneindige natuur binnen de naauwe grenzen zijner kort
dat kinderfpel van zijn aardsch verfland-zigthed,—n
is, in zijn oog, hemelfche wijsheid. Elke morgenftond
en elke avond predikt den nederigen wijze het beflaan
eener Godheid; maar de avond en de morgen zijn fprakeloos voor den trotfchen wijsgeer. Afgetrokkene fuitredenen moeten hem het beftaan van een' God leeren uit
zijne rede alléén is meer dan het duizend -cijfern,
natuur, dat van God getuigt. Het hart-I}emigldr
an den nederige aanbidt het beíluur eener vaderlijke Voor
bezorgdheid het lot van men--zienghd,mtr
fchen en volken regelt; maar voor den trotfchen wijs
aarde niets meer dan eene woeste kampplaats-gerisd
van menfchelijke hartstogten en menfchelijke belangen,
een akelig graf van tallooze menfchengeflachten, die zon
doel 'worden en zonder doel vergaan; want de God-der
des wijsgeers is te hoog verheven , om zich te bemoeijen
met nietige ítervelingen en met de beuzelingen des menfchelijken levens.
Gevoel en rede, ziet daar de twee bronnen onzer kennis; geloof en aanfchouwen, ziet daar de twee wegen
ter waarheid. De nederige erkent en volgt ze beiden , en
wat het kortzigtig verftand niet kan aanfchouwen, dat
gelooft hij ootmoedig niet een kinderlijk hart. Maar de
trotfche wijsgeer verwerpt gevoel en geloof. , Hij is te
wijs en te groot geworden, om zich over te geven aan
een dweepend gevoel des harten; zijne rede is te verlicht, om zich te laten leiden door een duister geloof ; hij weet en begrijpt te veel , om zich te laten
blind-
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blinddoeken als een kind , door - ijdele magtfpreuken ett
beípottelijke vooroordeelen. Wie zijt gij , o flerveling !
die waant alles te doorzien en te begrijpen ? Wie zijt
gij , die de diepten der natuur gepeild hebt en tot God
zijt opgeklommen ? Is niet de aarde , die gij bewoont,
ecue flip des heelals , en kent gij wel de buitenfle fchors
dier aarde ? Verdwijnt gij niet met uwe woonplaats , als
een infekt op eene zandkorrel, onder het talloos heer der
levenden, en de millioenen werelden, die liet onmetelijk
ruim bevolken? Verklaar snij , o wijsgeer! voor wien al•
les openbaar is , verklaar mij het raadfel van uw wezen ,
dien tooverband van geest en ftof; verklaar mij liet wonder uwer wording , het wonder uws levens , het wonder
uwer toekomst! Zeg het mij, van waar gij kwaamt en
waar gij henen gaat! Noem ze mij, o wijsgeer! de bewoners dier tallooze werelden , die daar wentelen boven.
uw hoofd! Wijs mij het middelpunt des heelals; ontdek
mij de kracht, die het oneindig heer des hemels beftuurt Q
Of is dat uw begrip te hoog, uw verfland te verheven ;
zeg het mij , waardoor beweegt zich die worm aan uwen
voet, hoe wordt die kiem tot eene plant , die loot tot
eenen boom , hoe bereidt die veldbloem haar voedfel ,
hoe ontfproot dat grasfcheutje uit de aarde ? Verklaar mij
dat alles; of erken, dat gij een kind zijt op aarde, en
dat uw aardsch verffiand flcchts de doode fchors der dingen ziet , maar geen menfchelijk doorzigt de levende krachh
ten kent , die liet verborgen raderfpel der natuur be.
wegen.
Die belijdenis onzer onkunde is het begin onzer ken<
nis ; dat gevoel onzer kortzigtigheid is de bron onzer
wijsheid; en, terwijl trotfche eigenwaan alle onderwijs
verfinaadt , alle vordering in kennis belet , omdat zij zich
inbeeldt reeds alles te weten, fchaamt het nederig zelf
gevoel zich niet , zijne onwetendheid te belijden , en is
daardoor juist gefchikt om onderwijs en kennis te ontvangen.
Nederige Socrates ! hoe groot zijt gij in ons oog ! Terevijl de trotíche wijzen uwer eeuw roemden op hunne alZz3
lei
,
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les omvattende wetenfchap , erkendct gij , geheel vervuld
met liefde voor de waarheid , onvermoeid in haar te zoeken , Hechts éinc kennis te bezitten, -- die van nits te
weten. Edele Socrates! waarom moest ook gij het ondervinden , hoc onverzoenlijk de belcedigdc eigenliefde zij
van ingebeelde wijzen? Uwe deugd verdiende de burgcrkroon, en -- werd betaald met een' gifbeker !
Zal ik ze openfaan, de gedenkboeken van menfchelijke
onverdraagzaamheid ; zal ik ze oproepen , die edele wel
om , niet den wijze van Athene -doenrs,mchi,
tot fchande der menschheid te getuigen ? Daar f'caan zij
voor mij , die grootmoedige martelaars der waarheid! Ten
doel aan hoon en verguizing , met kluisters beladen , vielen zij als flagtoffers des vooroordeels en des beleedigdcn
hoogmoeds. — Rampzalige firijd der onverdraagzaamheid
en verlichting ! Zoo woedt de beleedigde hoogmoed tegen
de vrienden der waarheid ; zoo veel kost het , weldoener
en hervormer der menichen te zijn
Zij zijn voorbij , die tijden des íchrikbewinds van voor
-ordelnvksmcig;fhandëeuwrovdraagzaamheid zijn voorbij. Wij beleven eenera tijd, waarin het vrijftaat te gevoelen , wat men wil , en te zeggen,
wat men gevoelt ; en met regt verheugen wij ons , zulk
een' tijd te beleven. Maar bedriegen we ons zelven niet
door den waan , dat er aan onze verdraagzaamheid niets
zou ontbreken. Is niet het rijk der waarheid nog ver
vooroordeel en-delorftsnkc;behrt
hoogmoed niet nog den menfchelijken geest? Kennen wij
ons vrij van blinde vooringenomenheid met eigene gevoc.
lens en meeningen , vrij van de zucht om over den geest
van anderen te hecrfchen ? Was onze eigene wijze van
denken en gevoelen nooit de bekrompen maatftaf onzer
bepordeeling van anderen ; was de zegepraal der waarheid
alleen ons doel., of was het de triumf van eigene partij
of felste ? — Wie , die dit alles zichzelven afvraagt en
raadpleegt met zijne ondervinding, wie erkent niet, hoeveel e'r og aan ontbreekt, om onzen tijd de eeuw der
vcrdraaczaamheid tr noemen ?
\Vaar
-
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Waar toeft gij, gouden eeuw der verdraagzaamheid z
0, mogt fpoedig uw zalige morgeriflond aanbreken over
een nederig kinderlijk geflacht !
II. Dc hoogmoed is de grootfte hinderpaal onzer deugd
en zedelijke verbetering; dit is het, wat wij thans, in
de tweede plaats , met elkander zouden overwegen.
Het gefchiedboek der menfchelijke deugd vangt aan niet
zijne kindschheid. De eerlle fchool zijner opvoeding is
het ouderlijk huis. Kinderlijke gehoorzaamheid is het beginfel zijner zedelijkheid, en zonder gehoorzaamheid beflaat geene opvoeding. Het ouderlijk gezin is de, kleine
wereld , waarin de kinderlijke krachten zich oefenen voor
den moeijelijken levensflrijd. De kléine verdrietelijkheden
en teleurftellingtil der kindschheid zijn het voorfpel der
toekomflige rampen ; kinderlijke tranen zijn de voorboden
van volgend lijden ,_ en kinderlijke gehoorzaamheid is de
eerde proeve van merifchelijke deugd.
De mensch is kind op aarde. Zijn leven is een leven
der kindschheül, ' De wereld is zijne kinderlijke woning.
God. is zijn Vader; gehoorzaamheid aan God, zijn kinderpligt. Wat het kind voor zijne ouders was , is de
mensch voor God; wat ouders voor kinderen zijn, is
God voor de mcnfcheil. Daarom moet eene langdurige
kindschheid ons onze betrekking tot onzen vader en moe'ier leeren kennen , opdat wij onzen Hemelfchen Vader
kennen zouden. Eerbied en gehoorzaamheid aan onze
ouders moet ons opleiden tot eerbied en gehoorzaamheid
aan God; het ouderlijk onderwijs is de voorbereiding
van het onderwijs onzes Hemelfchen Vaders, en de_ ouderlijke opvoeding is in het plan der Goddelijke opvoeding ingeweven. Deugd gehoorzaamheid aan God; ziet
daar den fchoonen band, dieii de Goddelijke Opvoeder
des menschdoms tusfchen Godsdienst 2n deugd gelegd
heeft! Deugd gehoorzaamheid aan God; ziet daar het
zedelijk grondbeginfel van den Bijbel, het boek der Goddelijke opvoeding van ons geílacht ! Her ceríle gebod,
flat God onzen flamouderen gaf, was een gebod van kinderlijke gehoorzaamheid ; die deugd was de deugd van
Zz4
Abra-
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Abraham, den vader der geloovigen ‚de deugd van ecnèn
Jozef, de grondwet van het verbond met Israël , de kor'
te inhoud van Jezus zedeleer.
Wij allen waren eens kinderen ; dat vergeten wij zoo
ligt, als wij wijze mannen geworden zijn, en toch wij
moesten het nimmer vergeten. Wij waren eens kinderen.
Toen was vader en moeder ons alles. Zij hadden ons
lief, reeds bij onze geboorte, reeds vóór ons bedaan;
zij hadden ons lief, vóór wij hen konden liefhebben; en
toen wij hen konden liefhebben, ook toen nog beminden
zij ons vuriger,, hartelijker, dan wij hen ooit konden beminnen. Wij bezaten niets ; niets , van al hetgeen wij
hadden, konden wij het onze heeten; alles , wat wij hadden, hadden wij van vader en moeder gekregen. Met
welke teedere bezorgdheid onthielden zij ons het gevaar
welk een' nadruk waarfchuwden zij-lijkfpetug;m
ons voor het kwaad, dat wij zorgeloos te gemoet liepen !
Hoe bedroefd waren zij, als zij ons moesten beftraffen
üm onzen jeugdigen moedwil en ongehoorzaamheid; hoe
verblijd, als zij ons hunne gehoorzame kinderen noemen
konden! Misfchien rusten zij reeds in het graf, die ouders , die ons zoo hartelijk lief hadden ; misfchien bedroefden wij hen door onze ongehoorzaamheid; misfchien
wenschten wij hen aan ons teruggegeven, om hun door
verdubbeld2 liefde vergoeding te fchenken voor vroegere
ondankbaarheid.
Meer nog dan die vader en moeder bemint ons de Vader in den Hemel; en wij zouden dien Vader niet lief
hebben; wij zouden IIem bedroeven door onze ongehoorzaamheid; wij zouden zulk een groot kwaad doen, en
zondigen tegen God? Ontzettende gedachte! Ja, dat is
her krachtig wapen, dat de Hemel den zwakken zoon
des Slofs toereikt, om pal te ftaan in den zwaren firijd
me het kwaad. — Daar lokt de wereld met alle hare
schatten; maar hij bezwijkt niet, want zijn Vader ziet
hem. Daar verheft" zich de Slem van begeerte en hartstogt ; hij luistert niet naar hare woorden , want zijn Vader ziet hem. Zijne tranen befproeijen dc aarde , wond
Qp
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pp wond bedekt hem ; maar 'hij laat niet af van den ftrijd ,
want zijn Vtder ziet hem, en zijne tranen zijn bij dien
Vader geteld.
Heerlijke gedachte aan God , magtige Befchermëngel on..
zer deugd ! wien gij bewaakt, is altijd veilig. Gij verzelt
hem den weg naar
hem op de reize des levens ; gij wijst <hem
, : en als hij
het betere land en naar de vaderlijke
gevaar loopt dien weg te verlaten, dan houdt gij alleen
hem ílaande te midden der verzoeking, en roept hein
toe: zoudt gij zulk een groot kwaad doen , en zondigen
tegen God ? -- Kinderlijke gehoorzaamheid en kinderlijke'
liefde tot God, dat heet menfchelijke deugd in den He
mei. Maar die leer des Hemels is in ílrijd met de wijs
wereld•; die hemelfiche kinderzin is in ftrijd met-heidr
den hoogmoed der menfchen : want -wat in den Hemel
deugd heet, voert niet altijd dien naam op aarde.
Er is eene deugd der wijsgeeren, en er is eenli deugd
der Openbaring. De eerfte fchittert. en ítraalt met verblindenden luistr de laat{le verbergt zich met kinderlijke zedigheid; de- eerfee is eene telg der mannelijke rede ,
de laatfile is een uitvloeifel van het kinderlijk harte; de
eerfte rust op wetenfchappelijke beginfelen, de laatfte op
een kinderlijk geloof; de deugd des wijsgeers heet ach.
ting voor de zedéwet j die der Openbaring heet gehoor
aan God.
-zamheid
„ Eene deugd, de teelt der rede, wetenfchappelijk,
rustende op eerbied voor die innerlijke wet van zede
onzen - boezem gefchreven ; eene deugd , die-lijkhed,n
den adeldom van den mensch zoo hoog verheft, dat zij
hem tot wetgever ílelt zijner daden , dat moet wel 'de
ware deugd wezen! Hoe veel verhevener is zij, die redelijke deugd, dan die kinderachtige deugd der gehoorzaamheid! Het is toch - edeler,, den m'ersch waardiger,
vrij en onafhankelijk zichzelven ten heer en wetgever te
wezen, dan altijd onderworpen te -zijn aan vaderlijk ge.
zag, altijd onder het vaderlijk opzig te ítaan , altijd door
vaderlijken raad en vaderlijke wijsheid be(làurd te worden! Het klinkt toch fchooner,, 'vol gevoel van eigene
Zz5
waar,
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waarde en eigene kracht te handelen naar eigene redelijke
beginfelen , dan als een kind in blind geloof na te volgen ,
vat ons door anderen is voorgefcllrevcn !" — Zoo fchijnt
bet; zoo zegt het onze eigenliefde. Maar begeef u, o
wijsgeer ! vervuld niet dat verheven beeld van nlenfcheIijke grootheid, begeef u in liet midden der menfcllen.
Ziet hen , als zwakke zonen des (tofs , geklonken aan
een ligchaam , dat zich verheft tegen de inípraak der re-.
de, met een hart vol dierlijke begeerten en dierlijke lus
aan de luizende verleidingen der wereld;-ten,rpoijc
ziet hen niet zulke krachten tegen zulke gevaren wor1elcn , dobberende op de zee des levens ; en ik vraag
liet u, is dat gevoel van eigene waarde de zekere baai
van menfchclijke deugd ? Of twijfelt gij nog , geef aan
zinnelijke liervelingen uwe redelijke deugd tot gids, en
beproef het , wat zij vermag ! Doch wat noem ik haar
deugd , die deugd des wijsgeers ? Gcene deugd is zij,
snaar verborgen hoogmoed, overdreven gevoel van menfchelijke volkomenheid, een bedriegelijk goochelfpcl van
inenfchelijke eigenliefde. Deugd uit eerbied voor de zedewet , wat is zij anders , dan deugd uit eerbied voor
zichzelven ? jammerlijk zelfbedrog des menfcllelijken hoo gmoeds ! Gij paait den trotfchen flerveling met fchoone
klanken , en , terwijl hij meent zijne dèugd cp cenc rots
gebouwd te hebben, waggelt zij op genen zandgrond;
de regenplasf en f{roomcn neder , de formen loeijcn , en —
llet hecht gebouw ílort in.
Bedriegt u niet door zulk Gene fircelende zelfvencefng
Onze eigenliefde laat zich zoo ligt bedriegen. IIij is zoet ,
de flaap des eigenwaans ; maar de vijand Ioert aan de
deur, en het ontwaken uit dien flaap is vrecsfelijk.
IIet leven is geen dartel fpcl; het is een f<rijd, een
zware, bloedige 11rijd tegen het kwaad, een firijd tot
aan den dood.
Daar Raat gij alleen, te midden van duizend vijanden.
De wereld fpreidt alle hare fchatten voor u teil toon.
Genot , rijkdom , eer , alles , wat uwe zinnen en uwe
trot^ciiheid ßrcclen kan, biedt zij u aan, zoo gij u aan
ha-
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haren dienst wilt tocwtjdcn. Uwe ontvlaniJc verbeelding
toovert de verlei ielijldle beelden cener fchoonc toekomst
voor uw oog. De begeerlijke koopprijs der wereld bekoort ti; reeds was uwe hand gereed, zich naar haar uit
te !Trekken. -- Nog weifeit gij. — Daar heft gij uw oog
op , en zier de kinderen Gods veenen in de verdruk
gekromd onder den last des levens , cene prooi-king,
des ranlpfpoeds , van alles verlaten. Lijden is hun deel
op aarde. Met wonden bedelt , fcrijden zij den vrecsfelijken hamp. Zij beíprocden de aarde met hun bloed cn
hunne tranen , en het ongeluk vervolgt hen tot aan het
graf.
Daa: hoort gij het gejt:ich van dc zonen der menfehen.
Zij leven vrolijk b .j zang en filarenfpel ; laichende dar
zij door liet leven; hun is de rijkdom en eer eii-teln
heerfchappij bij de menfchen ; dc goederen der wereld
zijn htin erfeicel ; zi zijn de Goden der aarde.
Neen ! God in den heinel bekommert zich niet om 't
geen de menfchen op aarde bedrijven ! Ilij verlaat de zij
bekreunt zich niet aan de boosheid der wereld -ne,
Alle menfchelijhe deu dl is dwaasheid
Vrij moge men , o wijsgeer ! dc leer der onfterfelijicheid , dc leer der toekomst inroepen , onl dat raadfel des
tegenwoordigen levens op te losfen ; zij is it eene menfchelijïkc kunstgreep , om dc eer van God te redden.
D:íár rust de geluk ige booswicht aan de zijde van deli
vronen lijder in den fchoot der aarde ; hetzelfde gewormte knaagt beider gebeente; de wind firooit beider flofondercen , en fpeclt en fpot riet hnne- asch. Alles zwijgt
om het graf, — alles zwijgt. Waar ligt ihet, dat duister en wondervol land der onftcrfeliikhcid ? Moet dan eert
donker geloof het raadfel des levens verklaren? Uit het
dal der fchaduwen des doods keert niemand weder, on
er ons van te verhalen. Alles zwijgt om het graf.
Neen , neen ! de mcnfchelijke deugd is dwaasheid; want
God verlaat de zijnen !
Zwakke zoon der aarde, wat roemt gij op uwe kracht?
Zoo gij waant flcrk genoeg te zijn , zoo kent gij uwen
vij—a
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vijand niet. Dat hoogmoedig zelfvertrouwen levert u flraks
in zijne hand, en als gij denkt van uwe zegepraal zeker
te zijn, is reeds uw val besloten.
De hoogmoed der menfchen , gelijk hij dc grootíle hin
hunner vorming voor het goede , was ook-derpalis
Heeds, en is nog , de crgf}e vijand des Christendoms.
De verachte Nazarener , de zone des timmermans , noemt
zich den van God beloofden Mesfias , en predikt de leer
eener algemeene verlosfing des menschdoms. Armoede en
gebrek verzellen hein ; hij heeft niet , waarop hij het hoofd
zal nederleggen. Hij leert eerie wijsheid , den verf'andigen verborgen , den kinderkens geopenbaard. Zijne leerlingen en vrienden kiest hij uit de heffe des volks. Ar
geringen zijn de waardige onderdanen van zijn-men
Koningrijk. Geene diepzinnige wijsheid der rede, maar
een kinderlijk geloof vordert hij van de belijders zijner
leere. De wijsheid der wereld noemt hij dwaasheid; de
eenvoudige kinderkens en armen van geeste fpreekt hij
zalig, Schimp en verguizing vervolgen hem, waar hij
gaat, en een fchandelijke flavendood aan het kruis is het
einde van zijn ellendig verblijf op aarde. Visfchers en
tentenmakers zijn de verkondigers eerier leere , die de ganfche wereld heil en vrede zou aanbrengen. En kan het
ons dan nog verwonderen , dat die leer den Joden eene
ergernis , den Grieken eene dwaasheid was ?
Maar ook thans nog bellaat de ítrijd tusfchen den hoog.moed der wereld en de kinderlijk eenvoudige leer des Hemels ; want die leer is Bene leer van verborgenheden ,
eene leer voor alle menfchen , eene leer voor zondaren,
Vervuld te zijn met het gevoel zijner wijsheid , te gevoelen dat men een redelijk wezen is, en de bekrompenheid
zijner rede te moeten belijden , om verborgenheden aan
te nemen , welke die rede niet bevatten kan ; trotsch te
zijn op aardfche wijsheid, en te moeten buigen voor de
^vijsheid des Hemels ; als man te kunnen denken, en als
kind te moeten gelooven , — dat is Gene zelfverloochcning , te zwaar voor de wijzen der aarde! Overtuigd te
zijn van zijne Inecrdeihcid boven anderen, en armen en
ge-
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geringen als zijne broeders te moeten beminnen , tollenaren en zondaren te moeten liefhebben als zichzelven; de
fchande van elke beleediging te gevoelen , en wèl te doen
die ons haten, te moeten zegenen die ons vloeken, --dat is een juk, te hard voor de grooten der wereld ! Zich
te verblijden dat men niet is als zoo vele anderen, en
echter den fchandnaam van zondaar te moeten dragen;
zich te verhelfen op zijne deugden , en zich te moeten
verootmoedigen voor God; eigene verdienflen te kennen , en daarvoor den duurgekochten prijs als onverdiend
genadeloon te moeten ontvangen , — dat is eene vernedering, te groot, te onverdragelijk voor den trotfchen
eigenwaan van aardfche heiligen ! Daarom zijn de nederige
kinderen en armen en tollenaren de geloovige belijders van
Jezus leer; daarom zijn de trotfche wijzen en rijken en
grooten der aarde zoo verre van het honingrijk der IIemelen.
Ik toonde u in eenige fchetfen , hoe de hoogmoed der
menfchen de grootfte hinderpaal is hunner vordering in
kennis en wijsheid , en de ergae vijand hunner deugd en
zedelijkheid. Ik wil u thans nog kortelijk het middel opgeven , hetwelk mij toefchijnt het incest gefchikt te zijl ,.
om de oorzaak van dat kwaad , zoo wel in ons zelven als
in anderen , te bettrijden. Dat middel is zelfkennis , kennis onzer zwakheid en kortzigtighcid , kennis onzer flerfelijkheid, kennis onzer beflemming. Wij zijn menfchen,
zwakke , kortzigtige wezens , wier beperkt verfland de
oneindige fchakel van oorzaken en gevolgen niet kan
overzien, noch liet grootsch verband der fchepping be
vatten ; wezens , onderworpen aan de wetten der zinnelijkheid, wier kennis het kenmerk draagt van liet itoffelijk ligchaam , dat onze ziel omfluit , wier wijsheid het
beginfel is der vorming van onzen onI rfelijken geest,
wier deugd de aanvang is onzer zedelijke opvoeding. Wij
zijn flervelingen , die deze aarde na een kortflondig verblijf zullen verlaten, wier leven is als eene fchaduw, die
voorbijgaat, wier ondervinding bij luttel jaren geteld
wordt, wier kennis de vrucht is van weinige dagen oefe-
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fening , wier wijsheid de overpeinzing is van eene nacht
wake, wier deugd de beproeving is van eene flonde.
Wij zijn kweekelingen voor de eeuwigheid , wier aardfchd
leven de eerfte aanvang is van een onlcerfelijk aan
wier dood de onmerkbare ontwikkeling is cencr-zijn,
hdogere, eener onverderfclijke natuur,, en de overgang
raar eene betere wereld, naar het betere land der aan
, in dat land der aanfchouwing , zullen-fchouwing.Dár,
alle de raadfels worden opgelost , wier oplosfing «gij hier
te vergeefs zochten. Dir zullen alle de vraagtlukken worden verklaard, wier verklaring ons hier onmogelijk was.
Dáár zal ons geloof kennis , onze kennis wetenfchap
onze wijsbegeerte wijsheid , onze deugd heiligheid zijn.
Zoo zijn leven , dood , onfterfclijkheid fchakels van
ééne keten. Zoo is de kennis des levens geknoopt aan
de wetenfchap der eeuwigheid. Zoo is aardi'che deugd
voorbereiding voor hemelfche gelukzaligheid; zoo is aard
beproeving opvoeding voor het hcinclsch huisgezin.-fche
Zoo zijn God en de mensch vermaagfchapt; zoo zijn Hcmel en aarde verbonden.
Daarom is de mensch kind op aarde , kind in kennis ,
kind in deugd, omdat hij kweekeling is voor de eeuwig
beid. Daarom moet hij als bewoner der aarde gelooven
opdat hij als bewoner des Hemels aanfchouwen zoude.
Ziet, ginds ligt het, dat heerlijke land der aanfchouwing ; daar blaauwt zij reeds , de geliefde kust , de kust
der eeuwigheid !
Hemelfche kinderzin, daal neder op aarde; leer ons
gelooven, gelooven in ootmoed en nederigheid des harten; leer ons kinderen zijn! Want waarachtig is het
woord : ZOO GIJ NIET WORDT GELIJK DE KINDEREN,
GIJ ZULT IN HET KONINGRIJK DER HEMELEN GEENS^
ZINS INGAAN.
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Aan den Redacteur der 1/aderlandfche Letteroefeningen:
Mijn Heer!

E

enige dagen geleden vond ik in het Magazin für dis
gefitinnite Heilkunde van Dr. R v s •r het hier volgend
ílukje , overgenomen uit de Petersburger vermischten 4bhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde, iSa1. Hetzelve bevat voorzeker ccne allergewigtigfle ontdekking,
welke de gehecle opmerkzaamheid der Geneeskundigen
verdient , en Bene belangrijke bijdrage is tot de leer en
de behandeling van den Dollellondsbeet. Hoezeer zulks
meer onmiddellijk tot het gebied der Geneeskunde hehoort , heb ik evenwel geene bedenking gevonden in
deszelfs algemeenmaking door middel van uw algemeen
geacht Maandwerk. lk heb de eer, mij met hoogachting.
te teekenen
UEd. Dienaar

Am/lerdam,
Oct. IS2I.

22

F. VAN DER BREGGEN, CORNZ.

ilIed. Doct. en Profesfor.

$ELANGRIjKE BIJDRAGE TOT DE LEER EN DE BEMAN
DELING DER HONDSDOLHEID.

T

oen dc Heer BIAR O C H E T T I, Operateur in een
Hospitaal te Moskou, zich in den jage 1813 in de Ukraine bevond , verzocht men hein , op zekeren dag , 15 perfonen, die door eenen dollen hond gebeten waren, geneeskundigc hulp te verleenen. Terwijl hij de noodige
befchikkingen maakte, verfcheen er eenc deputatie van
verfcllcidene grijsaards, hein fmeekende, dat hij de behandeling dier ongelukkigen aan zekeren boer zonde overlaten, die reeds gedurende vele jaren bekend fond als
bijzonder gelukkig in de genezing der watervrees , en
van wiens genezingen i r A It O C H E T T I reeds vroeger
veel ter ooren gekomen was. Men fond hun de bede
toe, onder voorwaarde echter, i° dat de Heer MAR o-

7 4

EIJDRAGE TOT DE LEER EN DE IEIIANDELING

bij alles, wat de boer verrigten wogt,
tegenwoordig zijn zoude , en 2 o. dat hij , tot volkomene
zekerheid, dat de hond waarlijk dol geweest was , Cénen
tilt de 15 kiezen konde, die door de meest aangeprezend
middelen behandeld zoude worden, waartoe een zesjarig
meisje werd gekozen.
De boer diende nu dc 54 hem toevertrouwde voorwerpen
een fterk afkookfel toe van de ftimmit. et Flores Genistt
Iuteee tinctorice (*), (r pond dagelijks) en bezag hen
2r 0 C H E T T I

tweemaal daags onder de tong , waar zich , naar z'ne uit
kleine knobbeltjes vormen moesten, die het dolle--fprak,
hondsgifbevatteden. Zoodra deze knobbeltjes inderdaad zich
vertoond hadden , welke nz A It o C H E T T 1 zelf zag , wetden zij geopend, en met eene gloeijende naald gecaraterifeerd. De patient moest daarop met dit afkookfel van de
Genista den mond fpoelen. De uitfiag dezer behandeling
was, dat de 14 perfonen, van welke flechts twee, die
het laatst gebeten waren, deze knobbeltjes niet bekwamen , na verloop van zes weken , gedurende welke zij den
bovengenoemden drank gebruikten , gezond heengezonden
werden. Het kleine meisje echter , dat op de gewone
wijze behandeld was geworden, werd op den Iden dag
door hydrophobifche toevallen aangetast , en — overleed.
reeds acht uren na derzelver uitbarlling.
Vijf jaren na dit voorval (1818) had de Heer MA n of
C H E T T I in Podolië eene nieuwe gelegenheid , om deze
zoo belangrijke ontdekking bevestigd te zien. Men droeg ,•
namelijk, aldaar aan zijne zorg op , de behandeling van
a6 perfonen, die door een' dollen hond waren gebeten
ge(* De Brenn (spartiurn fcoparium' , een heester, fours
zes zot t ca voet hoog opfchietende, en ftengels hebbende ,
die de een onder den anderen flaan , vijf hoeken hebben,
glad en he?dereeroen , en met kleine knobbels of knopjes ,
waaruit de bloemen en bladen ontfpruiten, bezet zijn: De
plant heeft het voorkomen van een' kleinen flruik. Het kruid ,
de bloemen en het zaad (herba oores , fernen Gcnistce) worden gebruikt. De geheele plant geeft, wanneer zij verbrand
is, veel vast loogzout. -^ v. D. B.
,
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geworden. Deze beflondcn uit 9 mannen, II vrouwen
en 6 kinderen. Hij liet dadelijk te hunnen gcbruike cen
afkookfel van dé Genisth getcédmáken , en de naautvkeurige befchouwing der tongen leverde het volgende refr:l
Iaat : 5 mannen , al de vrouwen en 3 kinderen bekwainen deze zoo belangrijke kndbbeltjes; zij, die flerk gewond waren, reeds op den derden dag; de overigen den
Sden , 7den en 9den dag ; en ééne vrouw, welke Hechts
oppervlakkig aan het. been gebeten was , eerst met den
n Iflcn dag. Ook het overige zevental , bij welke zich
deze knobbeltjes niet vertoonden , dronken zes weken
lang het afkookfel van de Genïsta, en al de patienten
werden herfteld.
Dr . DT A It o C Ii E T T I gelooft , ten gevolge dezer waar
dat het gif, na een kort verblijf in de gebetene-nemig,
wonde , onder de tong, bij de openingen der buisjes van
de glandul. fubmaxill. , die aan beide zijden van het tongriempje gevonden worden , op zekeren tijd zich vestige ,
en aldaar deze knobbeltjes vortue , waarin men met eene
fonde eene vochtigheid, het hydrophobisch gif, zou kunt
nen voelen. De gewone tijd van derzelver verfchijning
moet tusfchen den tweeden, derden en negenden dag na
den beet plaats hebben'; en wanneer men ze niet in de
cerile a4 uren na derzelver verfehijning opent , dan zal
het gif door het ligchaam op nieuws opgenomen worden ,
en de patient verloren zijn. Daarom wil Dr. MA IR oC H E T T I, dat men zoodanige lijders dadelijk na den
beet onder de tong bezigtige, en daarmede gedurende 6
weken voortga ; terwijl zij dagelijks i2 pond van het af
Gcnista (of 4 maal daags het poeder, tot-kofclder
eene drachma pro dote) gebruiken. Vertoonen zich ge
dezen tijd de knobbeltjes niet, dan behoeft men-duren
voor geene dolheid te vreezen; maar, zoodra zij zich
vertoonen, moet men ze met het lancet openen, vervoÍgens ze cauteriferen , en den patient niet het boven opgegeven afkookfel vlijtig den mond laten fpoelen.
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Aprils - weCr.

D

ruk bezig met het overfchrijven van het meesterhuk
van welfprekendheid , waarmede mijn vriend w A K Is r n.
mij verheugd had , en niet een zeker welgevallen de nette
letters befchouwende, welke ik op het papier had gebragt , íliet ik ongelukkig , met mijn fchrijfkistje , dc
melkkan omver,, zoodat de gladgeboende tafel overßroould
werd. Ik beken openhartig, dat ik , dien melkflroonl
ziende , heviger ontftelde , dan van de hevigile bloedli orting , welke ik ooit bij mijne lijders waarnam : want ik
wist , hij ondervinding , wat mijne ooren zouden te lijden
hebben! Het duurde ook geen oogenbli.k , of ik kwam
in de gelegenheid ,de radheid der tongfpieren en de brui
vaart van den firoom der gedachten in mijne lieve-fend
wederhelft te bewonderen. Zoodat ik , na verloop van
een half uur, op alle mogelijke wijze overtuigd was , dat
ik de grootP:e lomperd ben , die er heat en gaat , dat ik
Beene oogen in mijn hoofd en Beene handen aan mijn hji'
heb , en dat het onbegrijpelijk is , hoe de lompile boor
mij zijne kin durfde vertrouwen , veel minder een' tand
laten trekken, of eene lating doen.
Ik weet niet , of mijne vrouw , het hoofclßuk mijner°
chirurgicale onbekwaamheid doorloopen hebbende, ooit
tot andere kapittels zoude zijn overgegaan; maar er werd
geklopt , en er kwam eene boodíchap , om terflond op
het kasteel te komen , want dat eene der Freules ongefteld was. Ik heb wel eens gehoord , dat men , door
eene bijzondere machinatie , te Amfterdam in een' oogwenk liet tooneel verandert. Maar ik geloof niet, dat
zij het zoo fchielijk kunnen, als toen de tronie van mijn
wijf, hare houding en Slem. Een woeste najaar'sfi.orm
was
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as censlclaps con liefelijke lentemorgen. „ Op tiet kasteel ,
manlief! waar anders altijd Doctor B. moet komen ?" Mct
deze woorden hielp zij mij den besten rok aantrekken ,
lchuijerde mijn' hoed , reikte mij den flak aan , gaf mij een'
hartigen zoen , liet mij uit , en oogde mij nog huizen ver na.
I Iet had den ganfchen dag geregend; maar de lucht
was nu opgeklaard, eh de óli brak door. Dit trok mij
opmerking; wij waren in April; het weir is dan wis--ne
pelturig, en ik kwam er gaandeweg toe, liet wer in de
lucht en dat in mijne vrouw te vergelijken. Volkomen
heldere das en , zonder wolken , vond ik niet ; flagregens
niet zeldzaam ; meest echter druilig weilr , waarop men
geen float kan maken. Het is niet anders. De wandelaar
moet den natten April voor lief nemen, waarin dc landman zich verheugt ; en wie weet , waartoe de Aprilheil
miner vrouw mij , mijn huisgezin , mijnen kinderen kan
-

-

diellll g zijn?
Men verwijt de vrouwen doorgaans , dat zij wat wis -

pelturig vallen. Ik heb wel eens hooren zeggen, dat
men dit bij de Dames in de ftad caprices noemt , en dat
dit een leelijk woord is. Ik kan mij niet begrijpen, hoe
de Heeren in de flad zoo ongemakkelijk vallen , of, laat
ik liever zeggen , zoo dood onnoozel zijn , en niet begrijpen , dat vrouwen — vrouwen zijn. En , inderdaad ,
wij moeten haar dan ook kwalijk nemen , dat zij een teile
vel hebben , kleine voetjes , Gene fijne leest , levendige
bogen, enz. Ilet een is onaffchcidbaar van het ander.
I Joe is het mogelijk, dat een paar oogen, hetwelk , eer
men omziet , alle ftreken van het kompas doorloopt , de
ziel tijd kunnen geven zich te bezinnen ? En kunnen wij
ons in zulk een fijn ligchaam anders , dan oenen zeer
beweegbaren geest voorlellen ? Zoo als nu een gevoelig
yveilrglas door dc minfle veranderingen in de lucht wordt
aangedaan, moet eerie vrouwenziel hevig getrolFen worden door het minfle , dat haar aandoet. Zij is dan ook
als het vocht in den co;rtr^i!cr^r, aan een beflendig rijzen
en dalen onderhevig. IIoe het elders is , weet ik niet ;
maar bij mij in huis blijft de co;atrdleni° zelden lange op nznCC
-

,
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iree"r flaan , meest op veraiiderli k , ook wel eens Jïornz.
Maar ik heb in natuurkundige werken gelezen, dat dit
in ons luchtgeftel zoo wezen moet, en dat de Aprilswispelturighcid' eigen is aan onzen dampkring. Hiervan
overtuigd , ben ik het met mijzelven eens geworden , mij
zoo gelaten nat te laten regenen als een perenboom , al
hopende , dat de zon met den tijd door zal breken , eii
het land des te ruimer vruchten geven. Ontmoet ik dan
eene regenbui op mijne wandeling , zoo denk ik maar in
'e vooruitzigt op het najaar; en zelden mist het, of het
gezigt van mijn' volgeladen boomgaard zet mij zoo in vuur,,
dat liet mij eindelijk onzeker voorkomt, of ik nat bei i
van den regen , dan van mijn zweet.
Ik heb dagelijks gelegenheid, die filozofie te pas te brei=
gen. Zelden kote ik t' huis , of mijne lieve wederhelft
maakt mijn gemoed zoo week, als` de zwaarfle fagrcgen
niijn' hoed. Zoolang nog onze hangklok niet n uur
heeft geflagen, zijn het alleen donkere wolken; en het
gelukt mij foams de zon te doen doorbreken, vooral wan'.
neer ik wat geld medebreng, of er om denk, naar de
kippen te vragen, en naar het nommer van het laattic ei.
]Vaat mijne lieve vrouw berekent het geluk haars leven3
naar het getal eijeren, hetwelk hare kippen leggen, cri
die daarom ook zorgvuldig genommerd worden. Wee dr
kip, die haar aandeel niet aanbrengt! Zelfs als zij de foep
op tafel zet , waartoe zij het arme dier veroordeeld heeft,
fomt zij, niet een knorrig gezigt, het verdriet op , dat
zij er van gehad heeft. Zwaar komt mij elke lepel ft
haan , en ik kan naauwelijks nalaten eiken ochtend te
bidden: IIeer ! bewaar mij voor hoenderfoep ! En hebben ongelukkig de aardappelen goedgevonden gaar te worden eer ik de deur in ben , dan wacht m'ij riog fmakelijker maaltijd; ja ik weet fomtijds niet, wat te verkiezen
zij, eene wolkbreuk midden op de hei, of de vloed van
klagten en minnelijke woordjes, waaronder ik mijn brood
flikken moet. Ik doe dan ook, wat ik kan, om ten min{le een klein ftraaltje af te leiden. Gelukkig voor mij ,
als er in de buurt brand is geweest , of eene boerentneid
in
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in de kraam is gekomen , opdat ik wat te vertellen hebbe.
imijn hoofd is daardoor altijd opgevuld niet dergelijke

voorvallen , en met de nommers der eijeren van onze kippen.
Het is mij niet onbewust, dat vele mijner buren mij,
om deze en dergelijke redenen , een zeer ongelukkig man
rekenen. Gevoelig voor hunne goedheid , doet het mij
iced, of liever ben ik zeer blijde , dat zij zich zonder
reden over mij bekommeren. De boeren zien het druilig
weer in April gaarne , en laten zich met genoegen druip
regenen. Zoo gaat het mij ook. In mijg huis is alles-nat
helder en op zijne plaats; kelder en keuken zijn welvoorzien ; er gaat geen zwavelfok te loor; en mijne zes
kinderen zien er den laatalen dag der weke zoo frisch ets
fchoon uit, als in het begin. Dit alles is een gevolg van
den rusteloozen bedrijfgeest mijner huisvrouwe. Dit ziende, moet ik tevreden zijn, al veegt dwijl en luiwagen
den grond voor mijne voeten weg, zoodat ik als een ekfier het huis moet doorhippen, en offchoon het onophoudelijk malen en drillen mij de weinige oogenblikken , die
ik van mijn zwaar beroep uitrust, niet zelden tot eene ware
pijnbank maakt. Dan heb ik ten minfee dit gewonnen ,
dat de raagbol of de witkwast mij niet opjaagt , en dat ik
mijn boeltje eenige weken op dezelfde plaats mag zien.
Want in de twee jaren, die wij in dit huis wonen, is
mijne Apotheek reeds vijf malen van plaats veranderd. Ik
ben zelfs niet zonder vrees , dat mij eene zesde verhuizing voor de deur Raat, en dat Eskulaap en Galenus,
veroordeeld zullen worden , om in een donker lookholcje, bij de keuken, te trekken.
Hoe het zij , ook dat zal mij wèl zijn. I Iet zoude
toch dwaas en verkeerd wezen , die ongemakken niet te
willen lijden , daar zij met zoo veel goeds gepaard gaap.
Ik vorder immers ook van mijne patiënten , dat zij de
krimpingen zullen dulden, welke mijne purgaties hun
veroorzaken. ;En echter heflaat het nut, dat dezelve aan
niet zelden grootendeels in mijne verbeelding;-breng,
terwijl de ongedurigheid mijner lieve wederhelft mij wezenlijke voordeelen verfchaft.
A a a ,yBE-

710BERIGT

BERIGT WEGENS EEN' TE WEENEN GEBOREN AAI'.

Door jozur HELD.
(If ener Zeitfchrift, Tinij 1821.)

I

n den nieuwen K. K. Ilofcuin nevens den Btu, , waar
ook ceni g e buitenlandfche gedierten zich bevinden , heeft ,
in den loop dezes jaars , een Aap een jong ter wereld
gebragt. Den vrienden der Natuurkunde zal gewis de
mededecling van oenige bijzonderheden dezer , in Eziropr
en in den tammen, huisfelijken ftaat zeldzame, gebeur
-tenis
niet onwelkom zijn.
De moeder,, een zoogenaamde Patasäap , Simia Rhcfrls , uit zifrika, eene kortftaartige Apenfoort van de familie der Ilondskopäpen (Cynocephali) , bevond zich reeds
meer dan drie jaren in deze Menagerie, en zal ongeveer
vhf jaar oud zijn. Gedurende de zomermaanden werd
zij , bij dag, niet andere Apen, op den afftand van eeniec fchredcn , doch zóó , dat zij elkander konden naderen , in dc opene lucht aan een kettingje gehouden. Den
voorgaanden zomer had zij enkel vrouwelijke Apen , of
mannetjes van zeer verschulende foort, tot geburen. In
liet begin van Junij des verftreken jaars kreeg zij een eerst
finds kort aangekomen mannetje van dc Simia Sab,-ea,
(a; roerae flap, volgens L IN N u s) desgelijks uit lfriI,^^c doch Gene langulaartige Apenfoort , in Gene gansch
andere familie , die der Ce, copitheci , te huis behoorende , en in zeker opzigt zich zelfs geflachtmatig van gene
o.aderfcheidende , tot gezelfchap , dewijl het in ouderdom
en grootte haar het naast bij kwam. In dc eerf'ce weken
fehenen zij juist niet zeer te harmonidren , en plukhaarden dikwijls vrij ernfhïg met elkander. Weldra, echter,
werden zij vertrouwelijker; en na verloop van een paar
Traanden ontdekte men voor het eerst, dat zij paarden.
I'oon nu , hij het begin van den herfst, de Apen weer ge H eiden en in hunne hokken gebragt werden , befpeurde
ii I_,ij flit wij ;:jc came Lu?itengewonc lijvigheid en opzet tiniT
-
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ting der borflen. Deze ,omflandigheid deed vermoeden ,
dat zij dragtig was; en, toen men vervolgens hieraan
niet meer konde twijfelen, werd zij in een warmer ver
gr. Reaum. geflookt, gebragt. Om de--trek,o4
zen tijd begon het mannetje te krukken, werd lam in het
kruis, Benige dagen later ook aan de beide achterpooten,
en ílierf, na verloop van weinige weken, aan de tering.
Het wijfje , daarentegen , bleef zeer gezond ; haar eetlust
nam gedurende hare dragt bijzonder toe , zoodat zij bij
dubbel van haar gewone voedfel bekwam ; en-kanshet
bragt zij eindelijk, omtrent zeven maanden na de paring,
op den 6 Maart dezes jaars , des nachts , een vrouwelijk
jong ter wereld, hetwelk de oppasfer den Iden 's mor
aan de borst der moeder zuigend vond. De warm--gens
tegraad werd thans nog met 3 gr. ,Renurn. verhoogd. Het
ligchaam van het jong was, terflond na de geboorte,
buiten de pooten, tusfchen 6 en 7 duim lang; de Haart
had nagenoeg de lengte van bet lijf, was alzoo betrekkelijk veel langer dan die der moeder,, en vertoonde dus al
aanítonds het kenmerk eens bastaards. Behalve op den
fchedel en rug , was het jong zoo goed als kaal, en had
een oudachtig , rimpelig , geheel naakt aangezigt , blaauwzwarte, groote , ronde, zeer heldere oogen , waarmede
het vrolijk rondkeek; het achterhoofd was in evenredig
zeer groot. Op het einde van Maart, dus in de-heid
vierde week na de geboorte , werd het jong met de moe.
der, in Gene der opmerkelijkfle en potfierlijkfle houdingen , (het jong , namelijk , door de overeindzittende , bezorgde , en den lastigen waarnemer dreigend aanziende moe
, met beide dc voorpooten zorgvuldig onderfleund ,-der
aan de borst gehouden , en aan de eene mam fpelend zuigende) afgeteekend. De uitdrukking van liefde en teederheid der moeder is daarbij even in het oog loopend
als kluchtig. Bijkans Bene week lang droeg zij liet jong
in hare armen aan de borst, tot dat de kleine toereikende
krachten had gekregen , om de moeder met de vier pooten van voren te omvatten , zonder in geheele weken
haar los te laten, en wel zoo vast, dat deze met haren
ge
Aaa 4
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geliefden last gerustelijk in haar hok , of liever kooi • kon
de rondfprinbén. Bij het minfte gedruisch, in het vertrek voorvallende, klemde de moeder het jong aan hare
borst, en beide gaven dan gedurig een angftig gefchreeuw
van zich. Na verloop van acht weken bezon dc kleine
van tijd tot tijd te beproeven, zich'van de moeder los te
maken , en werd zelfs door deze op allerlei wijzen in het
loopera ' en klauteren geoefend: zij plaatl}e het , namelijk, in den hoek van hare kooi, en reikte het van verre
de armen toe , waarnaar de kleine dan trachtte te komen ; bij welke poging liet dikwijls voorov er viel. Veel
beter ging het klauteren in zijn werk ; hoewel liet in den
beginne ook door behulp der moeder gefchiedde , daar
deze van achteren met de ceiie hand rug en buik van het
jong omvatte, en met dc andere liet achterdeel voort
weldra , echter , na herhaalde proeven , gelukte-hielp:
het zonder haren bijiland. Regt grappig en opmerkelijk
tevens was het , te zien , hoe de moeder, wanneer het
kind haar ongehoorzaam was , hetzelve , nu door (lagen ,
dan weder door het bij de haren te trekken , béflrafte. —
T usfchen de tien en twaalf weken gebeurde het op zekeren namiddag , nadat het jong fchier den gebeelen voormiddag flapend in den fchoot der moeder had gelegen ,
en deze gerust en onbezorgd cenen appel at, dat de klei
eensklaps met een' heftigen fchreeuw opfprong , zich-ne
van cie moeder losrukte , ßuiptrekkingen kreeg , mond en
oogera vertrok , met dc beide achterpooten gedurende eenige minuten geweldig trappelde , en vervolgens krachte
als dood, kop en voorpooten hangen latende,-losen
vederzeeg. Deze toevallen waren ongetwijfeld het gevolg
van liet doorbreken der tanden , dewijl inderdaad , weini; c dagen daarna, zich drie tanden in het onderlle kakeveen begonnen te vertoonen. Roerend , waarlijk , was het
gedrag der moeder,, te midden der fluiptrekkingcn van haar
e1icldí kind. Angst en bekommering vertoonden zich bij
?laar in den hoogstmogelijken graad : al de haren over
}laai° ganfche ligchaam rezen te berge , en zij verhief een
ontzettend , woedend en te gelijk klagend , angstge1' hrectiy;
-
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fehreeuw ; den boven vermelden reeds half opgegeten appel nam zij tusfchen de grimmig klapperende tanden , pakte het jong haastig op , klemde het met den eenen arni
aan hare linker zijde vast , en fprong , alles vergetende ,
als wanhopig in hare kooi rond, tot dat het jong weder
bekwam. Deze toevallen herhaalden zich bij hetzelve van
tijd tot tijd, doch bij lange na niet meer zoo heftig; en
in dezelfde mate werden ook de angften der moeder,,
hoezeer nog altijd bekommerd en verlegen, daarbij meer
gematigd. - Tot op dit uur zoogt dc moeder nog haar
jong (dus tot in de vijfde maand; hetzelve begint echter reeds het gewone voedfel der eerfle , dat uit rijst in
melk gekookt , geweekt Turksch koren en verfchillende
vruchten beflaat , te eten. Beide bevinden zich , voor
het overige , tot heden , i 2 Julij , volkomen welvarende.
DE PORTUGESCHE VROUWEN.

Er rustte eene langdurige duisterheid op Portugal; de verwijdering van het Hof, en deszelfs verblijf inBrazilid,maakte de hoofdilad minder belangrijk ; zij werd dus ook minder
dan andere lieden in het westen van Europa bezocht, en
nog zeldzamer werd Portugal het onderwerp van openlijke
mededeelingen.
Deze natie fchijnt thans uit hare fluimering te ontwaken;
de verfcliijnfeleu aan haren staatkundigen hemel hebben het
oog van Europa op dit volk gerigt , en dus zullen deze
weinige regels nu misfchien niet geheel onbelangrijk zijn.
Ik heb eens een klein gedeelte van dat land doorgereisd;
en eenige mijner oude vrienden, die aldaar langer dan ik
vertoefden, Hebben mij bovendien zoo veel daarvan medegedeeld , dat mijn geheugen het wagen kan , eene tamelijk getrouwe fchets van de Portugefche vrouwen te ontwerpen.
Gij moogt u gelukkig achten, mijne Lezeresfen! dat gij
niet tot het getal der vrouwen van dat land behoort : de
tijdsverveling toch zou u daar alras aangrijpen, en u in diepe zuchten het hevig verlangen naar onze vaderlandfche vrij
-heid
doen uiten.
Nergens, misfchien, leven dc vrouwen meer beperkt , dan
in Portugal. I Iaar grootfie genot is, om op de llooge ijzeren
Aaa;
-
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ren altanen (balkons) , die voor de hooge venflers op de

flraat uitflcken , zich flaande te vertoonen , of ook wel , uit
achteloosheid of luiheid, op den grond te zitten. De hoogte
dezer altaren is echter zoodanig , dat , hoezeer zij fomtijds
bekoorlijkheden doet vermoeden bij deze fchoonen des lands,
welke zij niet bezitten, zij eveittvel te groot is, om met dc
voorbijgangers in eenig gefprek te treden; zoodat enkel dc
neusdoek en de taal der oogen deze tusfcheuruimte kunnen
aanvullen.
Vrouwen op de wandelplaatfen te ontmoeten, is iets zeer
zeldzaams; ja zij fchijnen het gaan bijna verleerd te hebben;
onze kunstregteresfen zouden althans haren zwaarmoedigen
en deftigen gang niet gunflig beoordeelen , -hoezeer ook hare
voeten door de ellendige, fcherpe en brandend heete flraat,
fleenen mogen gepijnigd worden. Even ontevreden zouden
zij niet derzelver kleederdragt zijn. Verbeeldr u , mijne Lezeresfen ! dat gij in de grootfie hitte , zelfs in de hondsdagen , in een' grooten Iakenfcheu mantel niet eert' breeden fluweelen kraag gewikkeld waart , en dat uw hoofd met een'
doek bedekt was, waarvan de beide tippen of achter over
den rug heen hangen, of onder de kin zijn vastgeknoopt,
hoe zoudt gij u toch in dat gewaad wel bevinden? Ik denk,
gij zoudt zoodanig kleed naauwelijks voor eene íledevaart in
den winter kiezen. — Zoo gij verder onder deze vrouwen
zulke denkt te vinden , die door volle roode wangen zich
onderfcheiden, bedriegt gij n; alleen het helder wit van ha-re tint, dat echter, bij den hevigen gloed der luchtfireck,
zelfs bij al hare ingetogenheid , een zeldzaam verfchijnfel is ,
zou u behagen. Hoe zou ook wel die rozekleur, die door
ligchaamsbeweging en vrije lucht alleen op de wangen gemaald wordt, zich op die der arme Portage/eke vrouwen
hechten, daar de gang naar de kerk de éénige wandeling is,
die zij doen? Voor haar beftaat er geen Prater of DieYgaarde, gelijk te Jheenen , geene Linden , gelijk te Berlijn, geene Boulevards, gelijk te Parijs,' en geene Plantaadje, gelijk
te Amjierda;iz. In de kerk zelve zijn zij omgeven door cie
vochtige kloosterachtige lucht der gewelven, die door de
menigte der kerkgangers nog meer bedorven wordt; en deze
geeft haar eene bleeke kleur, die haar van de jaren der ontluikende jeugd tot die eener deftige matrone beulendig bij
dit laat(le tijdperk naar het olijfgele trekt. -blijt,end
Doch int usfchcu denkt gij , dat de Pori1rg?lc,'ae vrouwen
ha-
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hare zeldzame wandelingen dan ten miníte vrij genieten kun
Geenszins! Vrouwelijke bedienden volgen haar íleeds-ne.
onmiddellijk op den voet; en behoort haar man onder de UItra - jaloerfche , (verfchoont deze uitdrukking; het woord
Ultra is thans ook in de mode) zoo wordt dit gezelfchap
nog met eene geleideres vermeerderd. Deze foort van menfchen kan men aldaar huren, even als in groote íteden de
loonbedienden. — Die wijze van gemeenfchappelijk onderhoud en gefprekken , die bij ons op de thee- en refpective
kofijkransjes plaats heeft, valt daar geheel weg; zij fchlj.
nen of te arm van geest, of door de heete lucht des lands,
en door gebrek aan beweging , te traag geworden te zijn t

om

in

zulke kringen

in

een levendig

gefprek

behagen te

vinden. Maar wanneer gij , lieve Lezeresfen! eens een echt
Portugeesch huisgezin, dat aan de oude gebruiken vast ver
een geheel gezelfchap van Dames -klefdis,,antro
niet op ftoelen , maar op den vloer in de rondte zaagt zitten, gij zoudt voorzeker van verbazing aan de kamerdeur
als vastgenageld flaan blijven. En zoo gij misfchien, op den
weg naar de eetkamer, of in het naar huis gaan, den arm
van eenen Heer naamt, hoezeer zoudt gij dan tegen de Por
zondigen! Wanneer bij ons, na geëindigden-tugefchiq
maaltijd, eene algémeepe vrolijkheid heerscht, vooral wanneer de Champagne op het desfert de bedwingende kluister
der ftijve pligtpleging heeft verbroken, dan wordt gij in Portugal, daarentegen, tot eene fiesta, of middagflaapje, ik mogt
bijkans zeggen gedwongen. Gij hoopt dan ten minute tot
een gezelfchapsfpel (iets ongehoords in Portugal) , tot een
fchertfend gefprek, tot muzijk, of eene algemeene lektuur,
uit uw middagflaapje als tot een nieuw leven weder te ontwaken.... Ach neen! Gij moet kaartfpelen. En deze kaar
zelve gelijken noch naar de Franfche, noch naar de Hot--^en
landfche; maar vraagt onze oude .Dames, die nog wel eens
gaarne Solo fpelen, daarnaar, zoo zullen zij u zeggen, dat
Matador van Portugefchen oorfprong is. En als de partij uit
is, gaat men naar huis. Zoudt gij , geachte Lezeresfen! in
fpijt van alle oranje- en citroenboomen, nu wel in Portugal
willen zijn?
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NOG IETS OVER DI: SPAANSCI1E VROUWEN.

]De meeste reisbefchrijvers fchetfen Ons de ,Spca;a/èhe vrouwen als zeer bekoorlijk af. Op de wandelplaatfen , in den
fchouwburg en op de concerten heb ik tot nog toe niet cén
cenig fch000 meisje aangetroffen ; des avonds , echter, op (Ie
Eiraten , wanneer zij , onder het geleide eerier zorgvuldige
moeder of waakzame Drsemaa , de Bene of andere kerk iiezoeken, heb ik fomtijds zeer aardige ontmoet. Edele en rij
gehalten , met regelmatige , geestvolle gelaatstrekken cn-zige
eerie zuivere , gezonde tin,., zou als men dezelve in Duitsc
land en ito,7a„id niet zelden aantreft, zijn Iuij hier nog nergens voorgekomen; en zelfs aardige gehalten en fchoone gezigten zijn hier veel zeldzamer dan ergens elders. De vrol,zven zijn hier meestal klein en mager , en de oudere veeltijds
piet ein zeer ostfierend enobo; poi:zt voorzien; meest alle liebben bleeke , donkerkleurige gezigten , met eenige Jood!'h:
trekken, en de bovenlip met wollig haar bezet; flechts liet
vurige bruine oog, hetgeen de mannen niet een' houten, uit_
dagenden blik aanziet , is fchoon. Men roemt ook wel de
voeten en handen der Spaenfche vrouwen; ik moet echter
bekennen , dat ik bij de J nonfche vrouwen veel meer fchoongevormde voeten gezien heb , dan bij haar ; in tegendeel is
mij hier zeer dikwijls een lange , misvormde voet , bij de
korte rokken, de open gcwverkte koufen en witte zijden felooe
amen, met welke de Dames zich hier op de wandelplaatfen
vertoonen, op de onaangenaamfte ,wijze in het oog gevallen.
Gelijk de S''ur.fUoc vrouwen door liet landsklimaat vroegtij
rijp en voiwvasfen zijn, zoo zijn, om dezelfde reden,-dig
hare bekoorlijkheden ook vioegtijdig verwelkt; en FISCHER
heeft gelijk niet te zeggen , „ dat eerie Sp<ranfc,'ie vrouw v.,n
„ veertig jaren wel thins zoo oud fchijnt te zijn , en dat hare
gciicele houding reeds eeue oververzadiging cn tenen feel
naderenden ouderdom aanwijst."
;

DE INDIAANSCIIE PAKIR OF HEILIG, PURRUM SCATUNTRE
GENAAMD.

D

c hier bedoelde man leefde in 1792 te Peea;es vat een
klein jaar eldl , ' t welk hij van dc Regering trok, Om een
11e.
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Heilig te worden, liet hij voor zich eene foort van bedttede
maken, voorzien van lange fpijkers, waarvan de punten verre uitítaken , op welke hij zich dan weltevreden nederleide.
Zijn eigenlijke naam was E E R K A S A u D; hij veranderde"
dien echter in P U R R UM S 0 A T U N T R. E, als beteekenende^
eenén man , die over zichzelven weet te heerfchen. De Engelfche Zendeling Du N C A N vond hem op deze legerfiede ,
terwijl hij denzelven zijne gefchiedenis verhaalde , waaruit
het volgende ontleend is.
Hij werd op reis geboren , toen zijne ouders van hunne
bedevaart naar het feest van Juggernaut terugkeerden. Nog

geen tien jaren oud , wijdde hij zich reeds aan godsdienitige,
overdenking en eene heilige zelfkwelling toe, door geheel
naakt op dor'enítruiken te flapen. Nadat hij zich tien jaren
aldus geoefend had, begeerden zijne bloedverwanten, dat hij
in het huwelijk zou treden. Hiertoe echter niet genegen i
ontweek hij hun verder aanzoek • door zich op reis te bebe.
ven. Hij kwam tot diep in Thibet, en verrigtte in eiken
tempel zijnen godsdienst. Vandaar ging hij te voet tot Cischerire, en vanhier tot aan de Kaspifche Zee. „ Op zel.ere
„ pplaats op deze reize floot ii: mij ," zegt hij, „ in een hol
op, en deed de gelofte van aldaar twaalf jaren lang buete
„ te doen. Wormen nestelden en teelden in mijn ligchaarn
„ voort , waarvan nog de fporen aanwezig zijn. Toen de Rdijit
„ (de Koning) , na verloop van een jaar,, mijne kluis opende ,
„ Werd ik daarover zoo gramfiorig, dat ik hein verklaarde,
dat hij voor mij een bed met fpijkers moest doen vervaar„ Bigen , wanneer hij door mij niet wilde gevloekt zijn. De
„ Raja liet dan ook werkelijk voor mij dit Ser fedfcha gereedmaken , op 't welk ik mij thans bevind."
De Raja had evenwel medelijden met den ellendigen ze1pijniger, en opende, na verloop van nog een jaar, op nieuw
deszelfs kluis • ten einde hein te fineeken, deze onmenfchc.
lijite wreedheid tegen zichzelven toch te laten varen. Ilij
werd echter van den Heilig, met eene dweepzieke woest
held, aldus toegegraauibd: ,, Vermetele ftoorder mijn r ver„ dienftelijke werken 1 moet dan op u de geheele zwaarte
„ van mijnen vloek rusten? Onder ééne voorwaarde hechts
„ kunt gij u daaraan onttrekken; dat gij , namelijk, mijn be„ fluit op nog flerkere beproevingen fielt , en mij daardoor
» gelegenheid geeft van nog grootere verdienflen te verwer„ ven. Maak nog feherpere flekels aan mijn bed, opdat ik u
„ too-
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toone, hoeverre ik boven gewone i?ervelingen verhevcu
„ ben!"
dran dat tijdpip af werd dit marteltuig voor dien ellendigen
eene zegekar. IIij liet zich op hetzelve overal ronddragen ,
en deed aldus zelfs groote reizen door het geheele fchiereiland van I7(lië tot aan den tempel van Juggerncut , vandaar naar Ceylon en tot naar Sizmatte. Nadat hij vandaar ter
zee naar Muskat was gereisd, en te Suratte wedergekeerd ,
bragt hij te dezer plaatfe twee jaren, op zijn Serfedfcr'ua lig
gende , door.
„ Het is thans reeds federt vijfendertig jaren," zeide de
Fakir, „ dat ik de Tupi152 (de godsdienflige pijniging) op
„ deze legerfiede volbreng. Ik heb op dezelve alle heilige
plaatfen in Azië bezocht, en zal voortaan te Benares blij
ven. Drie Tugs (tijdkringen der heilige verdienftelijkheid)-„
zijn reeds voorbij , en wij leven thans in den vierden, in
„ welken de Raja's (de Koningen) zelve ons moeten dienen.
„ Geef dus ook gij mij iets tot mijn onderhoud , opdat ik tt
„ zegene! "
De Heer D UN C n N deed daarop den armen Fakir eene
vraag, welke deze zekerlijk niet verwacht had. Ilij deed
denzelven , namelijk , opmerken , dat bij de achttien foorten
van zelfpijniging , welke de heilige boeken der Hindoes aan
de ingewijden voorfchrijven, de door hem gekozene geheel
niet aan te treffen was ; befloot daaruit , dat eene zeer groote
misdaad door den Fakir moest begaan zijn, daar hij zelf liet
noodig oordeelde , zulk eene onmenfchelijke pijniging ter voldoening voor zijne zonden te ondergaan; en vroeg derhalve,
welke misdaad hij dan toch wel begaan had. Het antwoord
hierop was even troisch als dweepachtig : „ In den eerfles
„ tijdkring volbragt een enkele Heilig deze reiniging. In del!
„ tweeden deed R A w o Nr o dezelve io,000 jaren lang. In
„ den derden heeft u t K at A hetzelfde gedaan ; en in den vier„ den volbreng ik haar reeds federt vijfendertig jaren. Gij
„ wilt , dat ik voor eenig misdrijf boete. Zoo dit waar zij ,
„ moge mij w n s wc EI s e 11 u N A op het oogenblik met nie
-„latscheidßr'n!"
Dat ftekelbed zelf was echter dezen ellendigen beul van
zichzelven nog niet genoeg ! ,,, Op dezen zetel ," zeide hij ,
„ heb ik gedurende den winter vier maanden lang Dfchelfdfcha gemaakt." Ilij had , namelijL: , om het verdienflelijke
van zijne daad nob te verhoogen, een' grooten pot niet water
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rar boven zijn hoofd doen plaatfen , en uit dcnzelven liet ijs
nacht en dag op zijne kruin laten nederdrup--l;oudewatr
pelen. Ja, hij ling nog verder, en liet in den zoemer, bij
cene brandende zonnehitte, groote blokken hout rondom zich
heen ontfteken en verbrt eden ; terwijl hij op zijn frekelbecb
uitgeftrekt lag.
Edel, heilig Christendom! wat zijn wij niet aan u verfehuldigd !

DIPLOMA EENER ?SERZISCII ,: RIDDERGADE.

M

en mag het te regt als iets zeldzaams aanzien , dat eetr
Europee.ch Geleerde , de Heer j O 7. E F VA N II AAI M ER , met
cone Pcrzifche Ridderiirde is befchonken; wij deelen, uni
die reden, het Diploma, dat gemelde Heer daarvan ontvangen heeft , mede , zoo als hetzelve, woordelijk uit het Pers
zisch vertaald, luidt :
In den naam van God, den Allerhooghen! (Op het zegri
Fata ecru Schah Jlond: Eer zij Gode !) Het zegel des I o--

ningrijks vond , door de Goddelijke almagt , befrendigheid in
de hand des tegenwoordigen Schahs , r E T II AL I.
liet Rijk behoort aan God, den Almagtigen, die ontzaggelijk is in zijn gebod !
Iloogachtbare , hoogaanzienlijke , welbefpraakte en der welfprekendlicid kundige , fcherpzinnige en verftandige Tolk der
talen van liet goede Christenvolk , dat aan Jezus gelooft;
Raad van het hooge Keizerlijke Duitfche IIof; Man van
goedverfn°dene pen en fierlijk fchrift , van vaardige vingeren en gladde tong; Pilaar order de voortreífelijkften en ge'.
leerdflen ; Lelie van tien talen ; J o z E F x A MM E it!
Voor de genadige oogen van het Keizerlijk verftand , hetwelk de zon doordringt, is ontrold geworden de gordijn
eener waarachtige bekendmaking , door middel van den uit
lof en de vurige verklaring, die, aangaande den-fteknd
genoemden hoogachtbaren Tolk , tot ons gekomen is , door
den gederden , golukkigen , dapperen , edelen , uitverkorenen ,
den grooten

Vorst lIIRZA'ABULHASSAN CIIAN, den

Grootboodfchapper van liet hooge heizerlijke IIo('. Toen hij
voor onze , met flerrenglans fchitterende , vergadering zich ver
heeft hij zijn wilverbergend voornemen geopenhaard,-tonde,
l!
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in eene uitfpraak , die gelijk de zon blinkt, en on s oenige
regels uit de overzetting der hermaningen van den Romeinfchen Keizer MARCUS ANTONINi S voorgelezen, en ons
door deze weinige regels van de overige gedeelten zoodanig
denkbeeld gegeven , als de kleinfle drup ons geven kan van
de geheele zee, en eene enkele parel van het geheele fnoer;
Onze Keizetlijke geest heeft zich door befchouwingen ver
deze zee van deugden en goede eigenfehappen, eil-dieptn
in dit fnoer van leefregelen, gevolgd door die groote zielen ,
did, door de kracht der Goddelijke hulpe, het tot zulk eend
hoogte hebben gebragt. De tegenwoordige onderneming var
dien hoogaanzienlijken man, waardoor hij deze vertàling begonnen en ingerigt heeft , is ons bijzonder aangenaam en wel
geweest; en het tegenwoordige, geluk en eerti-behaglijk
aanbrengende , Diploma is, in aller ijl, tot zoolange uitgevaardigd geworden, tot dat de volkomene Keizerlijke gunst
volgen zal. Als deze zal aangekomen zijn, dan mag de boog..
aanzienlijke en hoogstkundige man alle moeite doen, om eene
zuivere vertaling van het voornoemde boek te vervaardigen ,
en' een volledig en naauwkeurig affchrift van hetzelve in oii.
ze gelukkige tegenwoordigheid, doen komen, waarover zich
onze geest zeer zal verheugen.
Voorwaar! de I-loogaanzienlijke heeft zich de fehitterend'e
genade van de Orde der Zon waardig gemaakt, en is door de
begunfliging van den hoogverlichten Keizerlijken geest onder
zijns gelijken op eene roemvolle wijze onderfcheiden geworden.
Het tegenwoordige Diploma zal op de gewone wijze ge eerbiedigd en als regtskrachtig aangezien worden.
Gegeven in de zetelplaats van het Kalifaat te Tehran, op
den eerften van Rebjul- ewivel 1235 (den 7 December 132o.)
,

Op den rug van dit hoogdravend Diploma Rast eene menigte van zegels en onderteekeningen der voornaamfle ambten
naren des Rijks.

VERBAZENDE SPOED DER ENGELSCI-I E DRUKPERS.

Op

den 3o April dezes jaars zag bij de Boekhandelaars
a r G M A N E N comp., te Londen, het reisverhaal vats
den Scheepschirurgijn r I s c II E R naar de Noordpoollanden
het
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liet licht. Naauwelijks was zulks gefehied , of de Schrijver
ontving door den Telegraaf het bevel , om voor de Admira-.
liteit te verfchijnen ; dewijl hij , zoo het feheen , de wet
overtreden had , die bij alle Expeditidn van Gouvernements vege plaats vindt dat, namelijk, ieder , die bij dezelve in
dienst gefteld is , zijn journaal en waarnemingen op zekeren
bepaalden graad van breedte moet afleveren , en van dczelve niet eerder Benig gebruik mag maken, voordat de
Regering daaruit genomen heeft, wat zij wogt noodig oor
deelen bekend te maken. Eerst daarna ontvangt de eigenaar
zijne papieren terug , en kan naar willekeur met dezelve hafi delen. Zoo leverde dan ooit r I s c n 17 R , als Oliicier en mau
van eer , volgens zijnen pligt , het journaal zijner reis , op
den 2c) October des voorleden jaars, aan Kapitein P A R It Y
over, en ontving hetzelve op Zaturdag, den ^I April dezes
jaars , weder terug. Ilij gaf liet dien zelfden dag , des middags ten 4 ure , in handen van de IIeeren I, 0 N G M A N I. N
c o M P. ; en niettegenflaande , in de daarop volgende week ,
de Paaschdagen invielen, op welke men te Londen niet ligt
oenigen arbeid gedaan krijgt, had gezegde Boekverkooper
zijne maatregelen zoo wèl genotren , dat het werk , bc(laandc
uit een vrij dik deel in octavo, niet kaarten en houtfnecplaten, reeds op Maandag den 3o April kon afgeleverd worden! Lieden, "die zeer wel weten, welken verbazenden fpoed
men door verdeelins des werks niet de drukgers maken kan ,
en die men bij de dagbladen dagelijks bolpor t, hielden deze
fnelheid nogtans voor onmogelijk. Hiervoor hielden het ook
de Lords der Admiraliteit , en dus r i s c tI r it , hoezeer ten
onregte, verdacht, chat hij eene kopij van zijn werk had teruggehouden , of op eenige andere wijze teen zijnen pligt
in dezen had gehandeld. De edele Lords werden echter door
de antwoorden van F I s C II z I. volkonen van zijne onfcbulci
overtuigd ; bijzonderlijk liet Mr. c r o Ic E a heil op eerie
zoo roeririjke wijze regt wedervaren , dat daardoor zijn k -i rakter op het voordecligst uitkwam.
,

-

DUITSCIIE TROUW IN REISBLRIGTEN.

(Fragment, ontleend uit de 4bendzeitung van xi Sept.

1821.)

De , uit geheel Duitschiand verbannene , gepoederde ronde of
krulpruiken vinden nog heden, behalve in Eugc/wid, eerie ge,
MENGLLw. 1821. no. 15. B b b luk-
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lukkige fchuilplaats te Hassburg en te Arnfierddam. In laatstgemelde lind treft men ze nog zeer veelvuldig aan, en elk
derzelve heeft zoo veel meer krullen, als — de wan, die

ze draagt, rijker is.
De rijke koopman te Anfierdam heeft niet zelden in zijn
beste vertrek kisten met Japansch porfelein , die veelligt reeds
van grootvaders tijd aangekocht en nog nooit geopend zijn.

Hij vergenoegt zich met te weten, dat het dure, zeldzame

dingen zijn.
In Ho/hind vindt men dikwijls de vrouwen en dochters op
de kantoren, en zij arbeiden daar, met schenen en fchrijven, even vlijtig als elke kantoorbediende.

VOLHARDING.

K

oning R o B E R T B R u CE, de Wertteller der Schotfche
Monarchij , fiep eens , bij het recognoscéren van het tegenover hem ítaande vijandelijke leger, in eene fchuur,, welke
Benen hein toegedanen landman toebehoorde. Toen hij, des
morgens vroeg, het hoofd van zijn firooleger ophief, ontdekte hij eene fpin, bij een' balk van het dak opklimmende.
Het infekt flortte naar beneden; doch nam oogenblikkelijk
eene nieuwe proeve, om naar boven te komen. Dit trok dc
opmerkzaamheid van den Held tot zich , die nu niet fpijt
waarnam , hoe de fpin ten tweeden male van dezelfde hoogte
nederviel. Ook de derde proef was vruchteloos. En zoo zag
de Vorst het infekt twaalf keeren te vergeefs hetzelfde herhalen, tot dat eindelijk de dertiende onvermoeide poging gelukte; de fpin bereikte den top des balks , en de Koning ,
van zijne legerftede opfpringende, riep uit: „ Dit verachte„ lijk infekt heeft mij volharding geleerd ; ik wil zijn voorbeeld volgen! Heeft de overmagt mijner vijanden ook mij
„ niet twaalf malen verflagen? Welligt berust de onafllanke„ lijkheid van mijn Vaderland op nog één enkel gevecht ! "
En , weinige dagen daarna , werd dit voorgevoel , door
de voor Schot/and zoo glorierijke uitkomst van den flag van
Bansnoskbutrn, bevestigd.

ANEKDOTEN VAN RUNSTENAAR^.
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li . 9 N I) 's dienstmaagd babbelde gaarne
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andere
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.lienstnleisjes een' geruimer tijd aan he venl`er. ilij f bil
derde haar, en plaatlte haar beeld aldaar. De voorbijgaande
rvaterdraagllcrs fpraken haar vriendelijk toe, en werden boos ,
dat die bekende babbelaariler voor ditmaal tot geen weder
-word
te bewegen was.
R E M B it A ND verwijderde zich onverwacht uit i4;rffes•
lam , en deed , na cenig tijdsverloop , door zijne huisvrouw
liet gerucht van zijnen dood verbreiden. Alles ilroomde Tiaar
de treurende weduwe heen , en de koopers boden tegen e1-kander op , om nog ééne fchilderij , nog ééne reekening , nog
édne fchets van R E MB x A ND's meesterhand magtig te

worden. Zijn voorraad werd onbegrijpelijk duur betaald. Na
verloop van Benige maanden verrees hij weder, en zijne
kunstgreep wekte een algemeen gelach.
De fchilder D A VI D BEE It, -Ban Delft , geboren in r62 T,
u ierf. Zijne leerlingen troostten zich aan zijn íterfbedde
met — brandewijn. „ Onze goede meester beminde ook het edel
Bachusnat! " riep een hunner , half befchonken: „ hein
„ komt een glas toe op de groote reis." Hij ligtte liet hoofd
des dooden op , en goot hem het vocht in. De reuk en de
kracht des dranks riep den fchijndooden in het level, terug ;
hij floeg de oogen op , rigtte zich overeinde, en begon ein
te fpreken. Hij herllelde volkomen, en bleef zijn gan--delijk
fche overige leven dezen zeldzamen geneesheer dankbaar.
H. r. S L I N GE L A N DT, van Leiden, geboren in 1640,
talmde zoo lang met de voltooijing van liet portret eeuer
fchoone, rijke weduwe, dat zij hein deswege haar ongenocgen betuigde. „ Om u te beminnen , had ik zoo veel tijds
„ niet noodig ," antwoordde de befehaafdle kuaftenaar; „maar
„ ik ontdek zoo vele betooverende bekoorlijkheden, dat ik
„ maar al te gaarne het penfeel nederlegge , om mij in dc
befcllouwing derzelve te verlustigen. Ik bemin u hopeloos.
Om u langer te zien, maal ik langzaam. Welkeen zegen,
„ wanneer het mij wogt gelukken , in uwe hemelfche blikken
„ wederliefde te lezen ! " — „ Geene vleijerijen! " hernam
de Dame , zag den fchoonen fchilder vriendelijker aan, en
zweeg, tot dat haar portret voltooid was. „ Ëénc vraag,
„ Mijnheer ! " zoo fprak zij thans met Gene ontroerde íle:n :
„ Zoudt gij het oorfpronkelijke willen aannemen • als beioo„ ning voor de kopij ? "... liet antwoord laat zich gcreedeIijk denken. — Zij Ii uwden weldra, en leefden beftendi in
r' 1, bda
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dc zoetfte cenilemmigheid. Ecu benijdbaar, 's mans verdien„
ices waardig lot !
A R L A u D, geboren in 1668, ontving , wegens zijne fehil
derflukken, groeten lof van L 01) E vv ?f h XIV. Ecu hovehug neide hem : „ Gij moogt tI wel verbellen op den lof
van zoo doorluchtig een Monarch ! " •— „ De Koning ,''
hernam de openhartige kunf±enaar, ,, doet mij veel ecre ;
„ maar hij vergeve liet Inij , dat ik van meening ben, dat dc
„ Akademie der Schilderkunst eerie nog bevoegder oordccla.
„ resfe is."
C 0 C Q U A r. T fcllreef onder het afbeeldfel van r r T 11 AG 0 R A S : „ Daarom Hechts zwijgt uw beeld, wijl gij , r Y.
., T II A G O R A S, ZwCegt."
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Z oo zien wij , van den krijg verlost
Luroop met nieuwen luister pralen ,
De welvaart lagchend nederdalen,
En de aarde in bloemgewaad gedost
IIet bloedig zwaard ligt weggefmcten;
De ploeg drijft rustig door de voor ;
De bange weemoed is vergeten ,
En vreugde galmt door 't vredekoor.
Maar hoe , van waar die kreet, zoo treurig
Van uit het morgenbarend oost ?
De dagbodinne rijst wankleurig;
De zon oinfluijert zich en bloost.
Van waar dat fclhreijen, zoo ontzettend,
Als rees het uit een diepe kolk;
Zoo ziclverfcheurend, hartverplettend,
Als ware 't van geheel een volk?
Ligt zijn het van die breidelloozen,
Die , vreemnd aan de inf Braak van liet regt,
Geweld voor onderwerping lozen ,
Vier lot geregte wraak beflecht.
Ligt is 't eerie onbedwingbre bende,
Aan zeden en befchaving vremd ,
Zich nederliortende in ellende
Daar niets hun woestaardij betemt,

Ligt
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r<igt zijn het wrevele barbaren,
Verhit op euvel, moord en roof,
Die Christus in zijn kruisfchild varen,
En offer vallen aan 't geloof.
Neen,
verbaas u vrij , Europe !
o
Her volk , dat dus om redding fchreit,
En, in zijn' nood fchier buiten hope,
De handen naar den hemel fpreidt ;
't Is 't volk , waaraan ge ontelbre gunflen,
Der wetenfchappen vriendlijk licht.
Den hemelgloed der fchoone kunflen,
Waaraan gij alles zijt verpligt.
Toen Rome op 's werelds troon kwam treden,
En alles knielde voor haar magt ,
Toen heeft dat volk, door zijne zeden,
Der Roómren wolvengard verzacht ;
Toen heeft dat volk zijn geestbefchaving
Op Romes ruwen ftam geënt,
En 't pijnlijk dwangjuk van verflaving
Werd minder zwaar,, of afgewend.
Zoo mogt dat Rome leven kweeken ,
Tot in Europa's diepitè noord;
En, als voorheen in milder fireken,
Werd daar nu Orpheus lier gehoord,
De nachtelijke wouden doken
Voor heuvels, rijk in veldgewas.
Uit distels zag inert graan ontloken
En Reden rezen uit moeras.
Men koos voor oorlogstuig het kouter,
Eui cerbre handelwinst voor buit.
Geen menfchenbloed droop sneer van 't outer,
Maar 't kroonde zich met bloem en kruid_
Zoo rees Europa uit haar duister ,
Veredeld en verhoogd van zin ,
En prijkt in gadeloozen luister,
En heerscht als 's werelds konin in.
Maar, wilt ge, Euroop , uw weelge reuken.
Aan hooger invloed zijn verpligt,
Uw' wasdom en vercedlinr danken
Aan Jezus nieuw ontkolen licht
Met welke trekken is befehrc vcn
Ter. godlilk vrede- en liefdevvoori
kbb
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1loe kwam tot u da t woord van leven ?
In welk een taal, uit welk een oord ?
't Was van den bodem der I Tellenen ,
Dat u ten deel viel zoo veel fchac
Uwe ecrekroon vol kostbre iteencn ,
En menig evangelieblad.
],n thans zien wij die zalige oorden,
Weleer verblijven van geluk ,
Ontheisterd door affchnwbaar moorden,
Verpletterd door den wreedílen druk!
't Gezonken kroost der eedle vaders
Rees , als een feniks uit zijde aseb.
liet Griekfche bloed klom weêr in de aders:
't Gevoelde, wat het eenmaal was.
'c Ilernam , na eeuwen van onteering,
Op oorfprong en op regten fier,
De waapnen tegen ovenccering,
En Conflantinus kruisbanier;
En 't wederflaat den vloek der aarde,
Het roofgefpuis der woestenij ,
Vervreemd van menfchelijke waarde,
Geboren voor de ílavernij ;
En 't worflelt , al te zwak in krachten,
En zonder uitkomst , tegen hoop,
Met immer groeijende overmagten,
In 't aanzien van geheel Euroop.
En 't Christendom krimpt zijne ítralen
Voor Mekka's droefgekleurde maan,
En moet liet hoofd naar onder halen.....
Europa fchouwt het werkloos aan.
En hoe de roepflem des gewetens
Hier hulp en fteun en trouw gebiedt,
En 't breken van de !lanffche ketens ;
Europa , neèn , gehoorzaamt niet!
Doch , zou die roepftem zijn verloren,
Als zij dc ziel diens Keizers treft,
Die de infpraak van zijn hart durft hooren,
En zich op kracht en deugd verheft?
Neen , groot Monarch ! 't is u verbleven ,
1-let is uw naam , uw glorie waard ,
Door Griekenlands gewenscht herleven
Een' glans te fpreiden over de aard'.
Reeds
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Reeds zaagt gij uwe deugd. beloonen ,
Be.onderd door geheel Euroop:
Thans kunt gij luistervol bekroonen
Uw' glorierijken levensloop.
Te groot voor kleene ftaatkunstlisten ,
En voor laaghartig winstbejag,
Hoort gij den pligt van mensch en Christen,
Voor ilaatsbelangen van den dag.
Gij ducht niet, dat uw zetel wankelt,
Wen volksvereedling wortlen fchiet,
En vrijheid .n den boezem fprankelt:
Uw zetel flaat zoo wankel niet.
Gij weet, geen rijkstroon wordt bewogen,
Dien een Aurelius beflaat,
Al voelt een volk zijn' prijs verhoogen,
Al klimt het tot een' vrijen float.
Gij weet, der volken lotbeftemming
Loopt, als de hemel , in zijn' kring ,
En kent geen ftilfland , kent geen ftremming
't Streeft alles naar veredeling.
Laat blinde ftaatzucht dan vrij fchettren
Van 't geen zij roekloos opa oer heet ,
V erduistren , huichien en verkettren ,
En doemen, wat zij kent noch weet:
Maar gij , ontrol gij uw banieren ,
En plant haar aan den Hellespont.
Geen fchooner krans, dan eerlaurieren ,
Geplukt van I-Iella's achtbren grond.
o, Mogt het u zijn redder heeten ,
Zijn redder, eer het is te fpa !
Zoo zal 't, voor u, den held vergeten
Van Isfus en van Arbela.
En de aarde zal , met welbehagen,
Door u, een' nieuwen morgengloor
Van geestvlugt heerlijk op zien dagen,
Zien lichten alle de eeuwen door.
October, Toer.
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,ü vivat! IS vivat!

Zoo juicht Minerva's koor
En wij — we zingen 15! na,
En vivat Icadewia !
Iii vivat ! Iii vivat
We vieren 't feest der jeugc !
U , heerlijke fludententijd ,
U zijn onze ollèrs toegewijd ,
Iö vivat ! Iü vivat !
Tu 't plegtig uur der vreugd.
Iii vivat ! I6 vivat!
herdenken wij den tijd ,
Toen, door een heilig fnoer geboeid ,
De ziel voor 't fchoone werd ontgloeid ,
Iö vivat! Iö vivat!
Voor de eer, die Pallas biedt;
Toen 't leven , als een lentedag,
Ten middag rees , en vóór ons lag,
Iö vivat! Iii vivat!
Een onbewolkt verfchiet.
Iv vivat ! Iö vivat!
ja, onvergeetb're tijd !
We brengen, op dit broedermaal ,
Aan u de fchuimende bokaal!
Iö vivat ! Iö vivat t
Elk vuil' den kelk ter deeg !
En vatt' hein met een vaste hand,
En drink' hem, op ftudententrant ,
Iö vivat ! Iö vivat!
ZIJ fündum usque ledg
Iö
(*) Eenige vrienden, die, nu omllrecks vij f-en- twintig jaren geleden, aan de
Akademie te Groningen met elkander gefudeerd en-gemcenzamen omhang ge
hebben , (waaronder ook de maker van dit lied) herdenken dien gelukki--had
gen tijd der jeugd door een eenvoudig feest, hetwelk jaarlijks , op den dag
der verwisfeliug van het Rektoraat der Akademie, gevierd wordt. Een vrolijk
Ii wordt dan aangeheven, en daartoe zijn deze dichtregelen beftemd , welke ,
op verzoek der aanwezenden, bijzonder voor onze verwijderde en verfpre+-dc
!tkcdeuiiekenaLfec , hier cane plaat, vinder.
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Iö vivat ! 15 vivat!
Al rijst voor ons niet meer
De gouden eeuw der fchoonfle jeugd ,
Nog bloeit en geurt de bloem der vreugd ,
Iö vivat ! Iö vivat!
In najaars zonncí'chijn
En wie ook bevend dronk of zong,
't Regtfchapen hart blijft altijd jong,
Iii vivat ! Iii vivat!
Bij vriendfchap , zang en wijn.
Iö vivat! Iö vivat!
I-Ioe fiel de jaren vlicn,
Nog zwelt 'dc borst van heil'gen gloed
Nog fmaakt de kus der liefde ons zoet
Iö vivat ! Iö vivat !
Al grijst ons reeds het haar,
Nog rolt de zang de reijen rond,
Nog drinken we ons het hart gezond,
TO vivat ! Iö vivat
Gelijk vóór twintig jaar.
Iö vivat ! Iö vivat!
Dees toast zij u gebragt ,
Die van dit feest verwijderd zijt,
Doch eens met ons waart ingewijd
Iö vivat! Iö vivat!
In Pallas heiligdom
Zoo gij dit lied der vriendfchap leest,
o, Brengt dan , op een volgend feest,
Iö vivat! Iö vivat!
Aan ons den toast weérom
Iii vivat!Iö vivat!
Neen ! thans geen Ii nicer
U , reeds naar 't fchiinmenrijk gegaan ,
U, broeders, vloeije een fülle traan!
En zwijgend ga, en zwijgend ga
De volle beker rond!
IVZaar dat voor IIem , die 't al gebiedt,
Wiens gunst ons hier nog jub'len liet ,
IIet IIallel klink'! het Hallel klink'!
In deez' gewijden fond.
I, b b 5

Ja,
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Ja , Haliel Hein ! Ja, Hallel Hein !
o , Dat het lang nog duur'
Zoo lang de borst van liefde gloeit,
Zoo lang het fap der druiven vloeit,
En ons de wijn als Hektar fmáakt,
Zoo lang ook duurt de vreugd!
En.... volgen we onze broed'ren na,
De leus blijve: asnicitia!
En 't heilig doel , en 't heilig doel
Regtfchapenheid en deugd !
October, i&1.
S T' A N D A %c
I{ERMISWANDELING
OP DE
B 0 T B R DI A R K T.

Is kermis, kermis in de flad
Het huisbedrijf ter zijden;
En laat de kinderzorg , mijn lehnt !
Nu voor een poosje glijden:
De kleintjes eens aan 't volk betrouwd,;
De kinderpret in 't groot befchouwd !

't

o Ja! der groote kindren pret:
De mensch moet ook eens fpelen;
En , kinderönfchuld onverlet ,
Kan mij die vreugde flreclen :
De wijsheid ééns in 't jaar op flal,
En 't narrenpaardje over - al!
Gij moet met mij een uur of twee
Aan 't kermisfeest befteden :
Want, ging mijn ander Ik niet mec,
Vie zou baar plaats bekleeden ?
De vrouw er bij , of 't is niet pluis,.
Vóór middernacht zijn wij te huis.
Waarheen dan nu den ftap gezet?
Er is zoo veel te kijken!
De boterhaar t, met al haar pret,
Gaat met den voorrang Eirijken.
€Velaan! een tent of wat bezocht ,
Om kunst- of vreemd natutu - ewrocht,

u Pfeif
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fci/je ! eere Zij uw kunst
Die ons houdt opgetogen;
Die elk , tot loon voor zijne gunst,
Zoo geestig heeft bedrogen;
Die Amfterdam in Amfierdam
Als uit een' tooverfpiegel nam !
0J

Ach neen ! niet gij , madam' Saqui
Met al uw acrobaten !
Gij zult ons , door uw : kom en zie!
Voor ditmaal niet bepraten.
Weet! alle fprongen, die gij doet,
Kan ieder aap nog ruim zoo goed.
Wat zie ik daar? Een zwijn, zoo zwaar,
Kwam niemand ooit te voren
IIoe zou een varkentje, zoo raar,
Elk' dorppastoor bekoren 1

] do huiver ílcchts — ' t is fchande koop !
En nog een bzrffeltjc op den hoop.
Treed linnen maar ! ... Wat zegt ge er van ? --Moog' vader Gellert leven !
De fabel van den goeden man
Beeft ons de les gegeven ,
IIoe al te vaak een kloeke bond
Een os wordt in des pogchers mond
En buffels , lieve hemel ! ach ,
War is daar aan te kijken?
Wij kunnen ze , op den heldren (Tag,
Ons lomp voorbij zien flrijken
Veel groote heeren aan het hof
Zijn groote bufels, niet verlof!
En wat mij zwijn en buffel is,
Geldt ook van 't grootst der fchapcn:
De onnoozle ziet zijn beeldtenis,
En flaat die aan te gapen.
En dan het koddig napgeflacht ... .
Ik zwijg liefst, coat ik daarbij dacht!

liet
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Ilet klein /2e panadje is dubbel waard
Dat we ons daarheen begeven.
Is dat het ftoute, fiere paard,
Door Job zoo fraai befchreven ?•••
Iiet brengt me elks Rokpaardje in den geest ,
Nog vaak veel raarder, kleiner beest!
Zoo paard, zoo man. o Simon Paap!
o Lilliputters ventje !
'k Weet naauwlijks , of ik waak of flaap
Ik zag u op een prentje
(Het is wel dertig jaar geleên)
In Gulliver, van top tot teen
De vroomfle van het lappersgild ,
Gemoedelijkst in 't fnijên,
Maakt, zoo ge u abonnerca wilt,
(De ruillcrie ter zijen)
Van 't kleinfte lapje , dat hem rest,
U pantalon en rok en vest!
Ei zeg , zou zelfs de groote - lieer,,
(Die vader van de Grieken!)
Op 't íluk van vrouwentrouw zoo tear,
Wel onraad bij u rieken ? —
IIm ! zegt hij fier , ik trouw terfiond ,
Zoo gij mijn evenbeeld mij zondt
Dus geeft hij elk een' fnuggren zet;
I-Iet dwergje heeft zijn oordeel,
En hij , die met zijn' duim hem plet
Heeft hier op hem geen voordeel:
Hoe menig lijvig boanerg
is naar den beest , helaas , een dwerg
Ziedaar een tivazsfenbceldenfpel!
Ik voel mijn kindsc'nheid dagen,
En hoe ik toen fchier uit mijn vel
Sprong , bij het derwaarts dragen.
'lt Zie zoo veel groote kinders Haan;
Kom, laat ons ook eens binnen gaan
Li
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Ei zie! wij komen juist van pas
Men zal het uit gaan leggen,
En draaijen ons een' neus van was
Aan, bij het lesopzeggen:
Het drgaijen van een' wasfen neus ,
't Zij Griekfche of andre , is thans de leus !
Wat vunze lucht ! . .. Wel , zegt er een ,
Wie zou geen finetftof vreezen ?
Vier lijken ! (zie maar om u heen)
Het kan niet minder wezen.
De vleijer leert hier, tegen dank:
Hoe grooter beest, hoe erger flank!
Daar ziet gij , heet het regt naïf,
De heidenfche fchoonhéden ,
Als Napoléon en een' dief,
En die 't Fualdes deden;
En dau die groote deugnietin ,
Daar, met die vliegen op haar kin.
Hier ziet gij .... Maar één uit het koor
Blijft óp Napoleon flaren
Die, naar men wil, met laars en fpoor
Ten afgrond is gevaren ,
En valt 't orakel van dit oord
Met deze lompe vraag in 't woord :
Is dat Napoleon ? Ik kan
Van hem geen' trek ontdekken. —
Juist! toen hij dood was, was de man
Onkenbaar in zijn trekken;
Zoo zegt de krant: geen wonder dan,
Dat niemand hem herkennen kan !
Ja, dood ! dus roept eene andre flem ;
'k Geloof 't niet , wie 't mag zeggen. -hoe! fpreekt de man met redesklem ,
Gij ziet hein vóór u leggen
Kunt gij nog twijien aan zijn' dood?
'k Vertoon hein u hier levensgroot !
Dus
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Dus twee Napoleons voor één
Uw buurman heeft den ander. - Ik laat, vermaakt door deze recu,

IIea hasplen niet elkander.

Zoo twist ook menig goê genreent'
Om d' eigendom van 't echt gebcen '!

Wat vleeschklomp ! Gaf ons vaderl.an,d
Dees boerenmeid het leven ?
IIet ivas gewis een misverfland,
Dat haar 't beftaan kwam geven
Toen vrouw natuur haar brag aan 't lieh,
Woog zij met Nederlandsch gewigt !
En dan die Dokkenezerr v; ouwv
Die, zoo de krant ons leerde,
Profesfor dings befcIrijven zou,
En fijn exami:aeevde!
Gelukkig is het fchepf l tam,
Of 't kersversch uit Westfalcu kwam 1
En dan dat mrzetaphyfisch wicht,
Dat , in magnetisch droonien
Veel verder ziet, naar men berigt ,
Dan Salomo kon komen !
Maar Salomo verlicht den geest,
En zij ... der boeren buidel incest

Ja , Demmenie ! uw kunst is fraai ,
En wekt met regt verbazen.
De flof zoo broos , 't geduld zoo taai v .
Gij toovert door uw blazen.
,Sitztuten blaast gij zelfs van glas
Gelijk ik in 't affiche las !

Statuten ! dacht ik : zou de man
Ook op ons wetboek finalen ? .. .
'k Zag verder , en verltonudc er van ,
Een oorlogsfchip hier pralen.
Een oorlogsfchip ? o ja t — van glas,
oo broos, of 't een van de onze was!
Girds

OF GE BOTER?IARKT.

Ginds wenken ons, op 't bonte doek ,
Van Aken's Vilde edieti en ;
Wij hoorco (lieve, houd u kloek !)
Hen voor de tent reeds gieren
De beesten worden juist gevoerd;
Korn , zie , hoe men den muil hun fnoert I
Befchouw dien tijger, tuk op moord,
Iloe fel zijne oogen branden,
En hoe hij 't aas, dat hem bekoort,
Verfcheurt met klaauw en tanden!... .
Dat is de Turk , zoo als hij woedt
Op menfchenvleesch en menfchenbloed!
is dit dc leeuw van Afrika ?
Ja! maar verguisd , vertreden ,
Zoo als de Turken Attika
En de edle Grieken deden.
Ach , Alexander, fla hen bij!
De leeuw is dankbaar; maak hem vrij
Van hier! van hier ! Ik wil 't vermaak
Mijn lieve , u niet vergallen.
Verftrooijen we ons bij gindfchcu fnaak,
Die wondren uit komt Rallen;
En vlugtig nog den blik gewend
Naar 't bord van deze en gene tent.
Wilt gij een rups zien , Rijf van goud ?
Of een mechanisch muisje ?
1 en paard , dat open tafel houdt ?
Of Napje's jonglte kluisje?
Of een' trompetter, die, voor 't laatst,
Ons hier zijn' eigen aftogc blaast?
Och , lieve ! 't kruipende gediert',
De rupfen op twee beenen,
Liet ganfche lijf met goud verfierd,
Zijn immers, zou ik meenen,
Alom , waar koningen gebièn ,'
Schier dagelijks voor niet te zien!
En
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onometa , altijd graag,
Die logge voedfelbuizen ,
Die men('chen neet een paardeninaag
En mechanieke muizen,
Dat knagend volkje aan eer of goed
Wij hebben ze al te vaak ontmoet
13

Ook aan troinpetters zijn wij rijk,
Die luid , met bolle monden ,
Offchoon hun de aderai fchier bezwijk`,
Des naastens zwak verkonden
En rijker nog, die eigen lof
Steeds kiezen tot hun vieze lof. —
Maar 'l: zie 't , ook gij zijt reeds voidaai3
En moede van het dwalen :
Welaan! dat wij dan huiswaarts gaan,
En daar 't genot herhalen ,
Dat, zelfs in dwaasheên bij het pond,
Len wigtje levenswijsheid vonct.
De levenswijsheid, als de deugd
Men haalt ze minst uit boeken;
Zij fchuilt loins, als de gulle vreug;dd,
Daar men ze niet zou zoeken
Naar dwaasheid haren zetel houdt,
IIeeft zij een hutje naast gebouwd.
Die dwaasheid , kenbaar aan 't gefluit
En 't rateltje en 't gefellater,
IIoc raast en tiert en gilt zij 't uit
Met zinneloos geklater !
De luisi in 't Laaz;' nsimis , voorwaar,
Speelt men hier in liet openbaar.
'Loo heeft de kermis , lieve feint i
Mij deze les gegeven :
IIij houdt (les levens heil omvat,
Die huisfelijk mag leven y
Waar gade en kroost het hart verhen:;t
Daar hcersslit de ware kermisvreugd
Sehtauber,
18^I=
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MENGEL WERK°
PROEVE EENER BESCIIOUWING VAN IIET DIENSCIIELIJK
LIGCHAADI, ALS GESCHIKT TER IN\TONING DER ZIEL.

Door
CLAAS I\IULDER

Med. D9

-.

9

Ic llfaltka'm. (*)

d s lle nicnfcllelijke keínlis , 1\I. H. , heeft hare grenzeng
Dezelve fi pijnt het midden te houden tusfchen die kennis , welke vele dieren door eene natuurdrift, of het iniIinct , van fommige dingen hebben , en die der hoogere
wezens of geesten , welke zich ongetwijfeld verre boven
de onze uitfirekt. Wij weten wel, dat de vlugt van onzen fieren geest geene grenzen , hier reeds, fchijnt te
kennen , maar , hij moge zich dan al eens in fijneren ertlic,•
als baden , hij moge zich dan meer te huis bevindende
wanen , als naderende het rijk der onzienlijkheid , immer
daalt hij weder , en vindt zich in de ligchamelijl,e wereld
terug. Wij weten ook wel , dat fommigc geesten zich
tot eene hoogte verheffen , welke wij niet zonder duizeling kunnen aanfraren;maar zelfs deze gevoelen nog duidelijk , dat zij door zintuigen gewaarworden , en door ,
hoewel hoogst volmaakte , evenwel ligchamelijke , werktuien de verrigtingen van dien geest moeten uiten. —•
Deze , waarlijk eenvoudige , waarheid íchijnen cenige wijs
niet gevoeld te hebben , dewijl zij zich zóó verre-Dercn
boven ons aardsch f'anclpunt van waarneming (mag ik mij
zoo eens uitdruk ken) willen plaatfeil , dat zij onbekwaani
worden om duidelijk of onbevooroordeeld te zien , ja verwarren in een' Inaalftroom van (althans hier) onbruikbare
ge-

(*) Voorgelezen in het Dep;artcn: ent Abk,1 n:ii der Maatfehappij Tot Net 1'an 't fir'c;eee;e, op den 2 Maart IS2I,
C CC
PIENGELW. I82I. N0. 16.
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gedachten. Deze waarheid, welke onbetwistbaar af te
leiden is uit het wederkeerig verband tusfchen de beide
helften van ons beflaan , fchijnt een ander gedeelte der
mcnschhcid eveneens verwaarloosd te hebben , welke zich
beneden liet menfchelijk ftandpunt ophouden , en daardoor
als werktuigen afloopen , of liever,, als dieren , een een
-zelvig
leven , ik zoude zeggen, doorflaan.
Het is mij daarom, 1\ßf. H. , tot nog toe onbegrijpelijk , hoe men zich den mensch, door God , even als elk
ander fchepfel , in zijnen eigen' (land geplaatst , kan voor
als louter dier (*) ; of hoe men , aan den anderen-íteln
kant, heeft kunnen eifchen , dat de mensch , in den waren zin des woords , het vleesch zoude dooden. Neen ,
1\1. H., ik voor mij geloof, dat de mensch oorfpronkelijk MENSCH zij geweest, en dat het Gode niet welbehagelijk kan zijn , dit zoo voortreffelijk gefchonken ligchaain
te verwoesten om des geests wille!
I-Iet doode ligchaam, door duizend oplosfingen gewijzigd; de plant, daarenboven geprikkeld, en, door gehoorzaamheid aan veelvuldigen prikkel , bijna geheel ver
dier , nog bovendien zintuigelijk en hartstog^-basterd;h
telijk, als onkenbaar gemaakt : in deze alle zouden wij
ver fcheidenheden van éénen Pram, door eigendommelijke ,
onloochenbare karaktermerken , herkennen , maar in den
mensch zouden wij dezelve niet vinden ? hij zoude vaneen diergeflacht afkomiig zijn ? wij zouden ons zijn oor
beeld niet mogen voorflellen als een zuivere-fpronkelij
druppel waters , waarin de fchepping fpiegelt en dus
Gods almagt terugkaatst , maar als het drabbig nat , hetwelk , door de zandkorrels druipende, gezuiverd , ei;ade/ijk zich voordoet, bekwaam om ten fpiegel te ílrekkcnen eene parel in de kroon van Gods goedheid te zijn ? —
Vermetel denkbeeld! — Neen, vereenigen wij liever almagt en goedheid in één oogenblik !
Men heeft dus eensdeels te hoog geloopen met de zorg

voor

(*) Nog onlangs poogde B A L L E N S T EDT di: te beweren, doch op bijster losfe gronden.
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voor liet Welzijn der ziel , anderdeels mct die voor het
ligcliaani. Ook hier hebben de wijzen cn gelukkigen den
middelweg gekozen.
Bij eene vorige gelegenheid (`) heb ik, zoo veel in
mij was , getracht eenc Ichets te geven van de voortref
felijkheid der inrigting des menfchelijken ligchaams, om
daardoor tevens opmerkzaam te maken op deszelfs doel
een hooger einde , dat is -mati,ghedrbcknv
voor die verrigtingen , welke het kind voor de maatfchappij bekwamen , en die handelingen, welke den mensch
ten hemel opleiden. I Iet gewigt des ondcrwerps decd
mij befluiten , de aandacht nogmaals te bepalen bij de befchouwing des menfchelijken ligchaams , en in eenige bij
zonderheden aan te toonen , dat hetzelve een verblijf voor
de ziel oplevert , boven alle bedenking gelchikt.
-

Begaafd met alle die deelen des ligchaams en die krach
ziel, welke door eene regelmatige ontwikkeling-tendr
dins den volwasfen mensch hunnen daarftcllen , treedt het
kind de wereld in. Zóó , voor alle gevoel en alle gewaarwording vatbaar, en toch als verward door de menigvuldigheid des gevocis en veelheid der gewaarwording ,
leeft de zuigeling eene poos daarheen. Gelukkig voor
wicht , van hetwelk niet nu reeds gevergd-warhet
wordt, dat het blijken van eenige afzonderlijke foart van
gevoel geven moet; van hetwelk men nog geen gehoor
of gezigt vordert , waartoe zijne werktuigen nog ongefchikt zijn ! Ziel en ligchaatn rusten of (mag ik zoo eens
zeggen) dommelen nog; dit wordt althans nog niet merk
aangedaan , dan door den prikkel tot onderhoud ,-bar
terwijl gene misfchien Hechts uit bare fli:iniering gewekt
wordt, oni een algemeen gevoel van aanzijn te genieten.
WVij behoeven niet op te merken , dat reeds hier eene
verordening plaats heeft, die onze, bewonderin waar
-digs.
Al() Zie dit Meogcluc k, No. X.
C c
-

c
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Allengs bepaalt zich het gevoel niet meer tot die alge
gevoeligheid en den íinaak, de beweging niet al--meén
leen tot die 'der zuigende lippen, maar de poezele handj es ítreelen de bronnen van onderhoud , en het oog gluurt
de moeder aan. Hare ftem is het , die 't eerst het oor
met een' onderrcheidenen klank aandoet. -- Dit alles is
een gevolg van die inrigting der natuur , waardoor der
vrouwe wordt opgelegd , haar kind te zogen en te koes
teren. Ja, het is aan het bevallige gedeelte des menfchelijken geflachts toevertrouwd , om de eerite , de allerecrlic indrukfelen op het ontluikend fpruitje te maken. IIet
is aan u, edele vrouwen! opgedragen , den grond voor
te bereiden , even als de koesterende zon en zoele regen ,
opdat dc man daarna met noeste vlijt voortärbeide, en
met wijs beleid zaaije naar den aard des akkers. — Maar,,
welke is nu de eerde werking der ziel bij de kleine ?
IIet is natuurlijk eene uitwendige gewaarwording of denk
Benige tegenwoordige zaak , waarvan de ongeoe--beldvan
fende geest niets toellemt of ontkent. Ilet is eene beeld
gedachte der ziel.
-tenisva
Maar, welk beeld moet nu het eerst in des zuigelings
ziel noodzakelijk geprent worden ? Welke beeidtenis
wordt door de ontluikende zintuigen eerder overgebragt,
dan die der gulle, blijde moeder ? Welk eene aanleiding
ziet gij hier niet tot een' heiligen pligt bij alle volken
Of is niet liefde gegrond op kennis van het voorwerp , dat
men mint? is zij niet vooral gegrond op de goede hoedanig
heden, die men in liet beminde voorwerp ontdekt? is zij
niet te edeler en verhevener,, naarmate zij te meer die
goedheid in alles ontwaart? Ik meene, ja. Wanneer nu
de eerde beeldtenis , welke ons aandoet , die der moeder
is ; wanneer onze lange kindschheid dc gelegenheid aan
om haar als koesterende en weldoende , en in alle-biedt,
behoeften immer voorziende , te leeren kennen ; dan ook
is deze lange jeugd eene bron onzer gehechtheid aan de
moeder, Gene bron van ouderliefde. Ik item het toe,
men kan deze liefde nog vrij ligchamelijk noemen ; maar
klimmen wij niet immer op van het zigtbare tot liet onz;en,

-

TER INWONING DrR ZIEL.

74T

zienlijke, van de beginfelen tot het meer verhevene?
De moeder,, die in ons aanzijn gebeeld flaat als ligchamelijk verzorgende, vertrouwen wij ook, zal ons geheele
welzijn behartigen. Zij voedde mij; zij klemde mij aan
haren zwocgenden boezem , niet éens en Gene korte poos ,
maar jaren lang ; goed is zij , vertrouwen verdient zij ;
de kleine kent gerne kwade zijde der moeder. De aangenante hoedanigheden des gemoeds zetten daarna Gene
hoogere tint bij aan deze liefde jegens de moeder. Daar
vermeerderen dagelijks de indrukfelen, door de-enbov
zintuigen op de kinderlijke ziel gemaakt ; het beeld des
vaders flaat met levendige kleuren nevens dat der eerie
liefde. In meer gevorderden , toch nog kinderlijken leef,
tijd zegt de vertrouwde en liefderijke vriendin tot de , voor
edele gevoelens zoo vatbare , ziel : „ Ik verzorg u, en
daarvoor bemint gij mij ; maar deze verzorgt mij : be„ min ook dezen, die ons bemint !" — en dan wordt
ook de liefde jegens den vader voortrefelijker. Maar deze jeugd , o vader ! is gelukkiglijk nog niet ten einde:
zij biedt u nog een' zachten grond aan , waarin het goede
zaad tijdig en welig kan opwasfen. Geleid uw jongsken
rond op de plek gronds , die hij bewoont, en zeg hem :
„ Uwe ouders hebt gij lief; bemin dan ook deze aarde,
„ waaruit ik u thans vocdfel bereid ! Ja, zij is u zeker
„ reeds liever dan eenige lireek ; want zij is de ecrt'e ,
„ die uwe zintuigen u doet kennen." — Allengskens zal
(te knaap meer opmerken ; hij zal niet alleen gewaarworden en denkbeelden vormen , maar hij zal nieuwe zielskrachten voelen ontwikkelen ; hij zal vergelijken ; hij zal
naar de oorzaken vragen. Duizende dingen komen hens
op den geboortegrond voor,, welke niet door menfchenhanden gemaakt zijn : een kcifceentje, can grasfclicutje
geeft aanleiding tot de vraag : „ \Vic heeft dit gevormd ?
„ van waar dit alles ?" — „Één Wezen heeft al , wat wij
de laattrrir• noemen , niet één woord in 't aanzijn geroe„ pen , opdat wij zouden hebben , waarmede wij in onze
behoeften en in dc uwe honden voorzien !" is het antwoord. „ Uwe moeder hebt gij vertrouwd , toen zij u
„ aanCce3
.
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„ aanbeval mij te beminnen, en de uitkomst bevestigt u
„ mijne liefde : geloof nu eveneens mij , als ik zeg , dat gij
„ dat Wezen moet liefhebben boven alles, indien gij zijne
„ liefde verwerven wilt en eenmaal dezelve aanfchouwen !'^
Zóó is eene behoeftevolle kindschhei.d eene oorzaak
van eene als 't ware zinnelijke liefde jegens de voedfler;
zóó is eene langgerekte jeugd de bron van liefde , gcgrond op redelijker genot, jegens beide de ouders , jegens
bloedverwanten , jegens het vaderland ; zóó wordt einde
aandacht des onderzoekenden jongelings geleid tot-likdc
de eeuwige zon van alle liefde; en, niet tevreden dezen
naam te kennen , maar de eigenfchappen willende navorfclien, wie ziet niet, dat dit tot den weg ten hemel
leidt ? Ja, moeders ! onnoemelijk zijn uwe zorgen , oneindig is uwe oplettendheid om het volle vertrouwen te
kweeken en de beste Remming te voeden; maar uw loon
zal ook boven alle verbeelding zijn, indien gij in die
fchoone taak getrouwelijk en gemoedelijk volhard hebt !
o Moeder! heerlijk beeld der Godheid op deze aarde!
Wie voelt al wat gij zijt, wie roemt naar eisch uw waarde?
Welk kind beloont uw zorg? Als gij ten grave daalt,
Is ílechts het kleenfle deel dier heiige fchuld betaald:
Maar als geen dood meer heerscht , in 't onverganklijk Eden ,
Daar zal 't eene eeuwigheid aan warmen dank bel eden ! (*)
Is het wel noodig, M. II. , u te doen opmerken , dat
onze lange jeugd aanleiding geeft tot huwelijkstrouw, tot
za.menwoning , tot wezenlijke opvoeding? Vat zoude
er toch van die behoeftige jeugd worden, indien niet
man en vrouw wedijverden om dezelve op te leiden en te
l veeeken ? Iloe kunnen zij dit , zonder eenparig ftreven
en volharden tot één doel ? IIoe bewerkftclligen zij het,
zonder onderling vertrouwen en gelleele liefde? Geeft
niet Gene langdurige zamenwoning volkomene kennis en
ondervinding , door mededecling van gedachten ; geeft zij
gcene verbetering en bcfèl.aving ?
Doch ,
i "l V
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Doch ,welle is nu de algemcene trek der zamen(1eIlinl;
vats liet jeugdig ligchaam Zij is cone opgewekte gefteld
lteid, Bene prikkelbaarheid, die de fjufle aandoening ge
voelt. Welk dier gij uit de millioenen nemen wilt, allen
zijn in de jeugd hoogst aandoenlijk; van hier die drift,
welke dezelve bezielt. Nergens evenwel vinden wij onder hen den mc7isch; want deze heeft idle zintuigen even
edel ontwikkeld ; zijne zenuwen zijn onnoemelijk en vlug
werkende. zie hier Bene bron voor eerie maatfchappeli
glee opleiding, voor hemelfchen rijkdonm.
Geen ftraaltjc kan van de fchepping tcrugkaatfen, geen
zuchtje scan de lucht bewegen , been geurtje kan er zweven , geen dropje de lippen roeren , geen donsje fireelen ,
of de zintuigen voeren deze aandoeningen over naar dc
even gevoelige ziel. De blinteende tor fcbittert in 't oog :
hoe zal de jonge hnaap haar bereiken ? WVeet gij niet ,
dat zich te a'illcia bewegen en zich te betreger één oogenblik is in glit zamenflel ? Niets fchijnt buiten of boven
het bereik des gevoelvollen knaps , hij moge hehoore;.n
tot welk geflacht hij wille. En wie uwer ziet nu niet
in , dat het juist deze volmaaktheid van alle zintuigen is ,
die tot nafporing , oefening en kennis leidt ? — Wij gewaagden reeds met een enkel woord, dat er eerst alge
denkbeelden in onzen g pest otitffonden ; maar dit-men
is niet genoeg. I-Iij moet niet alleen gewa rworden , maar
hij is geichapen om de dingen met opmerkzaamheid gade
te Haan , oni ze te vergelijken , om te kiezen , om oh
te klimmen tot derzelver oorzaken en liet Verband der
deelen ; hij is bellemd om te onderf eheidcn , waardin
Gene zaak deze en geene andere is. Plaats nu zoodanige
ziel in liet lichaam van Benig dier , en toon mij , hoe zij
werken zal ! IIet is eveneens , alsof gij een kundig h uur
roeiboot naar de afgelegenffe kusten wildet-manier
zenden , of den besten timmerman een huis wildst laten
bouwen , alleen niet behulp eens beitels !
Van ro ndomme wordt , trouwens , ieder zintuig door
de eind;looze verrcltcidenitcid :ier natuur aana;edaan , en
Cát. ziel k 111 nog giraït. btial'c, It15t7yC atln d s!' lt Uli een
C , clid•
?
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bepaald voorwerp vestigen; zij kan nog niet doordringen
tot het begrip der eigenlchappen, maar vormt loutere
beelden, en prent die in het geheugen. Vreugde zweigt
de knaap van elk nieuw voorwerp uit den rijkdom der
fchepping met volle teugen voor zijne kennis in. — Maar: ,
ik fiel mij zijne kennis voor, even als van iemand, die,
voor de eertle maal in eene groote ftad zijnde , bedwelmd
door al wat hij ziet, u na de rondwandeling Hechts zal
weten te verhalen, dat de huizen ontelbaar zijn, de gevels in pracht wedijveren , de beweging en het gewoel
doelloos fchijnen, en wat dies meer zij; maar liet verband dier huizen ter vorming van ftraten , de bijzondere
fchoonheden dier gevels , en de doeleinden , waarom deze
dus en gene zoo loopt , niet zal kunnen openleggen. Den
naam der f{ad en van fommige plaatfen zal hij u weten-to
noemen; maar wat meer? Zoo is het ook met het kind.
Ilct zal u zeggen: dit is een boom , en deze is een hond ;
naar waarin het onderfcheid, de kenmerken beflaan, dat
weet het niet. En hoe vele menfchen zijn er, helaas !
die niets meer kennen dan beelden en namen; die zoodanige geneesheeren gelijken , welke driest aan ieder' kranke
een' naam voor zijne ziekte zullen noemen , maar bij deskundigen een' glimlach verwekken , omdat deze naam
niet zelden reeds toont, dat zij Hechts ééne zijde der ziekte beíchouwd , misfchien overwogen , hebben. Namen te
noemen en zaken te weten , zijn dus twee, zoo als men
zegt. — De dingen worden dus overal vernomen , en
onze uitgefirekte zintuigelijkheid geeft aanleiding ter oefening van liet geheugen. — Men zoude mij kunnen tegenwertpen , 111. H. , dat er voorbeelden zijn van kinderen ,
die ongeloofbaar vlug waren in het rekenen vit het hoofd
(zoo als men zegt) , en dus niet alleen denkbeelden hadden
en geheugen , maar tevens vergelijkingen tusfchen getallen
i.iaaktcn , en over derzelver waardij oordeelden. Doch ,
vooreerst , zijn deze voorbeelden zeldzaam. Ten andere
ontzegden wij der jeugd geenszins het oordeel; integend.:el is hetzelve fours zeer juist; maar wij beweren, dat
Hetzelve , even ale de overige meer bij onderti ziels- eil
lib
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lgchaamskrachten , nog niet die vastheid bezit , welke een
onderfcheidend onderzoek vereischt. En , eindelijk , waren zij misfchien minder opgefcherpt van zintuigen, kunnende daardoor fchiclijker oordeelen en in hunne afgetrokkene gedachten verkeeren. — Men befluite hieruit ook
niet ten nadeele onzer zintuigelijke volmaaktheid , alsof
zij het oordeel in den weg zoude flaan. Men helle zich
liever de zaak dus voor : 1 let geheugen heeft zich van
tijd tot tijd met veel en velerlei belast. De zintuigen ontvangen dagelijks dezelfde prikkels , en gewennen reeds in
eene zekere mate aan dezelve ; íterker of aanhoudender
prikkel is dus noodig , om dezelfde werking voort te
brengen. Naderbij en langer zien en hooren en rieken
wordt hoe langs hoe noodzakelijker omtrent voorwerpen,
die ons omringen. Welk ander gevolg heeft dit alles,
dan naauwkeuriger befchouwingen ? Juister wordt dus de
verkregene kennis , en de geest wordt in de gelegenheid
gefield om te oordeelen , en wel op den tijd, waarin deze kracht in hemzelven ontwaakt. En welke wondervolle zamenílemming doet zich thans aan ons op ! Hoe
zullen wij ons kwijten van onze dankbare hulde jegens
den Maker van ziel en ligchaaln ? Die gevoelvolle zintuigen, waarin de geheele fchepping fpiegelde, en waarvan
elke firaal met lagchende beelden vervulde; die zintuigen
zijn nu minder uitwendig prikkelbaar (mag ik mij zoo eens
uitdrukken) , maar worden door een' inwendigen aandrang
in den waren zin des woords gefemd juist dan , wanneer
de ziel - onderzoeken , waarnemen wil. Geen zintuig is
van deze infpanning verfchoond; geen is niet gefchapen
om eigenfchappcn te ontdekken; en hier fchijnt God ons
reeds toe te roepen : „ Opdat gij niet ligtvaardig zoudt
„ oordeelen , gaf ik u zoo vele edele aangevers van 't geen
„ u omringt." ja , M. H. , wij moesten van alle kanten
en in alle omf{andigheden kunnen gewaarworden, om te
weten en te doorgronden , om het verband der deelen althans cenigzins te kennen. Het zwijn wordt door den
eikel gevoed, maar ziet den boom niet aan, die hem denzclvcn fchenkt, veelmin klimt hij op tot den Schepper
Cec 5
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des booms; later wij ten minfle hierin hem overtreWen ,
zeide ergens de groote t, t N N zn v S (*). Maar hoe zou
wij dit kunnen , indien niet onzer ziele zoodanige-den
werktuigen ten dieníle Honden ? — Wilt gij U, b. v. ,
niet flcchts met het uitwendig beeld eener blozende vrucht
vergenoegen , maar over dezelve oordeelen , dezelve kennen , dan moet gij hem rieken, proeven, betasten. Gij
hoort de zangers des wouds ; maar hoe eenzijdig is uwe
kennis ! wanneer gij hen ziet en ftreclt , bemint gij ze
foms niet meer., — Wie dus aan zijne zintuigen met den
tijd de hoogere hemming niet weet te geven , welke tot
een naauwkeurig onderzoek leidt, of wie die ftemming
gel eel toewijdt aan enkele voorwerpen , of wie dezelve
aan één zintuig bijzet, die verzaakt in zekeren zin zijnen
aanleg tot hooger doel. Bij de zoogenoemde wilde vol
deze ftemming zich Hechts uit te ftrekken tot-kenfchijt
die voorwerpen , welke tot levensonderhoud of tooi behooren. Ook bij de zoogenoemde befchaafde natiën zien
velen, wat hen omringt , even als de kinderen , dat is ,
oppervlakkig en ten vermake; zij hemmen hunne zin
voor datgene , 't welk een befiaan en,-tuigelfchs
door dit, genoegzaarn tooifcl geeft. Wenden wij onze
oogen van dezen af, M. H. ; er zijn anderen , die zich
tot het onderzoek van fommige zaken bepalen ; en , dc^vijl voor dezelve nu eens dit , dan weder een ander zin
meer geftemd moet worden , wie merkt niet op , dat-tuig
hierdoor onderfcheidene wetenfcllappen en kuníien gekweekt zijn ? Maar,, dit moeten wij er bijvoegen , geene
kunst , geene wetenfchap is voltooid , tenzij door behulp
van alle zintuigen.
Redenaars en dichters putteden zich uit , om de pracht
der tooneelen te fchilderen, welke het luchtgewelf oplevert ; mijne zwakke pen zal u de zon, de maan, het
lerrenheer niet fchetfen. Zij , die op deze hun firak ge4helnd gezigt bij aanhoudendheid vestigden, fchiepcn door
dit zintuig de flerrekunde. Zal ik u den ontza gclijkcn
don-
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donder of ftormen niet woorden voorftellen? Zij, die
ze hoorden om te onderzoeken , leiden den grond ter onderfcheiding van den aard des geluids. Moest niet de
reuk de geuren des onderaardfchen fulfers leeren? Onderkent niet de finaak en zout en zuur? Verwittigt niet
het gevoel u van hard- of zachtheid? In één woord,
waar beftond dc natuurkunde, indien wij niet alle zintuigen zóó ontwikkeld hadden ontvangen? Hoe veel nutte
en noodzakelijke kennis zoude liet menschdom , zelfs in
den wilditen ílaat , misfen , zonder deze verordening L
Vanwaar toch zouden dc geleerden alle die denkbeelden
van fchoonheid en orde en grootheid en magt, vanwaar
de ftof hunner wetenfchappen hebben , indien niet zoo
vele aangiften God en de fchepping deden ontwaren en
kennen? Vanwaar toch zoude de kunflenaar die trekken
en die werkingen ontleenen , welke zijne gewrochten ons
toonen , indien hij dezelve niet van rondomme kon befpieden ?
Wij moesten door alle zintuigen onderzoeken; wij
moesten ze dus alle Remmen , om de eigenfchappen der
dingen te leeren kennen, merkte uwe aandacht op: moet
er dan ook niet een band zijn, die alle vereenigt, om
eene zekere harmonie daar te flellen tusfchen de verkondigingen derzelve over één voorwerp ? moet niet een enge kring alle grondwerktuigen omvatten , opdat eene dadelijke opvolging , ja foms eene gelijktijdige ftemming konde bewerkflelligd worden? Ja, M. H. , gij vergist u
niet. Een middelpunt, meer en edeler ontwikkeld dan
bij eenig dier, vereenigt de koorden, welke ons aan de
buitenwereld hechten en op dezelve terugwerken. Dit
middelpunt is het herfengeftel, waarover ten opzigte van
ons onderwerp zeer veel konde gezegd worden, hetgeen
en plaats en tijd ons verbieden voor te dragen. Het zij
genoeg, vermeld te hebben, dat hetzelve, door eene
naauwe verbindtenis van alle zintuigen , de ziel in flaat
fielt om juister te oordoelen en vaardiger te handelen,
dewijl zij , mag ik mij zoo eens uitdrukken , reeds vele
aá!'.-
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aandoeningen tot een geheel verfinolten of geconcent1'eercl
ontvangt.
Indrukfelen te ontvangen en als bij voorraad te verbinden , was evenwel verre van de éénige behoefte te zijn ,
welke zenuw- en herfengei}el moesten vervullen. Wat
baat het den werkman , dat hij ftof'e heeft in zijne voorraadfchuur,, maar dezelve vandaar niet kan uitvoeren , omn
er een gebouw van op te trekken, zoo als het hem een
lust en leven zoude zijn? Niets , voorwaar , dan hartzeer
zoude het baren. WVelnu , wat zoude dan wel uwe ziel
niet alle die kennis van al wat haar omringt, wat zoude
zij, . in zichzelve dit alles bepeinzende, zoo zij niets
konde uitwerken van al wat zij wilde en uitvond? Een
wil zonder uitvoerende magt ware erne eeuwige oorzaak van gemor, en het ligchaam te enge kerker voor
den fieren geest. Fijn moesten onze zenuwen zijn , groot
het overwigt der herfenen op dezelve, om vliegende. boden naar dc ligchaamsdeelen daar te Rellen, die de uitvoering van den wil gelasten: dit leert ons de befchouwing van al wat leeft; dit verkondigt ook ons zamenftel.
Nu is de ziel niet meer beperkt in den naauwen kringvan gewaarworden ; maar zij deelt die bewaarwordingen ,
en de daaruit ontílanc befluiten, aan de verfle deelen mede. Trouwens , het is de wil van den heer der aarde ,
den flier te overwinnen , om hem te voeden ; hij kiest
den olifant , om hem te dragen ; hij gebiedt , dat de fnelle reeën , dat het vliegend heer der lucht hem zal fpijzen : ik vraag het u, hoe zal hij hen magtib worden?
welke zijn de wapenen, die 's menfchen ligchaani biedt,
om hen te overwinnen , te dwingen? Zijn liet die rappe
beenen, die al eens zoo ver geoefend kunnen worden om
lien in te halen; het zijn waarlijk niet die zwakke handen, die hen zullen vetoomen. Neen: maar deze handen
zijn niet gevormd om het logge lijf te flennen, of om
de apen na te klimmen; zij zijn dc werktuigen , welke dc
Hof in duizend vormen fnijden , kneden , en al wat de
natuur oplevert hervormen en lierfcheppen naar den wil
der ziel , naar dc behoefte van den {ï:and. Wapenen vormt
de
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de ruwiFe hand; pijl en boog, fleen en finger, buskruid
en fch etgcweer, fink en net voeren uit, wat de krach
niet vermogen Dit is handenwerk , door zielskracll--ten
ten bevolen!
Wien is het onbekend , dat de mensch meer behoeften
voedt, dan fpijziging ? Hij heeft een' aanleg tot het edele , verhevene en fchoone ; en , om aan dezen aanleg te
voldoen poogt hij te fcheppen , naar de overal verhevene en fchoone natuur. Vie gelooft niet , dat hier de
beeldende kunílen en verhevene wetenfchappen eenen oor
vinden ? Maar,, hoe zal liet marmer in Gene Ve--fprong
nus herfcl. apen worden ? hoe zal de klei tot eerie beeld
gekneed worden ? hoe zal de tinne des tempels zich-tenis
verheffen , om het luchtgewelf te naderen ? hoe ficht gij
altaren ? — hoe zult gij uwen weetlust voldoen , wanneer
uw oog hechts flonkerende flippen aan het azuren uitziet ? hoe zult gij de leden der mijt kennen? hoe-fpanel
zult gij duizend mondbehoeften bereiden , en alle ftof ter!
maatfchappelijken nutte gebruiken? -- Het zal niet behoeven , te gewagen , dat , evenzeer als onze handen ver
alle dierlijke ledematen , wij ook daardoor bo--fclienva
ven allen in kunstgewrochten uitmunten , indien men dc
uitwerkfclen des infiincis nude dus noemen wil. Welke
niaatfchappij der menscllheid gij u dus voorílelt , zij behoefde alle die ligchamelijke werktuigen , van welke wij
tot nu toe gewaagden.
Wat toch, M. H. , zonde een leermeester zijn, die,
bevoel hebbende van al wat tot de opleiding der jeugd
behoort , hetzelve aan zijne leerlingen niet konde mededeelen ? Zijn gebrek veroorzaakte noodwendig een dubbel
nadeel. Immers miste hij vooreerst het genoegelijke der
mededeeling voor zichzelven; ten andere vorderden zijne
leerlingen niet, dan door hem werktuigelijk foms te volgen , ja zij zouden zich vast in 't vervolg niet boven hem
verheffen. Verbeeldt u nu, wat de mensch nog op dit
oogenblik overal zoude zijn , indien hem in 't algemeen
het vermogen , om zich door verflaanbare fpraak , door
taal uit te drukken , ontzegd ware ! IIoe kunnen wij ons
de
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de verbreiding van wetenfcliap , van kunst , van befcllaving , van godsdienst voorftellen , zonder taal ? De minst
befchaafde natie zoude zelfs haren trap van kennis in de
omringende voorwerpen en in de vereering van een onzienlijk Wezen niet kunnen verkondigen aan de nazaten.
De Bene mensch zoude niet wijzer zijn , althans weinig
wijzer worden, dan de andere, indien hij niet konde beginnen , waar zijn voorganger eindigde. Hoe zonde dit
kunnen , zonder overlevering ? De nakomeling zonde niet
meer weten en niet verder gaan, dan de voorouders. Wie
prijst naar waarde de weldaad , M. II. , eene bewerktuig
gins te bezitten, welke de gedachten luide door het lucht
terugkaatst? Nogmaals, wie heeft de taal gevon--ruim
den om de Goddelijke goedheid te vermelden, wanneer
die luide klanken niet flechts het oor aandeden , maar dc
mensch in ítaat was , óm , door zijne vlugge vingeren,
dezelve in zigtbare teekenen en trekken aan het gretige
oog ter genietinge te fchenken ? Elke taal is hier te arm !
Wat zal ik hier meer behoeven bij te voegen , M. H. ,
om u te overtuigen , dat uwe ziel zoodanig een ligehaaul
vereischte, oní tot dien trap van veredeling en geluk te
reiken ; waarvoor zij reeds hier op aarde gefchikt is ?
Fischt gij het nog van mij, dat ik aantoone, tot welke
maatfchappelijke einden en hemelfche bedoelingen dit fchoon
geheel leidt ? Neen , gij gevoelt het inniger , dan ik het
u befchrijven kan , dat ook , zonder overlevering door
fpraak en gei hrift, daargefteld door uw ligchamelijk gefiel volens den wil der ziel , gij Beene kennis zoudt
hebben van uwe dierbaarfte belangen, van uwen christelijken godsdienst, welke u op de moeijelijkfte levensbaan
bemoedigt, en op hemelfche vreugde Irret grond doet
hopen !
Heb ik misfchien reeds te lang uwe aandacht op mijne
zwakke taal bevestigd , M. H. , vergeef het mij , om des
onderwerps wille! Bekwamer redenaar zonde u nog tot bij
opleiden , welke, trouwens , de tijd ook niet-zonderh
toelaat aan te flippen. Ilij zoude u nog opmerkzaam maken, hoe uit ons zamengefteld geheel verfchillende ternPC-
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heran» enten ontfpruiten, en tot welke einden dit zij ; hij
zoucic u leeren , tot welke gemoedsaandoeningen ons ge
aanleiding 'leeft ; hij zoude n de zamenaclling van-fIel
oog en oor aanwijzen, en betoogen , dat zij dus moesten
zijn om de edclfle kunflen uit te voeren ; hij zoude it
kunnen leeren , tot welke fpraak en verheven' zang de
mensch in Raat zij ; in éen woord , hij zonde u overtui
dat gij het beeld Gods op aarde behoort te zijn
-gen,
Vergun mij nogtans , gevocligst gedeelte der fchepring , dat ih een' blik op u íla ! 1 do blik is ook genoeg
om het onderfchcid tustèhen het teeder gemoed der
vrouwe en den vasten wil des mans reeds in het ligchamelijk zameni:el te ontwaren. Meer gefchapen om te behagen en te volgen , dan om te gebieden en te Heerleken,
meer gevormd om aan fluweelen banden te leiden , dan
niet niagt te kluisteren ; gcfchiht om oogenblikkelijk door
uw vernuft te redden, waar diep vcrftand te kort fchiet;
eindelijk, geheel beflennd om het kroost te bethtren : wie
bewondert niet de Goddelijke wijsheid , die u , bevallige
leden , den' aanminnigen lach , eerie zoete taal , eerie kinderlijke gevoeligheid fchonh ? Dan , in deze fchildering
ontbreken mij de kostelijkfte kleuren.
Eindelijk, 1\1. 11. en I1. , naderen wij allen den tijd
der ontbinding. Wanneer dan allengs uwe verflonipte
zintuigen, uw verhard brein de buitenwereld niet meer
aan u in een' jeugdigen glans aanbieden , erkent dan ook
hier de goedheid Gods , die u eerie betere wereld , in uw
binnenftc teruggekeerd , leert beulinnen ; die uwe wankele
treden nog door geloof en hoop in en op zijne alinagt
'leunt ; die uwen laatßen ademtogt nog koestert door
<!c liefde van liet Licht der hemelen en der aarde !
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V.
Chivttrgicale 1/rijaadje.
Een van mijne patiënten heeft eerre cyperfche k t , die zon
fchoon is , als ooit eerre cyperfche kat gezien kan worden ,
uitgezonderd dat zij geen' ftaart en Hechts één oor heeft en
daarenboven van achteren lam is. De oude vrouw is zoo op
het dier geheld , dat er in haar oog geen volnlaakter kat wezen kan , en haar leven belleed wordt, om de voortref'elijke hoedanigheden en de geheele gefchiedenis van liet dier te
verhalen, waarbij men dan tevens verneemt, hoe het lain en
flaarteloos en eenoorig komt. En bij deze verhalen doet liet
de goede vrouw goed , dat niemand kan tegenfpreken , dat
hare kat Bene cyperfche kat is. lIet gaat mij omtrent even
zoo. Ik durf gerust zeggen , dat mijn wijf een wijf is uit
duizend , offchoon zij zich aan hare porfeleinkas meer laat
gelegen liggen dan aan mij , geen Franfche gensd'armes het
tegen haar' niond uithoudt , en de ganfche buurt weet, dat
ik in mijn huis al het weêr , dat in een rond jaar aan den
hemel komt, in éénen dag beleef. IIet is nu ruim tien jaar
geleden , toen zij mij het eerst voor een uilskuiken uitmaakte. Ik vet het nog zeer wel ; wij kwamen uit cie '.zerk ,
waar onze echt was ingezegend, en, geheel vervuld niet den
fchat , dien ik naar huis brags, vergat ik onzen IIeer te groeten. Sedert dien tijd heb ik de waarneming van fommige
Natuurkundigen, dat de hennen, die eijeren leggen, kakel
onrustig zijn , bevestigd gevonden ; want ik kreeg,,-achtigen
jaar op jaar , kind op kind.
Intusfchen heb ik zoo veel niet mijn Toontje op, als een
van mijne buren met zijne beste koe. Misfchien kohlt dit
daarvan, dat ik haar niet gemakkelijk gekregen heb; want ik
ben ook magtig ingenomen met mijne kennis van 's menichen
ligchaam , en de Hemel weet , hoe veel hoofdbrekens en
nachtbrakens het mij gekost heeft , om het onderfcheid te
vatten tusfchen eeiie ader en eerre dagader, eerre pees en
eerre zenuw , om te onthouden, waar de longen en de lever
zitten, en vooral, dat de uiensen, behalve zijne ziel en zijn
lig-
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iigehaam , nog een levensbeginfel heeft , waardoor hij leven
kan , zonder eene ziel noodig te hebben. Dit alles heeft mij
vele moeite gekost, en ik gevoelde mij dus zeer gelukkig;
toen ik dat alles wist. Mijn geluk was echter van korten
duur. Twee dagen , nadat mijn Meester mij gezegd had , dat
ik volleerd was in alle de deelen van 's menfchen ligchaam
en in het levensbeginfel , was liet over. De dag flat mij nog
klaar voor den geest , hoe ik het been van Mijnheer H. verbond , en de kamenier binnenkwam , om Mevrouw te zeg
dat de Doctor komen zou. Ik was zoo ontlield, dat-gen,
ik, in plaats van wiguent. frsnpl. , fpaanfchevlieg- zalf op het
wiekje deed , dat ik in mijne hand had , en zoo flijf zwack
telde , dat ik geen uur t' huis was , of ik werd geroepen,
orn het verband los te maken. 's Avonds ging ik er veër
been , kwanswijs om te zien , of het verband nu beter zat ,
maar inderdaad in de hoop van de mooije kamenier weer te
zien. Dit was mis ; maar hoe ontftelde ik , toen ik her been
zoo rood als een kreeft vond ! Gelukkig- vernam ik , dat de
patiënt iets van eene ragoaït gegeten had ; ik beweerde nu
dat rogot;t rozig is , en redde mij zoo uit den brand.
Maar, helaas ! mijne rust was weg , en ik zon op niets,
dan hoe ik aan den kost , en met den kost aan de kamenier
zou komen. Het laatfte lag mij inzonderheid zwaar op het
hart, wanneer ik mijn fluik haar met haren zwierigen opfchik
vergeleek, en mijne ftijve manieren met hare losfe en bevallige houding. Ook had ik haar, door Mevrouw, Intoinette
hooren noemen ; en ik kon mijne ooren maar niet gewennen,
om dien naam naast den mijnen te zetten. 111wwrten en A;z
zoinette ; neen ; dat ging niet! Evenwel , ik had opgemerkt
dat zij , federt eenige dagen , altijd bij de hand was , als ik
kwam, en dat zij dan het noodige tot het verband aanbragt,
ook wel daarbij hielp. Ook fcheen het, dat zij mij nazag,
en vriendelijker was , als ik het waagde , haar toe te fpreken.
Dit gaf mij moed ; en ik verlangde maar,; dat het been niet
genezen mogt. En ziedaar, wie zou het gelooven? het been
wilde niet genezen. Ik weet niet, hoe het kwam ; molar al^
tijd was ik geneigd, er nu eens dit, dan eens dat aan te
doen, waardoor het altijd op le7'elfde hoogte bleef, en misfchien nog zijn zon , zoo niet de goede Ileer H. op éëns
een eind aan alle mijne onzekerheid , en dus ook aan zijn
zeer been , gemaakt had. Ilij gaf mij te kennen , dat de Chirurgijn op het dorp , waarvan hij IIeer is , wegens zijaren
NENGJLLW, í8z1, No, z6.
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ouderdom eene hulp zocht , en dat hij het oog op mij had
gelagen, omdat hij veel goeds van mij gehoord had. Ik
kreeg hierbij de toezegging der Chirurgijnsplaats , als de oude
man zijn hoo d eens neêrleide. Na mij dit alles gezegd te
hebben , waarbij ik flond , alsof ik een' verkeerden tand had
getrokken , voegde hij er bij : „ Ik heb wel gemerkt, wat
er tusfchen u en Toontje omgaat; dat kan eens best komen
gij zult er eene knappe vrouw aan hebben." Deze weinige
woorden deden eene magtige uitwerking. Ik merkte er uit,
slat mijne fchoone zoo goed een' boerennaam had als ik, en
dat ik haar riet ongevallig was. Zoo bloo ik te voren was ,
zoo vele vrijmoedigheid kreeg ik nu , en het duurde geene
acht dagen, of het was tusfchen ons geklonken. Sedert dien
tijd genas het been van den ouden Heer ziender-oogen, zoodat de goede man zich niet genoeg over mijne kunst kon
verwonderen. Sommigen mijner kunstbroeders zullen welligt
nieuwsgierig wezen te weten, met welk middel ik zoo ver
kwam, om een been, dat ik eerst verknoeid had, in korte
dagen te heelen. Ik kon hiervan eene fraaije en belangrijke
waarneming fchrijven , zoo als ik er menig eene gelezen heb.
Evenwel, fchoon ik van top tot teen Chirurgijn ben, kan ik
niet van mij verkrijgen, mijne geleerdheid zoo ontijdig te
pas te brengen. Ik zal daarom liever voor de waarheid uitkomen. Mevrouw was met Toontje naar buiten getrokken ,
en Mijnheer zou in de ítad blijven, tot zijn been genezen
was. Daar Toontje nu niet meer bij het verband hielp , bleef
ik ook met mijne zalven van het been, en gaf der Natuur
tijd, om zich te herhalen. Ik heb wel eens gedacht, of dit
niet meer gebeurde. Menigeen reist, aan de hand van zijn'
diepzinnigen Doctor, de Apotheek rond, en geneest niet,
vóór hij dezelve rond en er wederom uit is. Gelukkig, dat,
in onze verlichte dagen, zoo vele potjes ledig zijn! Dit is
geen van de geringíte voorregten der eeuw, die wij beleven.
Doch, wat ik zeggen wilde? Ik raakte nu op het dorp bij
Meester K o z N, waar ik de kunst leerde, om de ziekten
zonder omflag te genezen. Den paar jaar daarna haalde ik
mijne vrouw van het Kasteel ; en ik kan gerust zeggen, dat
dit mij nog nooit een' geheelen dag berouwd heeft.
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E n wijfje ^- kanarievogel van don Iléer

DE r a A N CE zat op
twee jongen
zonder
bekende
oorzaak,
kwamen
eijeren;
drie
omtrent acht dagen vroeger uit dan liet derde ; vermoedelijk ,
echter, was dit ei eens voor 'ene poos weggenomen en uit
het nest gebleven; doch, wat hiervan zijn moge, de beide
gekipte vogeltjes werden door de ouden gevoed, terwijl het
derde ei, tot dat liet desgelijks uitkwam , werd gebroed. Vanhier dan ook , dat de laatst aangekomene langer, dan de beidc
anderen, moest verzorgd worden. De ouden werden zulks
moede , en bij liet mannetje verkeerde zelfs de liefde in haat,
en poogde hij het jong te pikken en te verdrijven. Om hetzelve daarvoor te beveiligen , plaatfle de Heer D E F R A N C E
de drie jongeh in Bene ardere kooi : met de twee , die alleen
riten , ging het zeer wel ; maar de derde Feed honger, fchreeuwde , en hunkerde , met wijdgeopenden fnavel , nis een jonge
fpreeuw, naar voedfeI. Zijne beide broeders of zusters floegen daatop in den aanvang weinig acht ; maar wat later fcheen
derzelver medelijden te ontwaken; zij begonnen den armen
verfchoveli]g van het benoodigde voedfel te verzorgen, en
vervulden voorts onafgebroken, met veel ijver ,den ouderpligt
jegens hein , met dat gevolg , dat ook deze weldra in flaat
geraakte om zichzelven te voeden.

?ETS DERGELIJKS TOT DIE VAN DEN WOLF

(Volgens

CU V I E R, I821:.)

D e Menagerie des Mufeums bezat eersen wolf, die, als eele
jonge hond opgevoed , jegens elk • dien hij meermalen zag ,
vertrouwelijk was geworden. IIij verzelde zijnen meester
overal, was treurig, wanneer hij van hein werd gefcheiden,
gehoorzaamde zijne femme en zijne bevelen, ja was, in al
deze betrekkingen , van den tamílen huishond bijkans in 't
geheel niet te onderfcheiden. gene reis van zijnen meester
bewoog dezen , het dier aan de Koninklijke Menagerie over
te geven , alwaar liet , in een hok opgefloten , gedurende ver
weken alle opgeruimdheid verloor , en nagenoeg-fcheidn
geen voedfel wilde gebruiken. Allengskens, echter, herllelde
hij
:1Jrild n
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hij zich; hij werd vertrouwelijk jegens zijne appasfers, eir
fcheen alle vroegere betrekking geheel vergeten te hebben
toen, na een afzijn van achttien maanden , zijn meester terugkeerde. Bij het eerfle woord, dat hij fprak, herkende hem
de wolf, hoewel hij hem onder de menigte nog niet konde
zien, en verkondigde zijne blijdfchap door gehuil en onrus.
tige bewegingen. Vrijgelaten, overlaadde hij zijnen ouden
vriend met de teederile liefkozingen, door den getrouwden
hond na eene fcheiding van weinige dagen niet te overtreffen,
Eene tweede verwijdering werd van dezelfde diepe treurigheid
gevolgd, andermaal door den heelenden tijd gelenigd. Drie
jaren verliepen, en de wolf leefde jvergenoegd en vrolijk met
eenen hond, hem als medgezel gegeven. Na zoo lang een
tijdsverloop , ongetwijfeld toereikend voor den trouwoer€
hond om zijnen meester te vergeten, kwam die van onzen
wolf terug. Het was avond; alles was gefloten, en het beest
kon volfirekt niets onderfcheiden. Maar de flem des geliefden
-heesters was zijner gedachtenisfe niet ontweken ! Zoodra hij
dezelve hoorde, 'herkende hij haar, en beantwoordde zijnen
roep met een het hoogfte ongeduld kenmerkend gehuil , hetwelk verdubbelde, zoodra men hem in vrijheid flelde ; de
wolf vloog toen op hem af, floeg de beide voorpooten oni
de fchouders van zijnen meester, en belikte zijn ganfche aan
terwijl hij dezelfde op'pasfers, die hij vóór weinige-gezit;
oogenblikken nog zeer vriendelijk had bejegend , welligt uit
vrees voor eene nieuwe fcheiding, thans dreigend de tanden
zien liet, zoo dikwijls een van hen hem naderde. Zulk een
wellust, dien men geen' genoegzamen tijd ter verzadiging
konde laten, werd weldra op het fmartelijkst geboet! Ecue
nieuwe fcheiding werd gevorderd , en van dat oogenblik af lag
de arme wolf als in den diepften weedom onbewegelijk ver
alle voedfel weigerende, vermagerde hij zigtbaar.-zonke;
zijn haar fond borftelig overeind, gelijk gewoonlijk bij
kranke dieren; in acht dagen tijds werd hij fchier onkenbaar,
zoodat men lang aan zijn behoud wanhoopte. Hij bleef echter in het leven, ja zijne gezondheid keerde weder; hij werd
nogmaals vet en zijne haren weder glanzig ; zijnen oppasferen
evenwel alleen vergunt hij den toegang, neemt van niemand
anders meer liefkozingen aan , en beantwoordt die van vreemden niet bedreigingen.
NO
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NOG IETS WEGENS HET DOORBOREN VAN EEN SCIIIP
DOOR EEN' ZWAARDVISCH.

Mijn Heer!

I

k las in uwe Letteroefeningen voor 1821. No. XI, van eene
doorboring van een Schip door een' Zw'cardvisch, en herinne rde
mij dadelijk, dat een dergelijk geval aan een' onzer Oostindievaarders was overgekomen. In de jaren 1760 it 1770 was een
der U. I. fchepen op deszelfs terugreize in het flerk zeilen
merkelijk tegengehouden, toen men een' flerken floot gevoelde, alsof het fchip raakte, en oogenblikkelijk was de
zee rondom het fchip met veel bloeds geverwd: het fchip
te huis komende , en op de O. I. werf gebragt om te repa
reren , vond men in de kiel een' zwaren hoorn zeer diep
daarin f}eken; en, zoo ik meene, wordt dezelve nog te Amflerdam op het O. I. Huis bewaard. De Heer v. v. H ... ,
met dat fchip uit Oostindie overgekomen, heeft zulks dikwerf
verhaald. Mogelijk vindt UEd. dit geval belangrijk genoeg
om het in een volgend Nommer te plaatfen.
Uw behendige Lezer
L.
October
1821.
's Hage, i
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Eene Gefchiedenis uit de XVIIde Eeuw.

B

. O I. P I CARD , die , blijkens zijn huwelijkscontract ,
voor den Notaris JE A N DE PI A I L L Y gepasfeerd , zich ook
Seigneur DE LA MAILLERIE en DUBOIS noemde, was
de zoon van Genen Heelmeester, en uit Colomicus en Brie
geboortig.
Nadat hij in zijne jeugd een weinig Latijn geleerd had,
wijdde hij zich der heelkunst toe, om met den tijd ook
eens, gelijk zijn vader, daarmede zijn brood te verdienen.
Doel, , zeer veranderlijk van aard zijnde , verveelde hem het
aanleeren van die kunst al fpoedig; hij trad daarop, onder
den naam van n U F 11v, als kamerdienaar en baardfcheerder,
in den dienst van eenen voornamen I Ieer. Deze moest eene.
reis naar de Levurst doen; hij volgde denzelven derwaarts,en
bleef tusfchen de drie en vier jaren op reis.
Er
Ddd 3
-
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Er deed zich weldra in den geest van onzen D U r, 01 s
eene hevige begeerte gevoelen naar de geheimen der Chiromantie, NMagie, Istrologie en Alchyrnie. Na den afloop zijner reis ging hij dus naar Parijs, en zocht aldaar kennis te
maken met de, zich noemende, hernretifclze Wijsgeeren en
Adepten. Zes jaren bragt hij hier door , in den omgang met
deze lieden, en in allerlei buitenfporigheden. Hierop begon
zijn geweten hem te verontrusten, wel voornamelijk echter
door zijne voltlagene armoede opgewekt, als hebbende niets,
waarvan hij zou kunnen beftaan; in eenen aanval van deze
foort van berouw befloot hij monnik te worden, en begaf
zich in het klooster der Kapucijnen, destijds te Parijs in de
Straat St. liánoré gelegen. Na verloop van zes of zeven
maanden was hem echter deze leefwijze zoo zeer tot last
dat hij de kap wegwierp, en over de muren der Tuileriën
ontvlugtte. Dewijl hij de gelofte nog niet had afgelegd ,
liet men hem ongemoeid. Drie jaren daarna dreef hem echter
,zijn onrustige geest in het klooster der Franciskanen ; en hier
leide hij , na verloop van het proefjaar,, plegtiglijk de gelofte
af. Hij verkreeg zelfs de priesterlijke wijding, en bij die
gelegenheid den kloosternaam van s t n1 0 N. Hier hield hij het
volle tien jaren uit. Doch zijne oude gewoonten, in het
gezelfchap zijner vrolijke médgezellen weleer verworven,
waren hem to eene tweede natuur geworden; zijne neiging voor dezelve ontwaakte dus ook ten laatfle weder;
hij wierp op nieuws het geestelijk gewaad af, en ontweek
naar Duitscls/and. Hier werd hij echter ontdekt, en, om zijner veiligheidswille, ging hij tot de Protestantfche kerk
over; waarop hij zich met den grootfien ijver toewijdde aan
de Studie van het groote werk (de Aichymie). Hij leerde
ook, wel is waar niet de kunst om gou4 te maken, maar
het geheim om die zwakhoofden te misleiden, die in ernst
naar den fleen der wijzen zoeken.
Met dit onfchatbaar geheim keerde hij naar Parijs terug,
in de hoop van aldaar vele ligtgeloovige dwazen te zullen
aantreffen., die hij zou kunnen bedriegen. Hij verkeerde in
den waan, dat de Franciskanen hem, na eene afwezigheid
van zeven of acht jaren, reeds lang vergeten hadden. IIij
zwoer derhalve zijne vorige leer weder af, keerde tot de
belijdenis zijner vaderen terug, en had de onbefchaamdheid,
zich • hoezeer monnik en priester zijnde , met de dochter
des
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des cipiers der Conciergerie , S us A N N A LE CL ER C, in de
kerk St. Sulpice , in het huwelijk te laten verbinden.
DUB 01 s , van nature een grootfpreker en charlatan
vond weldra bij vele voorname lieden ingang , en won het
vertrouwen van vele andere, onder welke ook de Abt B L 0 NDEAU, oom van Madame DE CHAVIGNY, en van den Abt
B OUT HILL I E R. Deze heer was zwak van verftand en zeer
bijgeloovig ; hij hield dus D U B 01 S voor een' buitengewoon'
man en wonderdoener, die de dierbaarfte geheimen wist, en
de kunst bezat , om , met het grootfie gemak , goud te maken. Deze Abt bragt D U B 01 S in kennis met den, destijds
zeer beroemden , Pater JOZEF nadat hij hem echter vooraf
plegtig had doen beloven , naar het voormalig levensgedrag van
D u B o I s geen verder onderzoek te zullen doen. Deze Kapucijn beloofde alles , wat men begeerde , door de hoop gedreven, om aan den Kardinaal D E RI C HELI E U, zijnen beguntliger,, eenen Adept te bezorgen, die in flaat zou zijn,
om de grootheid van zijne Eminentie nog meer te doen uitblinken, en tevens Frankrijk te verrijken; want men meende
hierin eene rijke hulpbron te hebben ontdekt, om zoo wel het
volk vermindering van opbrengflen, als den Koning toereikende inkomilen te verfchaffen, ten einde die verderfelijke oorlogen
te kunnen voortzetten, welke Frankrijk destijds overal voerde.
De Kardinaal werd dan ook weldra met de gelukkige
verfchijning van dezen man door Pater j o z E F bekend gemaakt; en, daar deze zijn volle vertrouwen bezat, voedde
hij ook geen' den minften twijfel aan de waarheid zijner berigten. Men kwam dus weldra overeen, dat de Goudmaker
zijne kunst zou doen zien in de tegenwoordigheid des Konings , der Koningin , des Kardinaals , van Pater j o z E F, den
Abt B L O ND E AU, en van een aantal andere perfonen, die er
het grootfle belang bij hadden , dat de proef gelukkig afliep.
Op den bepaalden dag begaf zich D U B 0 I s naar de Louvre, voorzien van den geheelen toeflel van finelt- en probeerkroezen, legde het `vuur aan, en bragt zijne gereedfchappen
in werking. En, om allen fcl:ijn des bedrogs voor te komen, had hij een' der Koninklijke Lijfgarden, met name
ST. AMOUR, tot zijnen helper verzocht, dien de Koning
zelf hein dan ook te dien einde had aangewezen.
Toen alles op deze wijze was gereed gemaakt, verzocht
DUB o I s , met eene luide en flerke fleur , den Koning , te
bevelen, dat een der op de wacht zijnde foldaten hein tien
of
Ddd4
,
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of twaalf fnaphaankogels zou overreiken , nie hij dan in goud
zou veranderen. Dit gefchiedde. Du B o i s nam deze looden
kogels met een' plegtigen ernst aan, en wierp ze in den
fineltkroes; hierop zette hij het vuur nog flerker aan , ten
einde , naar zijn zeggen , dien graad van hitte daaraan mede
te deelen, die ter verandering dezer metalen vereischt werd,
T-lierop ilrooide v u a o is , met geheimzinnigen ernst, omtrent één grein van zeker poeder in den kroes , door hetwelk
nu die groote omkeering zou worden bewerkt. Daarna deed
hij op liet gefinolten lood in den kroes eene menigte asch ,
welke tot liet gelukken van zijne alchymistifche proef, naar
zijn voorgeven , volihrekt vereischt werd. Inderdaad , echter,
moest dit dienen, om zijne goochelarij en kunstgrepen voor
het oog der omílanderen te bedekken. Na verloop van. een' geruinen tijd , in welken nun o i s het vuur van tijd tot tijd liet
verminderen, vertoonde hij nu het voortbrengfel van zijne geheime kunst , beflaande in eene vrij aanzienlijke hoeveelheid
gouds. Onder voorwendfel van den kroes eenen beteren ftand
met betrekking tot het vuur te geven, had hij dit goud,
zonder dat iemand zulks had bemerkt , onder de asch ver
dezelve in den kroes gebragt , gelijk hij-borgen,htm
zulks in de volgende geregtelijke verhooren. heeft beleden.
Toen nu nu n o i s zeker was , dat men liet goud in den
fineltkroes zoude aantreffen , verzocht hij den Koning , dat
deze de goedheid wilde hebben, de asch van tijd tot tijd of
zelf weg te blazen , of zulks door iemand der aanwezigen ,
naar zijne verkiezing, te doen verrigten. De Koning wil
aan niemand anders dan zichzelven dit werk tocvertrou--kle
wen; en , begeerig om toch den eerfleling te aanfcllouwen
dier onmetelijke fchatten , welke hij van deze proefneming
verwachtte, zette hij den blaasbalg zoo hevig aan , dat alle
nieuwsgierigen, die, van wege het groot belang , dat zij bij
deze zaak hadden , zeer nabij gekomen waren, geheel met
asch bedekt werden; zelfs de Koningin bleef hiervan nice
verfchoond,
Toen dan nu eindelijk de goudklomp te voorfchijn kwam„
verhieven alle aanwezigen eenen vreugdekreet, en waren allen op de aangenaamfte wijze verrast. De Koning eil de
Kardinaal omarmden D u n o is ; zij verzekerden hem , door
vleze proef, van het verhogen en de wezenlijkheid zijner ge heime kunst vvolkonien overtuigd te zijn geworden , en dc
llij
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hij op hunne aanhoudende befcherming en onveranderlijke erkentelijkheid ten volle konde rekenen.
In deze bedwelming van vreugde verhief de Koning D un o i s tot den adelftand, en maakte hem Ridder; hij werd
dus, naar oude zeden, voor de ronde tafel door allen omhelsd. Men benoemde hem tot Voorzitter , van de Koninklijke
Schatkamer van Frankrijk , en verleende hem tevens de vrijheid van in alle Koninklijke bosfchen vrijelijk te mogen jagen.
De Kardinaal was van oordeel, dat men nu alle belastingen en opbrengften, die den onderdanen te bezwaarlijk mog
ten vallen, affchatfen, en alleen den Koning zijne domeinen
en eenige verpachtingen, als teeken van fouvereiniteit, laten
moest; en men beloofde zich in 't algemeen eene Gouden
Eeuw voor Frankrijk, en deszelfs heerfchappij over alle andere ílaten. Aan Pater j o z E r• werd op nieuws de Kardinaalshoed toegezegd ; de Abt B L ON D E A v werd tot Staatsraad benoemd, en verkreeg zijne aanfcelling nog dien zelfden
dag, met belofte van het eerst openvallende Bisdom ; s T.
AMOUR bekwam 8000 francs, omdat hij aan deze eerfte
proef had geholpen ; in één woord , allen , die ten hove van
het geheim wisten , waren dronken van vreugde.
Du Bor s deed eene tweede proef, en bediende zich daarbij van dezelfde list en kunstgrepen , om daardoor de geestdrift zijner aanhangelingen levendig te houden en nog te ver
Koning zelf nam bij deze proef den fineltkroes-flerkn.D
eigenhandig met de tang uit het vuur. Het aanfchouwen des
gouds bragt eene nieuwe verrukking, te weeg , hoewel het
niet zoo veel was als die Raaf , , welke men bij de eerfte proef
verkregen had. De eerlie baar, namelijk, had elf oncen ge.
wogen; de tegenwoordige haalde Hechts vier oncen. Mem
haalde nu eenen Esfayeur,, ten einde het ware gehalte van dit
goud te onderzoeken. Nadat deze de beide flukken had onder.
zocht, verklaarde hij , dat derzelver waarde gelijk ftond met
die der Fran/the Louisd'or, en een goud van 22 karaat was..
D u n o i s vreesde nu teregt , dat deze getuigenis eens ervaren
mans, volgens welke zijn goud aan het gemunte in gehalte
gelijk was, argwaan verwekken mogt; hij had echter tegen.
woordigheid van geest genoeg, om te verklaren, dat hij bij
dergelijke proeven in het klein altijd 'hechts goud van dit
gehalte vervaardigde, maar, zoo hij er eens toe kwame, onz
de zaak in het groot uit te voeren, hij alsdan goud van 24.
karaat maken zou. Dit alles betuigde hij , zonder de minfle
Ddd5
ver-
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verlegenheid te doen, blijken. Deze verzekering was dan ook
voor alle aanwezigen genoegzaam; men gaf zich gaarne voor
de toekomst aan een zoo aangenaam zelfbedrog over. De goud
echter, vatte hieruit niet weinig argwaan op.
-keurd,
De proef was nu genomen, en volkomen gef}aagd ; er bleef
das, te dezen aanzien, niets meer te wenfchen over. Thans
riep de Kardinaal nu B o t s alleen , en gaf hem te kennen ,
hoeveel gelds er voor het vervolg wel vereischt werd , zeg
hein daarbij , dat de Koning wekelijks 600,000 francs-gend
benoodigd was; en de windmaker was onbefchaamd genoeg,
,,zulks te beloven , mits men hem tien dagen tijds vergunde ,
om door zijne fcheikundige bewerkingen , zoo als hij zeide ,
twee oncen van dat poeder te vervaardigen, waardoor de ver
onedele metalen in goud bewerkt werd , dewijl -anderi,g
door een ongelukkig toeval , zijn vorige toehel omgefagen ,
en dit dus verloren gegaan was. Hij voegde er nog bij , dat
bij alsdan dit poeder in zulk eene volmaaktheid zou ver
dat hij daardoor volkomen fijn goud, zonder-vardigen,
eenig inmengfel , verkrijgen zou.
De Kardinaal Rond hem niet alleen deze tien, maar zelfs
twintig dagen toe , wanneer hij niet eerder met zijne benoodigdheden konde gereed zijn.
In Rede van den gegeven' tijd met nutteloozen arbeid
te verfpillen, vermaakte D u B o I $ zich in denzelven met
de jagt, hield open tafel, verzamelde alle Adepten, met
weI'ke hij kennis had gemaakt, bij zich, onthaalde hen niet
pracht en overdaad, en hield hen bezig met de gelukkige
vorderingen te vermelden, die hij in hunne geheime weten
gemaakt. Overal werd hij dus voor een' buitenge--fchapd
woon' man en een bijna bovennatuurlijk wezen gehouden.
Ilxusfchen verliep de vastgeftelde tijd , en er waren nog geene toebereidfelen gemaakt. De Kardinaal zond dus Pater j oz E z naar den Goudmaker, ten einde hem aan te manen van
toch fpoed te maken. Hij verzocht nu nog om eenige dagen uithel , die hem dan ook werden toegeftaan , maar die hij
even zoo doorbragt als de vorige.
De Koning werd nu al meer en meer begeerig, die gouden
haven te zien, welke nun o i s beloofd had, en die 600,000
livres moesten waardig zijn; en , daar zij niet te voorfchijn
kwamen , begon men achterdocht te voeden ; deze floeg weldra tot vrees over, dat men toch misfchien in 't einde bedrogen zoude uitkomen. Ben gaf dus bevel, den kun[lenaar
mau w-
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iaauwkeurig gade te flaan, en te beletten, dat hij niet ontfnapte, gelijk werkelijk- zijn voornemen was. De Kardinaal
liet hem eens in zijnen wagen tot zich brengen; te Ruel ge
zijnde, wilde dezelve hem echter niet zien, maar liet-komen
hem opfluiten , opdat hij aan het werk zou gaan. D u B 0 I s
deed dus voor de leus vele proeven, die echter alle mislukten. Men bragt hem daarop naar het Kasteel van Vincennes,
waar men dan , nadat er nog vele vruchtelooze proeven, gedaan waren , volkomen overtuigd werd , dat hij niets minder
clan een onbefchaamde bedrieger was. De Heer D E L A F E xm AS ging dus met hem in eenen wagen zitten, en bragt hem
naar de Bastille. De Kardinaal D E RICHELIEU was ten
hoogfte verbitterd , dat D u Bois hein zoo openlijk had voor
den gek gehouden. Hij benoemde dus eene Commisfie, om
het proces van den bedrieger op te maken; en daar de Kardinaal nu gaarne, in het oog der wereld, als het ilagtoffer
van bovennatuurlijke kunftenarijen daarbij wilde verfchijnen,
tegen welke van zelf alle inenfchelijke voorzigtigheid en
ítaatkundige kloekheid niets vermogten , zoo wilde hij de befchuldiging van D u B 0 I s voornamelijk op tooverij gebouwd
hebben.
Vóór de initructie van het proces liet de Fleer D E LA
FE R M A S , Voorzitter dezer Commisfie , zich door 4lchyznisten omtrent hunne wetenfchap en handelwijze onderrigten, leerde hunne onverftaanbare kunsttaal, en befludeerde vele hunner fchriften over deze dwaze kunst met den grootoen ijver.
Aldus toegerust, ondervroeg hij D U B 01 S tot naar de kleine omfandigheden in de taal der hermetifche kunst , verder
over de Magic, en over de manier en wijze, hoedanig toen
het goudgeld , zonder dat het gemerkt wordt , kan befnoeijen; in welke ellendige kunst de gevangene niet alleen zeer
ervaren was , maar waarin hij tevens het frafbaar middel van
zijn beítaan geruimen tijd had gevonden. De beklaagde ontkende , echter, alles ftandvastig.
Nadat hij verfcheidene dagen achtereen bijna onafgebroken
verhoord was , werd hij tot de pijnbank veroordeeld, ten einde de waarheid te belijden, en toe te stemmen, dat hij her
oogmerk had gehad , den Koning en den Kardinaal te bedriegen.
D u B o i s had de floutheid van te beweren, dat hem iets
dergelijks nog nimmer in de gedachten gekomen was , en bood
aan, te zijner rcgcvaardiglugc, de proeven te Herhalen, en
goud
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goud te maken. Hij werd dus dadelijk weder van de pijn.
bank bevrijd , en (zoo ligtelijk houdt men voor waar, wat
men vurig wenscht!) hein den volgenden dag alles gebragt,
wat hij zeide tot zijne verrigting noodig te hebben. Twee
der beroemdite goudfineden van Porijs kregen intusfchen het
bevel, om tegenwoordig te zijn bij de fcheikundige verrigtingen van den gevangenen , en daarbij vooral op zijne behendige kunstgrepen een waakzaam oog te houden. D us o I s leide nu het vuur,, gelijk hij altijd deed, zelf aan,
Helpers verrigteden alles , wat hij zeide, met de grootfte
naauwkeurigheid ; hij zelf deed echter weinig daarbij. De
beide goudfineden hielden hem evenwel gedurig in het oog.
En, daar het hem hier in de gevangenis aan gelegenheid ontbrak om het wonderdadig poeder te verkrijgen, zoo duurde
de proef tot aan het vallen van den nacht. Alstoen verklaarde
hij , dat hij op een' gelukkigen afloop zijner proeven geene
hoop meer voeden kon, dewijl hij niet vrij was, en ook in
zijne geheimenis geene lieden kon inwijden , die hij niet
kende,
Toen men hierop nieuwe toebereidfelen maakte, om hem
-op de pijnbank te brengen, verklaarde hij, 'al de ktinstgrepen onbewimpeld te willen ontdekken , waarmede bij den
Koning en den Kardinaal, alsmede de voornaamfte hovelingen, had om den tuin geleid.
Na deze zijne belofte ging men dan tot het onderzoek der
aanklagte van tooverij over, waaraan men destijds nog vastelijk geloofde. Men zeide ook algemeen, dat hij van deze
misdaad overtuigd geworden was, en dezelve ook erkend zou
hebben. Die befchuldiging berustte voornamelijk op eerre.
gebeurtenis , welke een der wachten van den Kardinaal zou
overgekomen zijn, toen D U B o 1 s te Ruel bewaakt werd. De
fchildwacht had zich, namelijk, geweldig beklaagd, dat hij
ten twee ure na middernacht deerlijk geflagen was geworden ,
zonder dat hij dengenen , die hem alzoo teisterde , had kunnen zien of grijpen. Men vertelde dus, dat dit de Duivel
geweest was, dien D U a 0I S op de fchildwacht had aangehitst , om zich hierdoor te wreken wegens eerie harde behandeling, van denzelven bij zijne gevangenneming ondergaan.
Deze omflandigheid wordt, met nicer dergelijke, in de akten
van het proces , als bewijzen zijner tooverij , aangevoerd.
De lieer nn LA F E R M A S ondervroeg hein wegens deze
tooverkun&en, waaromtrent hij zich echter flechts ten halve ,
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ve , en in zeer dubbelzinnige uitdrukkingen , verdedigde. Men

vroeg hem alzoo , waarom de Duivel , dien toch hij of zijne
vrienden konden bezweren , hein niet uit de gevangenis hielp ,
of hem het gewigtig geheim van goud te maken , dat hij
toch zoo oíibefchaamd beweerd had te kunnen doen , leerde ; daar dit toch twee dingen waren, die hem , in zijne tegenwoordige omflandigheden vooral, zeer zouden te (iade
komen? Hij bewaarde niettemin op deze vragen een diep
en aanhoudend flilzwijgen, waarfchijnlijlt omdat hij daarop
geen antwoord wist te geven , dat zoodanigen vragers vol
voorgekomen.
-doenwar
Van deze aanklagt ging men tot Bene andere , veel nicer
gegronde over; die, namelijk, dat hij een valfche neunter
en geldbcfinocijer was. Men had, namelijk, bij D o II o I s
verf'cheidene werktuigen gevonden , die hem van deze misdaad
-moesten overtuigen. IIet poeder van het befuoeide goudgeld
was de lol.fpijs , waardoor hij de ligtgeloovigen tot zich
trok; want het gouden flaafje, dat hij uit de hoeveellieidvaa
acht tot tien Louisd'or maakte, diende hem, om de over
tuiging te doen geboren worden, dat zijne kunst Beene ijdele
windmakerij was , maar dat hein de proeven in het groot zeker gelukken moesten , daar zijne eerfie onderneming zoo bo
ven alle verwachting was geflaagd. Op die wijze kreeg hij
vele lieden in zijn net. De Abt DL ON DE A U, die door de
belofte , dat hij hem in zijne kunst wilde inwijden , bedrogen was , had hem reeds goon livres voorgefchoten , voordat
hij hem nog met Pater j o z E F had bekend gemaakt.
D u B o i s had ook een klein gefchrift opgef}eld , hetwelk,
volgens zijn zeggen , het geheim bevatte om goud te maken;
hij verkocht de affchriften daarvan voor een' meer of nii=a
hoogen prijs, naar dat de koopers meer of min begeerig d aa rrnatir, of ook ligtgeloovig waren. FIij had zelfs aanhangers
en leerlingen , die , niets kwaads vermoedende , dit handfchrift
te zijnen voordeele onder de hand verkochten; tot dezen
behoorde zelfs de IIeer DE LA B A IL LE, Thefaurier te
Nantes, benevens vele andere menfehen van een onbefproken
gedrag.
Daar nu n u n o Is van vele misdrijven , die de doodilraf verdielrden , of overtuigd , of althans verdacht moest gehouden worden ,
íprak de áangeflelde Commisfie liet vonnis uit , dat hij zon opgehangen worden. IIij bleef echter nog altijd bij de verzekering , dat
hi j goud maken kon , en het oolc tiawerkelijk gemaakt had ; naar d.it
de
;

,
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.de vrees alleen voor de fmarten van de pijnbank hem de
hiermede llrijdige bekentenis had afgeperst. Men Hoeg
echter thans geen acht meer op deze zijne ontkenning van
eene vroegere bekentenis , naardien zij door andere omftandigheden als genoegzaam zeker bevestigd werd. Toen hij
naar de frafplaáts gevoerd werd, bewoog hem zijn biecht=
vader , een Karmeliter Inonnik , door zijne vermaningen , 0fl
zijne misdaad te bekennen. Men bragt hem te dien einde bij
eenen Notaris, voor wien hij bekende, dat, daar hij dan
nu toch flerven moest, hij met geene leugen van de wereld
wilde fcheiden, en daarom vrijwillig beleed, dat hij , na rijp
beraad en opzettelijk, den Koning, de Koningin en den Kardinaal DE RICHELIEU bedrogen had; dat alles, wat hij
hun vertoond had, niets dan goochelfpel was geweest; dat
hij nog nooit eenig mensch gekend of gezien had, die in
faal was geweest, zonder bedrog, goud te maken; dat die
misleidingen hem evenwel daartoe hadden gediend om een lui
en gemakkelijk leven te leiden, dewijl het hem, -bij de verbazende ligtgeloovigheid der menfehen ; altijd weinig moeite
gekost had, om hen te misleiden. Hij onderteekende voorts
deze zijne bekentenis, in tegenwoordigheid van den Heer DE
L A F ER D7 A s, en nam daarbij weder alles terug , wat hij
voormaals ten nadeele van s T. AM OUR gezegd had.
Hij beklom hierop wederom de kar en werd aldus naar
de geregtsplaats gebragt. Met gelatenheid , en zonder eenig
teeken van vrees , onderging hij de hem opgelegde doodllraf0
Zijne teregt telling viel voor op den 28 Junij 1637.
;

KLEINE DINGEN HEBBEN DIKWIJLS GROOTE GEVOLGEN.

deze waarheid is het vol
E en weinig bekend bewijs voor
tweede Gemalin Van

H E NDR I N-gend.A
N N A B O L RI N,
zeker
boek
van
had
Engeland,
TI N DA L,
van
Koning
VIII ,
een Engelsch Lutheraan , bekend door zijne overzetting van de
H. S. in het Engelseh over de gehoorzaamheid des Christens,
aan iemand der haren te lezen gegeven, dewijl zij zelve der
llervorminge was toegedaan. De Kardinaal wo LSEY ,die toen
in groot aanzien bij den Koning was, had zich van dit boek
meeester gemaakt, en daardoor de Prot_stantschgezinde Koningin, die hem reeds haatte, zeer verbitterd. Zij beklaagde
zich bij HE ND R I IL, die , op haar verzoek , het boek terug
,
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vorderde. Het bekomen hebbende, las bij het zelf, ontdek•
te, dat de leer der Protestanten den Vorflen veel gunftiger
was dan de Paufelijke, en befloot, van dat oogenblik af,
de eerste te bevorderen. Ziet daar, wat de hervorming van
Engeland be(liste! (Eccleftasticallllemorials, relating to Rcligion and the reformation of it &c. , by j o n N S T It Y P E,

Tom, I p.

II2.)

Terwijl wij hier van de hervorming van Engeland fpreken,
willen wij , uit hetzelfde werk , Tam. II. App. p. 23 &c. , ook
deze, misfchien mede niet zeer bekende, bijzonderheid aan
teekenen, dat Prinfes iu A tr IA , Dochter van H E ND It I K
VIII, Zuster van ED U A R D VI, dien zij , als Koningin , opvolgde , toen de Uitbreidingen van ERA S MUS over het Nieuw -e
Testament in het Engelsch vertaald werden, (gelijk zij vervolgens , onder de regering van haren Broeder, twee malen
gedrukt zijn) zelve de hand in ,die vertaling gehad, en die
van het Evangelie van jaarmes vervaardigd heeft. Ook de
Koningin CATHARINA PARR , laatffe Gemalin van a E No R I K VIII , had , meent men, deel aan deze vertaling.
Over MARIA, later aan P 111 L I P S II van Spanje gehuwd ,
en eene bittere vervolgoer der Protestanten, zoo als hij , mag
men zich verwonderen, daar men weet, hoe fterk zij de
Roomfche gevoelens aankleefde, welke zij echter aldus , ten
aanzien van het onthouden der kennis van de Heilige Schrift
aan de gemeene lecken, door eigene werkzaamheid verzaakte.
En nu nog iets grappigs uit Torn... p. 159, 16o. Onder
de ijveraars, welke, in deze tijden, in Engeland rondzwier
alom tegen de hervorming predikende, was zekere n u B.-ven,
B ARD Y N. Deze, eens onder roovers gevallen, die hem uit
plunderden , werd door hen geperst , om eene lofrede op hun
bedrijf van rooven enz. te houden, en deed dit zoo wèl, dat
zij hem niet alleen teruggaven alwat zij hem ontnomelr
hadden, maar er ook een gefchenk bijvoegden. — Zijne laat fie redevoering tegen de hervorming bekwam hem minderwèl.
Uij maakte onder dezelve zoo vele beweging met zijn lig
ebaam, dat hij eindelijk de flellaadje, waarop hij flood ,deed
inflorten, de beenen brak, en aan de gevolgen van den val
overleed.
-
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LES VooR SOMMIGE GENEESIIEEREN,

LES VOOR SOMMIGE GENEESHEEREN.

Te * * * was het Mode, dat de Geneesheeren bij aanzienlijken en rijken den grappenmaker fpeelden. Dokter T. .. , een
even bekwaam Arts als gepofeerd man, konde noch wilde zich
daartoe leenen , toen hij derwaarts werd geroepen. Iloewel
hij daardoor aanvankelijk geene groote praktijk had, dwong
echter ' de vrees voor den dood, bij zware ziekten, ook de
voorname en rijke patiënten, hunne toevliegt tot hem te nemen. Hierdoor kreeg hij weldra , in eene zoo groote flad ,
zoo veel te doen, dat hij een jong Geneesheer als Amanuei.frs tot zieh nam. Deze vormde zich naar de overige Artfen ,
en deed zijn best, werwaarts hij door Dr. T... gezonden
werd, den aardigen grappenmaker te fpelen. Eens zond de
Gravin van H... om Dr. T.. . Alvorens zelf te komen,
zond hij zijnen handlanger, om naar den toeftand der zieke te
vernemen. Het rapport, dat hij van hem ontöing, was van
zoodanigen aard , dat hij het noodig achtte, haar zelf' te gaan
zien. Naauwelijks was hij in de kamer der Gravin getreden,
of zij voegde hem, eenigzins gevoelig, toe : „ Maar, heer
Dokter! waarom hebt ge mij zulk een' Hansworst gefluurd?" -; ,, Ik deed zulks met voordacht, Mevrouw !"
hernam de waardige Geneesheer : „ ik zond hem u , ten eing, de zelf niet verpligt te zijn voor Hansworst te fpelen!"
ANEKDOTE UIT DE KAAPSTAD.

D

aar aan de Kaap de Goede Hoop de voornaamile rijkdom in
Haven beftaat, zoo verkocht eens zekere aanzienlijke Europefche Dame een zeer aardig koperkleurig meisje voor 5000
dollars, om daarmede eenige kleine fpeelfchulden te voldoen. Èene andere van hare navinnen , misfchien de fchoon_
lie uit de geheele clad, verhuurde zij aan hare kennisfen ,
voor twee of drie dagen , tegen eenen ongehoorden prijs ! ..
Is het dan wel te verwonderen , dat deze onkundige lieden ;
die dagelijks aan de grootfte mishandelingen blootgefteld zijn,
van den Christelijken Godsdienst zich allerlei zonderlinge
denkbeelden vormen? Eene zoodanige nieuwaangekochre llà..
vin
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viii wees eens niet haren zwarten vin` er op een gemunt goud
daarbij , in eenvoudigheid des harte , aan ha--enk,viocg
ren :Heester: of dat sits zijn God, zijn Christars ware?—!

VRIJMOEDIG EN SNEDIG RNTWCORDb

i eIzerin M A R I A T II ERE s IA had de gewoonte , veelal den
)pot te drijven met zekeren Z' uitfez fchcn Officier, die fomtijds .an haar Hof verfcheen. Zij vraagde hem dus ook op
zekeren tijd , of het waar zij , dat de Zwitters van N E B UK .r D N E Z A R afdamden, en wel nit dat tijdvak zijns levens ,
toen hij nog in een dier herfchapen was ? -- ;, Uwe il a}es„ teit," antwoordde dc krijgsman, „ zal dit zekerlijk beter
„ weten dan ik , daar het geflacht van JIn..bsb J , nit liet
welk mve Majesteit affïamt, van veel oudere dag ekcruni;-„
„ in Z,s'itfer$and is, dan liet mijne."
.

JDE EERSTE EN DE LAAT£TF

i us.

Pas is het liulploos kind geboren ,
Na hagchliik wee en bangen nood
Pas laat het d' eerflen klaagtoon hoeren
Of moeder eischt het op haar' fehoot.
Geen zucht zal meer haar borst ontglippen
En , zon haar de adem ook ontflippen
Zij (]rukt den zuigling aan de 'tippen ,
En 't eerfie kusje , honigzoet
Is 't lieve wicht ten levensgroet.
1\iaar ook als op de veege (oude
De dood ons iongfle pleit beflecht,
Eil, tivreed, aan gade en kroost in 't ronde
Tot zelfs dc flaRuwfte hoop ontzegt ;
Dan , hoe ook 't bleek gelaat moor; beven
Der djerbren , die ons bed omgeven
fron mQUd zal nod op d' onzen Eleven
Die lezaffe kus , waar 't hart ha h1+e:. ?t,
is dan d.n menscli ten aaf1 hcidsgrner.
,
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U;letzelfde fein groet ors in 't leven ,
Bij de aankomst aan dit vreemde ttrand ,
En wuift ons na , wanneer de fever
Zich omwendt naar het beter land.
De kus viert feest bij hartverblijden ,
Of fpreekt als tolk bij zielelijden;
Aan vreugde en fmart behoort hij beiden;
Bij 't wiegje, als welkomst, fmaakt hij zoet,
Biij 't fierfbed wrang, als affcheidsgroet.
Zoo uit de ziel in Ikomme reden
Met d' eigen toon haar lief en Ieed.
Hij poog' her, zulk een fpraak te ontleden,
Die zelfs 't ondenkbre zich vermeet !
Een hemel lacht In de eigen trekken,
OF wanhoop zal die lippen dekken;
De kus moet eens tot foltring (rekken ,
Of ademt wellust, hemelzoet,
Als eerfle of laatße zielegroer.
'k Heb ook in d'arm van die mij baarde
Als hulploos wichtje zacht gerust;
Ook ik ben, toen haar wee bedaarde ,
Zoo vriendlijk welkom hier! gekust.
Nu tel ik bijkans dertig jaren;
Reeds is die dierbre mij ontvaren ;
Maar hemelwellust is 't ontwaren,
Dat de eerJZe kus, als levensgroet,
Nog zeegnend werkt op mijn gemoed.
,

Eens leg ik 't hoofd op 't fierfbed neder;
Eens is ook mijne reis volbragt
De laatfle kus dan, zacht en teeder...
Ja, 'k weet, van wie ik dien verwacht!
Draag, lieve vrouw! met moed die wonde;
Och, wijk niet van mijn veege fponde,
Maar fluit nog eens dan mond aan monde;
Zoo finelt mijn ziel , en welgemoed ,
In d' adern van uw' affcheidsgroer.
L. 7820.
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Bij een irriendenmacl.
V elkoin , vrienden ! aan den discli
I-lier , waar 't vrij wat beter is,
Dan daar buiten, onder 't tivoelen
En het oorverdoovend joelen
Van den dollen kermisdrom ;
Ja, van harten wellekom !
•

Dwaas , wie, door den fchijn verblind ,

In 't

geraas

behagen vindt,

Dat, op ftraten en langs kaaijen,
't Sterkfte hoofd doet duizlen, draaijen,

Niet door wijn of Eierken drank,
Maar door 't krasfend ftraatgezang.
Ginder doet, op 't weidsch tooneel ,
Schreeuwend met een heefche keel ,
Een hansworst, gedost met veren
En in kakelbonte kleerei ,
't Volkje fchaatren om een klucht,
Waar de wijze vaak om zucht.
Honderd kramen, zij aan zij
Net gerangfchikt op een rij ,
Bieden, wat liet oog kan 11reelen,
Goud en paarlen en juweelen;
Maar die fleenen zijn van glas,

't Goud is valsch , de paarlen was.
Goris , met zijn tent vol koek,
Staat in d' allerdruktlen hoek ,
Roepend, wie een kans wil koopen;
Slechts drie loten zijn nog open :
Joie het hoogst den teerling ímijt
Krijgt een vracht van zoetheid.
E e
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't Nakroost zelfs van Abraham
Komt hier, heel uit Amlterdam
Met katoenen, linten, chitlen,
Mangelen, banket en fpritfen
't Kruit zijn waren , gillend, voort,
Dat de doóflte z1 i's het hoort.
Dier wear ftaat een goochelaar;
Hij doet kunstjes, o zoo raar!
1 oovert , van zijn grepen zeker,
Vogels uit een' leêgen beker,
En, niet hokus - pokus pas,
't Boerengeld in eigen tasch.
Dees, in fehelmerij volleerd,
En reeds , op zijn' rug, vereerd
Met het grootkruis der bandieten ,
Weet een' Heer op zij te fchietep,
En ontgrist hem, vlug en knap,
Beurs en uurwerk .... voor de grap
Ginder zwaait een dronken troep ,
En ploft neér op bank en ftoep ,
Dat hun knok en ribben kraken,
En een bloeditroom , langs hun kaken ,
Van het druifnat gloeijend rood,
Afvloeit in de moddergoot. —
Wèl ons , dat wij dit gedr•aiscil
In een flit en gastvrij huis,
Vrij en veilig, zijn ontweken ! ....
Maar de wereld, wèl bekeken ,
Biedt ons menig kermisklucht ,
Die men veiligst ook ontvlugt.
Menig fchept , op 't hof'tooneel ,
Opdat hij een ftaatsrol fileel',
Zich een' kring bewonderaren
Die op goud en kleuren ftaren;
En , bij hun verward gewoel
Traft hij best zijn heimlijk doel.
's \Ve
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's Werelds koopwaar toont haar' glans
Nu eens in een' lauwerkrans
Dan in goud en andre fclhatten
MM raar , onnoozel , die ze vatten
En ze , zwichtend voor den lust,
Koopen voor hun zielerust!
t Wuft Fortuin, gelijk cen God,
Schikt hier grillig over 't lot ;
Wijst aan elk de zware prijzen ,
I)ie haar rad omhoog doet rijzen:
Maar, wie zorgloos met haar fpeel',
Henn valt wis een niet ten deel.
.

Menigeen, van trouw ontbloot,
Minder eerlijk dan de Jood,
Weet met valfchen fchijn te gloren;
Schreeuwt ons luid zijn deugd in de oorcm,

Dat de weérklank van zijn item
Zachtjes fluistert: wantrouwt hem!
Menig, door een booze kunst ,
Wint zich, kruipend, ieders gunst,
En begoochelt dwazen, wijzen,
Die om llrifjd zijn koopvlijt prijzen;
Maar bederft den braven man ,
Die zoo goed niet cijfren kan.
Dees, door vroeger eerverlies,
In zijn' handel minder kiesch ,
Steelt en rooft, en geeft op woeker,
Door het welgelukken kloeker,
En tevreên, zoo Meester Hans
Hem niet ernstig noodt ten dtth .
Ahdrën zwaaijen, op de baan,
Soms ons tegen 't ligehaanm aan;
Tuimlen met de hooge beentin ,
Die de weelde hun mogt leenen ,
Na die duizling , in de lucht
Dat men fehatert om de klucht. -^
Ecc 3
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Wie zich tin, die drommen dooi ,
biest liet krom en kronklend fpoor o
Om de fchouwplaats 't eerst te naken
Naar men dartelt in vermaken,
Zonder hart, en zonder geest;
Uij bedriegt zichzelven ineest.
-

Wie, door dolle drift gejaagd,
In dien digten drang zich waagt ,
Scheurt of fmet zoo ligt zijn kleerets
Moet vaak al zijn geld verteren,
Of wordt , daar hij lacht en grapt
Duchtig op den teen getrapt.
Wèl hem , die, op 't zalig veld,
Ver van 't woelig marktgeweld,
Ruim en vrij , zijn graan ziet groeijeu
Al moet hij 't met zweet befproeijen ;
pie, des avonds , door de rust
En 't genoegen wordt gekust!
Die, als hij ter kermis moet,
't Even wijs, als wij nu, doet,
Eu , bij al 't luidruchtig razen
Van de dronkaards en de dwazen,
In een gastvrij huis , als dit,
Veilig voor dc ramen Zit!
7

Nov. I Scs.

A. N. v. P.

0170 EN NIEUW-

De nieuwen ook verrukken mij ,
pango ! de ouden hechts mint gij .
regt ; want , in den kamp van d' eedsen kunlienrij ,
Is
`t
cdoogen we over ons veel liever honderd doodeo
Door hun verdienften halve Goden
Dan édn , die Ice/' , aan onze zij'.
Naar liet IIeoSdiiitsclr. C. I.,
I; F..
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ode van den Tijd ! kan 't wezen,
BMeld
mij , wat gij ons bereidt ,
Wat te hopen , wat te vreezen ,
En wat ons is opgeleid.
'l: Wensch n niet te veel te vergen,
Noch door onbefcheid te tergen.
Laat mij vragen, Nieuwejaar
Vragend wordt men veel gewaar.
Brengt gij Liefde ? — Wil ze ons fclhenken
Laat zich , zonder haar genot ,
Ooit geluk of zegen denken ,
Of op aarde een draaglijk lot?
Zult ge, o Jaar! ons heil bedeelen,
Liefde moet de hoofdrol fpelen.
Zegen dan de kuifche min,
En wij zeegnen uw begin,
17.iendfchtp? — o! Dat wil ik hopei
Immers voor geen' wereldfchat
Kan men ware vriendfchap koopen.
Wee hem , die nooit vriend bezat!
Wie tot lijden fchijnt gefchapen ,
Kan , met haar , nog vreugde rapen.
Wat dan ook uw toekomst baar',
Laat de vriendfchap ons, o jaar!

Jede? — Ook dezen moet ge ons laten :
Roodt ge ons zelfs het fchittrendst lot,
Wat toch zou 't bezit ons baten

Zonder een gerust genot?

Ach ! wij leerden, door 't ontberen ,
Zijnen zegen hoog, waarderen :
Vrede in huis en kerk en flaat
Werd ons dierbaar boven maat.
&z•i^fche Levenskrachzt? — Ons tnenfchcn
Is zij veel, ja alles waard :
't Vreugdebloempje moet verflenfen
In te zware of magere aard'.
Luchtig bloed fchept vergenoegen,
Zelfs waar andren angftig zwoegen.
Dat dan een gezond gefiel
Een gezonde ziel verzell'
COP
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Coê Torruf:' ? — Vie haar begeeren

En he lot den nek laat zien,
Dezen moogt gij haar vereeren,
Mits het tot hun welzijn dien'.
Maar wij fchaamden ons den zegen ,
Van het grillig lot verkregen ,
Zoo niet in een' vaster' grond
Onze hoop haar fteunfel vond.

— o ja! zoo 't eereteeken ,
Lint of kruis of fier of band ,
Ook van eeredaan mag fpreken ,
Aan dat teeken naauw verwant.
Schenk het nooit aan hen, die 't -vragen.
IHij , die 't eer geeft, moog' liet dragen.
Beter, edel van gemoed,
Dan een rok vol fterregloed.
Eera?

Rijk,lon ° — Wie daar ook naar trachten ,
En 't gemis Rang kwelt en flllart,
Laat , o jaar! hen vruchtloos fmachten ,
• Bragt hij hun geen weldoend. hart;
Kom Hechts hem niet rijkdom tegen,
Wien de rijkdom firekt ten zegen;
Maar dat Wij , door eedle dann ,
Steeds naar hooger fchatten flaan i
Doch, o Jaar! gij laat mij vragen,
En uw antwoord blijft vast uit :
'k Wil mij daar niet van beklagen,
Schoon het ook den mond mij fluit.
'k Weet het, ach ! ik heb goed dichten
Gij zult toch uw taak verrigten.
'k Vraag niet meer; maar, wat ge ons baar',
'k Smeek flecht éene gunst, o jaar!

Éé ne gunst Slechts ! — 'k Durf vertrouwen,
Dat wij , met een vroom gemoed ,
De vervulling dan aanfchouwen
Van al 't geen gij wenfchen doet.
'k Smeek des, wat ook mag gebeuren,
't Zij ge ons juichen doet of treuren,
Schenk ons, in uw' ganfchen loop,
Steeds Geloof en Liefde en Hoop !

Dec. 182I.
Vrij gerold naar he fkogduiurh.
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